
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Pedro 3:18

“Umunlad sa Biyaya” 

ni Rev. Carl Haak

Kung saan may buhay, dapat ay may pag-unlad.  Ito ay totoo sa iyong anak.  Kung ang iyong anak
hindi umuunlad dapat kang mabahala.  Dapat kang humanap ng payong-medikal.  Ito rin ay totoo sa
isang magsasaka.  Kung ang trigo na kanyang itinanim ay hindi sumibol at lumago?  Siya ay tatawag
agad sa telepono upang tawagan ang departamento ng agrikultura ng isang unibersidad upang
magpadala ng isang dalubhasa upang suriin ang problema at magbigay ng solusyon.  May pag-unlad
dapat kung may buhay.

 Higit sa lahat ng ito, totoo rin ito sa usaping espiritual.  Dapat tayong umunlad sa espiritu sa biyaya
na na kay Jesu Cristo.  Ito ang pangangaral na ating tinanggap sa Salita ng Dios, sa II Pedro 3:18:
“Datapuwa't magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu
Cristo.”

Ang pagkilos ng biyaya ng Dios sa ating puso ay isang tuloy-tuloy na gawain.  Ano ang ibig kong
sabihin?  Ito ang ibig kong sabihin.  Ang pinapaging-banal, na siyang salita ng Biblia para sa Gawain
ng Dios upang gawin tayong banal, ay isang proseso na dumadaloy sa buong buhay natin.  

Ang pagpapawalang-sala – ito ang katotohanan na ayon sa Biblia na siyang ipinapahayag ng Dios na
tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan kay Jesu Cristo, na ang utang nating mga kasalanan ay
pinawi na, hindi dahil sa anomang gawa na ating ginawa, o magagawa pa kundi tanging dahil kay
Cristo.  Ang pagpapawalang-sala ay isang ganap at tapos nang pagkilos ng Dios.  Ipinapahayag ng Dios
patungkol sa Kanyang mga hinirang (sa Mga Roma 8) na walang anomang paratang ang laban sa
Kanyang hinirang, laban sa Kanyang pinawalang-sala.  Ito ay tapos na.

Subalit sa pagpapabanal, minsan pa, ito ay gawain ng Dios upang ang anak ng Dios ay gawing banal
o, ang sinasabi ng Biblia, itinutulad ang anak ng Dios ng tuloy-tuloy sa larawan ni Jesu Cristo – ang
gawaing ito ng Dios ay hindi pa tapos hanggang kamatayan.  Ito ay progreso, ito ay nagpapatuloy pa.

Ikaw ba ay umuunlad sa iyong espiritual?  Ikaw ba ay lumalago sa paggamit ng iyong dila?  Ikaw ba
ay lumalago sa pagtanggi sa kasalanan?  Ikaw ba ay lumalago sa pag-asa at pagtitiyaga at pagtitiwala
sa Dios?  Ikaw ba ay lumalago sa pag-ibig na para sa Dios at para sa Kanyang mga pinili?    Lumalago
ka ba sa isang bago at banal na kagustuhan?  O nananatili kang bata pa rin?  Ikaw ba ay nananatiling
pabagu-bago, at mapaniwalain?  O ikaw ay lumalago sa espiritu?  Kung hindi ka umuunlad, bakit hindi?
Hinahayaan mo ba ang balakid ng kasalanan na pagbawalan kang lumago nito?  Ikaw ba ay nabubuhay
sa kapaitan at galit?  Ikaw ba ay nabubuhay sa isang makalaman na sanlibutan?  O dahil lang sa
simpleng pagpapabaya – hindi mo hinayahayaan ang sarili sa espiritual na mga bagay?  Dapat tayong
lumago sa biyaya.
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Nang si Pedro ay nagbibigay sa atin ng pangangaral na ito, na, umuunlad sa biyaya at karunungan ng
Panginoong Jesu Cristo, ginawa niya ito na saliwa sa bagay na nasabi niya nung una.  “Datapuwa't
magsilago kayo sa biyaya .”  Ibig sabihin nito, sa sitas (kung iyong babasahin ang II Ped. 3), makikita
mo na hinihimok tayo ni Pedro sa kahalagahan ng tunay na panghahawakan sa katotohanan.  Nais
niyang ipabatid sa atin ang kahalagahan ng isang maingat at mapitagang pag-aaral ng banal na
Kasulatan.  Sinabi niya sa atin sa talatang 14 na ang banal na Kasulatan at mga kahanga-hanga at
malalim na mga bagay ay dapat bigyan ng panahon upang unawain ang Kasulatan.  At sinasabi niya
na gawin natin dapat ito dahil may panganib na tayo ay mapariwara, na tayo ay malayo na may
kasamaan at mahulog sa sarili nating katigasan.  Ang kailangan ay isang maingat na pag-aaral ng
Kasulatan upang hindi tayo mapariwara o maakit ng mga kamalian.

Sa halip na mapalayo at maakit ng kamalian, sinasabi ng apostol, na dapat tayong lumago sa biyaya.
At ang ipinupunto niya ay ito:  ang tanging paraan upang maiwasan ang malayo sa buhay Cristiano ay
ang maging maaga.  Ang tanging paraan upang maiwasan ang pagkadulas ay ang sumulong.

Hayaan mo na ipaliwanag ko.  Ang Kasulatan ay napaka simple lang na iingatan ng Dios ang anak ng
Dios.  Hindi katuruan ng Biblia na ang isang tao ay pwedeng totoong ligtas ngayon at mapahamak sa
walang hanggan.  Hindi, ang gawa ng Dios ay isang matapat na gawain.  Ang gawa ng Dios na
Kanyang pinasimulan, ayon sa Kanyang kalooban sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay mangyayari.
Maaari mong maihambing ang Filipos 1:6 sa aking nasabi.  O, sa pananalita ng Panginoon sa Juan
10:26ss.  Subalit kahit pa ito ay totoo, itinuturo din ng Kasulatan na ang buhay Cristiano ay hindi static
o hindi gumagalaw, na ang anak ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng Dios sa pamamaraan ng
Dios na gumagawa sa atin sa pagpapanatili, tinatawag tayo na maging matiyaga sa mga bagay ng
kaligtasan.

Hayaan mong gumamit ako ng halimbawa.  Natatandaan mo pa, bilang isang bata, gumagamit tayo
ng trumpo, na kasama ang tali nito.  Iniikot mo ang tali sa paligid ng trumpo at ang trumpong ito ay
iikot.  Ang trumpo ay nakatindig paitaas sa ibabaw ng lamesa habang ito ay umiikot.  Subalit sa
sandaling ito ay tumigil sa pag-ikot, ito ay malalaglag.  Kaya ganito rin na dapat tayong lumago sa
biyaya, upang maging matiyaga kasama ang mga bagay sa kaligtasan.  Kung hindi ka lalago, ikaw ay
mahuhulog pabalik, ikaw ay malalantad sa kamalian ng masasama, ikaw ay malalantad sa matinding
pagbagsak, na maghahatid sa iyong Dios ng kawalang paggalang at kahihiyan sa harapan ng tao.
Umunlad ka sa biyaya na siyang si Cristo Jesus.

Ngayon, ano ang mismong kahulugan nito?  Nagmumungkahi ito ng ilang pangunahing mga
katotohanan, sa buhay ng isang Cristiano.  Ang mungakahi nito, una sa lahat, na ang maging Cristiano
ay nangangahulugang tinanggap mo, sa pamamagitan ng biyaya, ang isang bagong buhay, na ikaw
ay naipanganak ngang muli.  Nasabi ito ni Pedro sa I Pedro 1:3, kung saan niya sinasabi na tayo ay
ipinanganak muli mula sa itaas.  At siya ay nagpatuloy sa ika-20 talata ng unang kabanata ng 1 Pedro
upang sabihin na ang buhay na ito mula sa itaas ay ang itinanim sa atin na hindi nasisira o
di-namamatay na binhi ng buhay ni Cristo.  Kung tayo ay lalago sa biyaya, ang unang bagay na
ipinakita na ang Cristiano ay produkto ng biyaya ng Dios.  Ikaw ay ipinanganak muli dahil sa biyaya ng
Dios.  Binigyan ka ng Dios ng buhay ni Cristo, upang ngayon ay makakakita ka na ng espiritual.
Malalaman mo ang Dios at ang sarili mo at iyong nanasaing lumakad sa pagsunod sa Dios.  Ito ay
ibinigay sa iyo.  Hindi ito result ang isang pagpapasya ng iyong kalooban.  Ang anak ng Dios ay
ipinanganak mula sa itaas sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.  At sa pagbibigay ng Dios sa buhay na
ito, tayo ngayon ay tinawag nang mabuhay sa buhay ni Cristo, tayo ay tinawag upang paunlarin ang
buhay na ito ni Cristo.  Ibig sabihin ang Cristianong paglago ay posible lamang kapag ang buhay ni
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Cristo na naitanim sa inyong mga puso sa pagkilos ng Espiritu Santo, ayon sa soberanong
kapangyarihan at kalooban ng Dios.

Ang Cristianismo ay hindi tungkol sa moralidad.  Ano ang ibig kong sabihin?  Ito ang ibig kong sabihin,
na ang Cristianismo ay hindi lang pagtuturo sa tao kung paano mabuhay at paano isulong ang mga
sarili at gawin ang kanilang mga sarili na may maayos na kaisipan.  Hindi ito ang Cristianismo.  Ang
Biblia ay hindi isang aklat tungkol sa pagpapa-unlad sa sarili.  Ang buhay Cristiano ay hindi lang,
“ginawa ko ito,” at “Iningatan ko ‘yan,” at “nagsuot ako ng ganitong klase ng damit at kaya naman ako
ay isang Cristiano.”  Ngayon, gumagawa ba ng ganitong mga bagay ang mga Cristiano?  Oo.  Sila ba
ay nag-iingat sa ilang mga bagay (sa kautusan ng Dios)?  Oo.  Sila ba ay may tiyakang pangganyak?
Oo.  Ito ba ang dahilan kaya sila Cristiano?  Hindi.

Ano ang nagpapa-Cristiano?  Ang isang Cristiano ay ang malayang tumanggap ng banal na buhay ni
Jesu Cristo sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.  Siya ay binigyan ng isang buhay na kakaiba mula sa
sanlibutan.  Siya ay ipinanganak muli.  At mula sa buhay na ito dapat siyang lumago.  Nakita mo, ang
paglagong Cristiano ay isang mahalagang pag-unlad.  Susubukan kang ipaliwanag ito.  Ano ang
kaibahan sa pagitan ng paglago ng isang halaman at ng pag-unlad ng isang timbang buhangin?  Kung
ikaw ay may isang timbang buhangin sa inyong bakuran, magagawa mong palaguin ang isang timbang
buhangin.  Kumuha ka ng isang Pala (shovel) na maliit at simulan mong lagyan ng buhangin ang
ibabaw nito at sabihin mo, “Tingnan mo, ang isang timba ay lumalaki.”  Ngayon, kung ikaw ay may
halaman, at ang halamang ito ay lumalaki, pareho na silang lumalaki.  Ano ang kaibahan ngayon?  Ang
kaibahan ay ito.  Ang paglagong Cristiano ay hindi lang pagpupuno sa ibabaw ng panlabas na bagay.
Maaari kang lumago sa kaalaman ng geometry, o physics.  Naglalagay ka ng maraming kaalaman sa
ibabaw ng alam mo.  Hindi ganito, ang paglagong Cristiano ay paglago sa loob mismo nila, patuloy na
lumalago sa bawat aspeto ng kanilang buhay, nagsusupil ng higit sa biyaya ng Dios.  Ito ay mahalaga.
Si Cristo ay lumalago ng lumalago sa akin.  O ilagay natin sa ganito, ang anak ng Dios na ito ay
nagiging katulad, sa pamamagitan ng kamay ng Dios, ng higit, sa halimbawa ni Jesu Cristo, na inaakay
sa mas malapit sa pakikisama sa Dios.  Ito ang buhay na paglago.

Ang paglago ay paunti-unti rin.  At hindi nito naaabot ang kaganapan.  Kahit gaano pa kalayo ka na sa
buhay na ito, meron pa rin tayong lumang pagkatao ng kasalanang nilalabanan na kinakalaban natin
araw-araw.  Ang kaisipan ng Cristianismo na ikinakalat ng marami ay ganito:  Makakapunta ka sa
tamang pagpupulong, makakapunta ka sa tamang pagtitipon, at matatagpuan mo din ito sa wakas.
Kapag natagpuan mo na ito at napuntahan mo na ito, naroroon ka na.  Naroroon ka na agad sa biglang
antas.  Hindi ito totoo.  Hindi ganito ang itinuturo ng Dios sa atin sa Kanyang Salita.  Ito ay
nakakapanakit ng katotohanan.  Hindi ganito, dahil ang espiritual na pag-unlad ay dahan-dahang
pag-unlad sa pamamagitan ng kirot, sa pamamagitan ng pagsasanay, sa pamamagitan ng pagkain ng
tumpak na espiritual na pagkain, sa pamamagitan ng pagsasanay sa kung ano ang natutuhan mo.
Ganito dumarating ang paglagong espiritual.  Ang sanggol ba ay tumatalon agad patungong matanda?
Nabibiyak ba ng halaman ang lupa at mamumulaklak agad sa isang araw lang?  Siyempre hindi.  May
mga bahagdan ito.  At ang mga bahagdang ito ay medyo nagsasama sa bawat isa.  Kailan ba ang bata
nagiging binata at ang binata sa pagiging ganap na lalaki?  Ito ay espiritual na ang paglago.  Ang
kabanalan sa buhay ay hindi isang bagay na tinatanggap ng minsanan lamang.  Subalit ang Dios ay
gumagawa sa iyo sa pamamagitan ng espiritual na paglago.

Ang paglago ngayon ay sa biyaya at kaalaman kay Jesu Cristo.  Paglago sa isang malalim na
kaunawaan ng mabait na biyaya na ipinakita sa iyo ng Dios.  Paglago sa iyong kaalaman ng iyong
pagiging di-nararapat, ang iyong kasalanan.  Ang espiritual na paglago ay hindi pagsasabi ng isang bata
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sa Dios na, “Ah, wala na po ang kasalanan.  Ito ay wala sa buhay ko.  Hindi ko na nga maisip kung
kailan ako nagkaroon ng masamang iniisip eh.”  Hindi ganito ang espiritual na pag-unlad.  Ang espiritual
na paglago ay ang pagkakaroon ko ng kaalaman ng maraming marami na ako ay maging mulat kung
gaano kasama ang aking makasalanang kalikasan.  Mas nakikita ko na ngayon ng mas malinaw ang
aking kasalanan.  At sa liwanag ng kasalanang ito mas nakikita ko ang kahanga-hangang biyaya na
dumating sa akin kay Jesu Cristo, at mas higit akong nagpapakumbaba at nagnanais na mabuhay, na
hindi sa aking sarili, gaya sa sinabi ng apostol, bagkus ang mabuhay ay sa Kanya na siyang nagmahal
sa akin at siya na nagbigay ng Kanyang sarili para sa akin.

Lumago sa kaalaman sa ating Panginoong Jesu Cristo.  Ito ang kaalaman ng pananampalataya.  Ang
pananampalataya, siyrempre, ay isang buhay na kaalaman.  Paglago sa kaalaman kay Cristo.

Paano?

Ito ay gawain ng Dios.  Subalit, gaya ng naipaliwanag ko na kanina, ito ay gawa ng Dios kung saan Siya
ay nalugod na gawin ito sa atin.  May mga pinagmumulan ng espiritual na paglago.  Magagamit natin
ang panlupang halimbawa upang magabayan tayo.  Kung may palalaguin sa isang bata o palalaguin
sa iyong katawan, dapat ay may pagkain at dapat may maiinom.  Dapat ay may hangin at sustansya
para sa iyong pisikal na pag-unlad.

Ganoon din sa paglagong espiritual.  Mayroon dapat espiritual na sustansya.  Una sa listahan ay ang
tinutukoy ng Biblia na pinagmumulan ng biyaya.  Ang pinagmumulan ng biyaya ay ibinigay sa atin ng
personal, bilang bawat anak ng Dios, sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating Biblia at pananalangin.
Subalit ang Dios ay nagtatag din sa iglesia ng kailangan at ng unang-unang pinagmumulan ng
pangangaral ng evangelio.  Kaya nasabi ng apostol sa kanyang unang sulat (kabanatang 2, talatang
2),  “Nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y
magsilago kayo sa ikaliligtas.”  Dapat kang mapakain ng Salita, at lalo na ang Salitang ito na
naipangaral sa iyo.  Ito ang ginagamit ng Dios na paraan, na itinalaga, para sa espiritual na paglago.
Sa ganitong pamamaraan matatagpuan mo ang biyaya na tutulong sa iyo sa oras ng pangangailangan.
Ang paglagong espiritual ay dumarating sa pamamagitan ng pagtugon sa mga bagay na ito:
pagbabasa ng Biblia, ang iyong pansariling pananalangin, at pagdalo na may kasipagan sa iglesia sa
Araw ng Panginoon – naroroon ka sa isang matapat na iglesia – at nagpapasailalim sa pangangaral ng
Salita ng Dios at ng mga sakramento ng bautismo at ng Hapunan ng Panginoon.  Ang mga ito ang
basehan na ibinigay ng Dios sa iyo.  Sa katunayan sinasabi ng Dios, sa Mga Awit:  “Buksan ang aking
bibig ng maigi, at aking pupunuin ito.”  Nararamdaman mo ba, tuwing Sabado ng gabi, ang isang
pangangailangan ng iyong kaluluwa na dapat mapakain?  Kung ikaw ay nabubuhay sa espiritual,
gagawin mo tiyak ito.  Ikaw ba ay may gana, upang kapag umaga ng Linggo ikaw ay may matinding
pagnanais na magtungo sa iglesia upang makarinig ng Salita ng Dios at kailangan mo ng mas maraming
pagkain kung ikaw ay mamumuhay bilang isang anak ng Dios sa daigdig na ito?

Kaya dapat mong nasain ang pinagmumulan ng biyaya.

Subalit hindi lang may tamang pagkain, dapat din nating iwasan ang lahat ng masama sa pag-unlad.
Ito man ay totoo sa pisikal na sanlibutan.  Kung gusto mo na ang iyong batang anak na lalaki, na
lumaki, aalisin mo ang mga lason palabas sa iyong bahay at gagawin mo ang iyong bahay na “ligtas
sa bata.”  Kung gusto mo na lumago ang iyong halaman, aalisin mo ang nakamamatay na mga lason
mula sa halaman.  Iiwasan mo ang makakasama sa buhay ng bata o ng halaman.
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Gayon din sa atin espiritual na buhay.  May mga bagay na nakakasama.  Ito ang tinatawag ng Biblia
na “ang sanlibutan.”  Ito ang sinasabi ng Biblia na “pakikipag-kaibigan sa masasama.”  Ito ang
tinutukoy ng Biblia bilang “mga tukso.”  Ang anak ng Dios ay dapat iwasan ang mga tuksong ito mula
sa kanyang buhay – malalaswang larawan, pag-inom ng alak, kasakiman.

Subalit nariyan din ang ating sariling mga kasalanan, ang mga kasalanan ng ating laman.  Lalo na ang
sagabal sa paglagong espiritual – ang tsismis (sa telepono nagsasabi ng mga bagay at nagsasalita ng
masamang kahatulan tungkol sa iba).  Ang masamang dila ay hindi lang nakakasira sa ibang tao.  Ito
rin ay nakakasira ng ating mga sarili.  Pinipilipit nito, binabaligtad nito ang espiritual na paglago.  Dapat
tayong magkaroon ng espiritual na kapaligiran sa ating mga tahanan.  At magkaroon ng espiritual na
kapaligiran sa iglesia na tumatangkilik ng paglagong espiritual.  Ibig sabihin nito na tayo ay magkaroon
ng pag-ibig ng Dios bilang kautusan ng ating dila.

Hindi lang dapat may tama tayong pagkain.  Hindi lang dapat nating iwasan ang makakasama sa
paglagong espiritual.  Kundi kung tayo ay lalago na, dapat din tayong magpahinga.  Madalas nating
makalimutan ang isang ito, sa palagay ko, gayon din sa espiritual.  Hindi natin ito nakakalimutan sa
isang sanggol.  Kung ang iyong sanggol ay lumalaki kailangan nito ang tulog.  Subalit tayo rin, sa
espiritual, kung tayo ay lumalaki, kailangan natin ang panahon ng pamamahinga.  Kailangan nating
magkaroon ng tahimik na isipan, magpahinga at payapa.  Ano ang ibig kong sabihin?  Ganito ang ibig
kong sabihin.  Minsan ang anak ng Dios ay may kirot na pahayag sa kanilang mukha at nagtatanong,
“bakit ito ginagawa ng Dios sa akin?”  O ang anak ng Dios ay nagpapasimulang tingnan ang sarili at
nagtataka kung siya ba ay nakapanalangin ng sapat o may nagawa bang sapat para tanggapin ito ng
Dios/  Dapat tayong magpahinga.  Ano ang kapahingahang ito?  Ang kapahingahang ito ay ang dakilang
katotohanan na tayo ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng biyaya ni Jesu Cristo.  Ang pahinga ay ito,
na aking nalalaman na ako ay tinanggap ng Dios sa basehan ng kung ano ang nagawa ni Cristo, at ang
aking hinaharap ay sigurado dahil ito ay nakasalalay walang iba kundi sa dugo ni Jesu Cristo.  Si Cristo
ang nakatindig sa harapan ng Dios, lahat ng aking katubusan, at nangako Siya na magiging matapat
sa akin.  Ang pahinga ay kapag ating ibinaba ang ating mga kamay sa Dios.  Kung tayo ay lumalago,
dapat nating linangin ang isang kapahingahan, payapang espiritu.

Lumago sa biyaya na ikaw ay makatagal, na hindi ka mapariwara sa kamalian ng masama, gaya ng
sinasabi ni apostol Pedro.  Ito kung bakit kailangan mong lumago.  Subalit sinasabi ni Pedro na ikaw
ay dapat din lumago para sa ibang dahilan.  Hayaan mong basahin ang huling bahagi ng talata:
“Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan man.  Amen.”  Dapat tayong lumago
dahil sa paraang ganito ang Dios ay naluluwalhati, naluluwalhati sa atin, sa pamamagitan ng ating
paglago sa biyaya ni Jesu Cristo.

Ibigay nawa ito sa iyo ng Dios ngayong linggong ito.  Bigyan ka ng Dios ng biyaya at kalakasan na
maging masikap, na ikaw ay lumago sa pag-unawa sa Kanyang Salita, na ikaw ay lumago sa pagnanais
na maging gaya ni Cristo, na lumago sa pag-ibig para sa Kanya at para sa iyong kasamang
mananampalataya, na ikaw ay lumago sa kapakumbabaan, pagtanggi sa sarili, at nasisiyahan sa
kalooban ng Dios, na ikaw ay lumago sa biyaya at kaalaman kay Cristo.


