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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 4:14-15

“Lumago!”

ni Rev. Carl Haak

Lumago.  Ito na marahil, ang sinabi sa bawat isa sa atin minsan sa ating buhay.  Iwanan na ang
pamamaraang pambata, maging may gulang na, at maging matalino.  Gayon din ang sinasabi ng Dios
sa iyo at sa akin na ipinanganak na muli sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Sinasabi Niya, “Lumago.
Huwag nang maging parang bata, na madaling matangay, kundi magpakalago kay Jesu Cristo.”

Ang babasahin ko ay mula sa Efeso 4:14, 15:  “Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na
napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng
mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; kundi sa pagsasalita ng
katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya (ito ay si Cristo), na
siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo.”

Minsan kapag nananawagan ang Kasulatan na lumago, ay ginagamit ang salitang ito na pansaway.
(Sinipi mula sa I Cor. 3:1-3, kung saan ang mga mananampalataya sa Corinto ay umaasal na tila karnal,
namumuhay ang kanilang iglesia sa inggitan, sigalot, at mga dibisyon.  Sila ay kumikilos na tila mga
bata.  At sinabi ng Panginoon sa kanila, na Kanyang ikinakahiya ang kanilang asal-batang kasalanan).

Subalit sa talatang aking nabasa mula sa Efeso 4, kung saan sinasabi sa atin na dapat tayong lumago
kay Cristo, dito ang Kasulatan ay hindi tayo sinasawata.  Kundi ito ay isang madamdaming pagnanasa
ng isang anak ng Dios.  Si Pablo, sa ilalim ng inspirasyon, ang sumulat ng talatang ito.  At sinasabi niya,
“Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa,… kundi magpakalago kay Jesu Cristo.”  Kanyang
ipinapahayag ang madamdaming pagnanais na ibinigay sa atin mula sa Dios.  Kapag ikaw ay espiritual
na malusog, ang nais mo ay lumago, nais mong dagdagan ang iyong pananampalataya, nais mong
tumatanda sa espiritu.  Ito ba ang iyong nais?  Minsan pa, ang tanging kapalit nito ay ang tayo’y
matisod.  Pwede tayong lumago kay Cristo o tayo ay matisod sa ating sariling mga kasalanan at
magbalik sa dating daan ng sanlibutan.  Subalit, sa biyaya ng Dios, nais nating lumago kay Cristo.
Pansinin, ang kalooban ng Dios para sa atin.  Pansinin mo, na hindi lang nais ng Dios, kundi sa teksto
ng Efeso 4, makikita mo na ang Panginoon ay nagbigay ng pagkukunan kung saan tayo ay pwedeng
lumago.  Sa magandang sitas ng Efeso 4, malalaman mo na ang umakyat na si Jesu Cristo, nang
Kanyang iwanan tayo at nagtungo sa kaluwalhatian, ay hindi tayo iniwanan o isinantabi kundi Kanyang
ibinuhos ang Kanyang mga kaloob sa iglesia.  At ang layunin ng kaloob na ito ni Jesu Cristo, wika ng
apostol, ay para sa ikatitibay ng katawan ni Cristo.  O sa sinabi niya, upang katawan ni Cristo ay lumago
sa sukat, o sa antas ng kakayahan, sa kabuuuan ni Cristo.  Ang umakyat na si Jesu Cristo ay nagbuhos
sa Kanyang iglesia ng Kanyang mga kaloob, na ibinigay sa iglesia ang tungkulin ng ministeryo, upang
sa pamamagitan ng ministeryo ng Salita ng Dios tayo ay lumago sa kaalamang nakapagliligtas kay Jesu
Cristo.
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Subalit nalalaman ng apostol na hindi pa natin ito nararating at marami pang dapat gawin ang bawat
isa sa atin.  Wika niya, na tayo ay gaya sa maliliit na bata, subalit hindi tayo dapat manatili sa ganitong
paraan.  Dapat tayo ay tuloy-tuloy na lumalago.  Subalit hindi na gaya sa bata, wika ng Salita ng Dios,
kundi lumago kay Cristo sa lahat ng bagay.

Ano ang ibig sabihin nito?  Minsan pa, ang katunayan na tayo ay tinukoy bilang mga anak ng Dios ay
nangangahulugan na ang isang Cristiano ay ipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  Ating
binigyang diin sa ating mensahe noong nakaraan.  Ano ang isang Cristiano?  Ano ang kaibahan sa
pagitan ng Cristiano at ng di-Cristiano?  Sila ay magkatulad – na ang pinagka-ibahan lang ng Cristiano
ay mga bagay lang na relihiyon?  Ang Cristiano ba ay ‘yung disente, mabait, may pagpapahalaga sa
pamilya, magalang?  Ito ba ang tandang esensya ng isang Cristiano?  Ang sagot ay, Hindi.  Ang isang
Cristiano ay siyang ipinanganak sa pamamagitan ng buhay ni Jesu Cristo.  Sa pamamagitan ng biyaya
ng Dios ay ibinangon ni Cristo, kasamang nabuhay ni Cristo mula sa kamatayan ng kanyang mga
kasalanan.  Ang buhay na ito ay ibinigay ni Cristo sa atin, o itinanim sa atin, ay dapat umunlad.  Ito ay
dapat sumusulong.  Sinasabi ng apostol, Ngayong ipinahintulot ng Dios sa inyo dahil sa biyaya ng
buhay ni Cristo, tayo ay dapat patuloy na lumalago kay Cristo.  Ang bawat isa sa atin ay dapat itong
gawin.  Dapat tayong lumago kay Cristo.

Nalalaman ng apostol na ito ay kinakailangan sa atin.  Ang espiritual na pag-unlad, sa ating pagbabasa
ng sitas na ito sa Efeso 4, ay hindi isang luho kundi kinakailangan.  Dinadala ng apostol ang
pangangailangan ng paglagong espiritual dahil sinasabi niya, kung mananatili tayong bata, kung hindi
tayo susulong at magnanais na ang ating pananampalataya ay lumago, tayo ay mapapasailalim sa
pagkawalay.  Mananatili tayong walang katiyakan, pabagu-bago ng ating pananampalataya, at
pagkatapos ay magiging pagkain ng lahat ng uri ng mga bulaang doktrina at sa mga taong mandaraya,
na nanakawan tayo at ipapahamak nang hindi natin namamalayan o nalalaman na ito na pala ang
nangyayari.

Nagbibigay ang apostol ng dalawang katangian ng isang bata.  Sinasabi niya na tayo ay hindi na dapat
gaya sa bata.  Dito tinutukoy niya ang mga katangian ng isang bata, na ang bata ay pabagu-bago ng
isipan.  Walang magagawa ang bata dito.  Ito ang kalikasan ng isang bata.  Sinasabi ng apostol,
“napapahapay dito't doon.”  Nasa isipan niya ang karagatan at isang barko o sasakyan sa ibabaw ng
karagatan na hinahampas.  Ganito ang katangian ng isang bata.  Ang bata ay nasa ilalim ng
pagbabagu-bago – mula sa ngiti patungong pagluha.  Ang bata ay madaling matakot, madaling
malungkot, madali pasiyahin, naguguluhan, o nabibigo.  Gayon din naman ang mga anak ng Dios tayo
ay nasa ilalim ng mapangahas na pagbabago ng pakiramdam, paitas at paibaba.

Isipin mo si Pedro.  Sa isang sandal, nang makita niya ang Panginoon na lumalakad sa tubig, sinabi
niya,  “Papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. .”  At ginawa nga niya.  Sa sumunod na sandali,
nakita ni Pedro ang mga alon at nagsimula na siyang bumaba sa tubig.  Sumigaw siya, “Panginoon,
tulungan mo ako.”  Isipin mo si Pedro.  Sa isang sandali, ipinapahayag niya si Cristo.  Nang ang lahat
ay nalilito, sinabi ni Pedro,  “Ikaw nga ang Cristo, ang Anak ng buhay na Dios.”  At sinabi ni Jesus,
“Mapalad ka Pedro.”  At sa sumunod na tagpo?  Ating makikita si Pedro na sinasawata ni Jesus nang
sabihin ni Jesus na Siya ay ipapako sa krus, at sinabi sa kanya ng Panginoon,  “Umalis ka sa likod ko,
Satanas.”  Tandaan mo si Pedro.  Sinabi ni Pedro sa Panginoon,  “Panginoon, hindi kita itatanggi.”
Pagkatapos, ilang oras lang ang nagdaan,  “Hindi ko nakikilala ang taong iyan!”

Ganito ang ating katangian, bilang mga anak ng Dios sa ating mga sarili.  Tayo ay pabagu-bago.  Ang
pagpipigil sa sarili at disiplina ay wala sa isang bata.  Kapag gusto ng isang bata ang isang bagay, at
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gusto niya ito ngayon din at nagpapakita ng pagkainis kung hindi niya ito makukuha.  Ang isang bata
ay pabagu-bago.  Hindi tayo dapat manatiling mga espiritual na bata.

Hindi lang sinabi ng apostol na ang bata ay hindi mapakali, kundi sinabi niya rin na ang isang bata ay
pwedeng maligaw o madaya.  “Huwag nang maging mga bata pa,” wika ng apostol,  “dinadala sa
magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao.”  Nang sabihin
niya,  “dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral,” ibig niyang sabihin,  “tinatangay sa iba’t
ibang direksyon,”  tulad sa panahon na nagbabago ng hangin.  Ang isang bata ay pabagu-bago.
Paniniwalaan ng bata halos ang lahat ng bagay kung ito ay sinabi sa paraang magaling.  Walang
karanasan ang isang bata, walang sapat na kaalaman upang sbukin at pag-aralan ang naririnig.  Ang
bata ay kulang sa paghatol.

Ang bata rin ay may panloob na pagkainis kapag tinuturuan at ayaw magpaturo.  “Huwag mong sabihin
sa akin, alam ko ‘yan.  Hindi mo kailangang sabihin sa akin.”  Ang bata ay walang pagtitiis at ayaw
magsanay ng disiplina na kailangan upang maturuan.  Gaya ng pagkuha ng aral sa musika.  Uupo ka
na gaya sa isang maliit na batang babae at may pangarap na maging isang magaling na pianista.
Subalit ang daan upang maging magaling na pianista sa pamamagitan ng maraming pag-aaral ng
musika.  At ayaw mong gawin ito dahil mahirap.

Ang mga ito ang katangian ng isang bata.  Sinasabi ngayon ng apostol na sa espiritual hindi tayo dapat
manatiling mga bata, hindi tayo dapat pabagu-bago, hindi na tayo dapat natatatangay at nadadaya.

Paano ka naman?  Sa usaping espiritual, ikaw ba ngayon ay matatag o di-matatag?  Ikaw ba ay isang
bata?  Gusto mo pa ba ng kuwento?  Madali ka pa bang matangay?  Nakikita mo ba ang sarili na
naniniwala sa isang bagay matapos makipag-usap, at pagkatapos makikipag-usap ka sa ibang tao na
may iba na namang palagay at naniniwala sa kung ano ang sinasabi?  Ikaw ba ay natitinag pa?  Kaya
mo bang malaman ang tama sa mali sa pamamagitan ng katotohanan ng Kasulatan?  Nakita mo, ito
ay mahalaga, dahil maliban sa espiritual na paglago, tayo ay napapasailalim ng madaling matangay sa
bawat hangin ng doktrina dahil sa katusuhan ng tao na mapandaya, wika ng Salita ng Dios.  Dito tayo
ay tinuruan na ang bulaang doktrina ay hindi isang bagay na tahimik bagkus ay isang aktibong bagay,
at ito ay palaging kumikilos upang akitin o iligaw ang anak ng Dios, na naghihintay lang upang dayain
tayo.  Nalalaman mo ba ang iyong katayuan bilang anak ng Dios sa kasalukuyang daigdig?  Ang huwad
na doktrina, masasamang bagay, kamalian ay mga bagay na naka-plano at madalas itong kasama na
may pambihirang kasigasigan.  At pwede itong magmula sa iba’t ibang direksyon.

Ikaw ba ay isa sa iglesia na nagsasabi,  “Oh, hindi naming kailangan ang ganitong mga bagay na
negatibo tungkol sa kaibahan ng doktrina at masasamang pamumuhay para balaan pa kami.  Pakiusap
huwag mo na akong bigyan pa ng maraming mga negatibo.  Ang pag-ibig ay hindi nababagay sa
pagsasabi ng kamalian.  Hindi mo dapat sinasabi ang kamalian.  Tayong lahat may kanya-kanyang
katotohanang nalalaman.  Hindi mahalaga kung ano ang ating pinaniniwalaan o kung ano ang sasabihin
sa itinuturo ng Biblia.  Lahat ‘yan ay mauuwi lang sa iisang katapusan.”  Ganito ka ba magsalita?  Ang
Salita ng Dios (hindi sa akin, kundi ng Salita ng Dios) ay nagsasabi sa iyo bilang anak ng Dios,  “Hindi
ka dapat manatiling tila bata.  Hindi ka dapat manatiling nauuga.  Hindi ka dapat manatiling naililigaw
pa, kundi ikaw ay dapat umunlad, dapat mong malaman ang katotohanan.”  Ganito ito ipinaliwanag ng
apostol,  “Dapat kang magsalita ng katotohanan sa pag-ibig, na kayo ay lumago kay Cristo sa lahat ng
mga bagay.”  Ganito ang paraan ng espiritual na paglago.  Ganito ang paraan ng pagtatamo ng
katatagan.  Ang katotohanan – ikaw ay magsalita ng katotohanan sa pag-ibig.
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Ating mababasa ng literal, “pagkakaroon”  o  “panghahawakan”  sa katotohanan, “nagpapahayag” ng
katotohanan.  Mas maraming nasa isipan ng apostol higit pa sa pagsasabi ng katotohanan.  Oo, dapat
tayong magsalita nito.  Subalit ibig niyang sabihin dapat nating ipahayag ito, dapat tayong
manghawakan sa katotohanang ito.  Unawaing hindi lamang niya ibig sabihin dito na:  “Maging mabuti
at mapagmahal ngayon.”  Ang tekstong ito ay paulit-ulit na ginamit upang suportahang labanan ang
kaisipan na ang tamang doktrina ay hindi mahalaga.  Ang tanging mahalagang bagay ay maging
magiliw at mapagmahal at huwag masyadong pupunahin ang pananaw ng iba dahil, tulad sa nasabi
ko, ang popular na kaisipan na ang maliit na katotohanan ay sapat na.  Hindi, hindi ganito ang sinasabi
ni Pablo.  Hindi ito ang sinasabi ng Dios sa talatang ito.  Kundi ang sinasabi niya,  “Panghawakan ang
katotohanan sa pag-ibig!”  Hindi niya sinasabing,  “Ngitian mo ang bawat katuruang doktrina anoman
ito at huwag hahatulan o tatanggihan anoman ang pananaw.”  Hindi ganito ang sinasabi niya.  Ang
sinasabi niya,  “Kung ganito ang paraan mo, ibig sabihin nananatili ka pa ring bata, natatangay ng
hangin.  Hindi mo nalalaman ang direksyon kung saan ang lupa.  Nakasakay ka sa barko na hindi
nalalaman kung nasaan ka na.”  Subalit, sinasabi niya,  “Magsalita ng katotohanan, ipahayag ang
katotohanan sa pag-ibig.  Panghawakan ang katotohanan, ipahayag ang katotohanan.”

Ibig sabihin nito na ang katotohanan ng banal na Kasulatan ay malalaman, ito ay tiyak, ito ay hindi
nagbabago.  Kung ako ay manghahawakan sa katotohanan, dapat ang katotohanan ay maliwanag.
Paano ako makakatiyak sa kasalukuyang daigdig?  Paano ko hahatulan ang mga bagay na dumarating
sa buhay ko?  Ako ay nasa kolehiyo at maraming iba’t ibang katuruang ipinupukol sa akin.  Ito ay ang
walang kamalian at banal na Kasulatan.  Paano ako makakatindig sa trabaho kapag ang iba’t ibang
impluwensya ay dumarating sa akin?  Paano ko makikilala ang mali sa tama kapag ako ay nanonood
ng TV at ang balita at lahat ng mga ito ay may iba’t ibang kaisipang nasa paligid ko sa bawat
direksyon?  Paano ko malalaman kung ano ang aking papakinggan, na madalas ay tila mabuti, ito ba
ay tama o mali?  Kailangan ko ng pamantayan.  Kailangan ko ng tumpak na pamantayan.  At ang
pamantayang ito ay ang katotohanan, ang katotohanan ng Kasulatan – ang Cristianong
pananampalataya.

Ito ang katotohanan.  Ang Reformed, ang biblikal na pananampalataya.  Nakita mo, ang Cristianong
pananampalataya ay hindi malabo, magulo, bagay na walang katiyakan na patuloy na nasa proseso
kung ano nga ba ito, at pabagu-bago, gumugulong mula pa sa bawat panahon upang magbago ng
larawan.  Hindi, ang Cristianong katotohanan ay nagpapatuloy.  Ito ay hindi na mababago pa.  Ito kung
bakit ito ang kapangyarihan ng Dios tungo sa banal na buhay.  Ito ang katotohanan ng walang
pagkakamaling Kasulatan.  At ito ay ipinahayag sa mga kredo at mga pagpapahayag.

Ang makabagong kaasalan ay ito,  “Eh, ang bawat isa naman ay naghahanap ng katotohanan sa
kanyang sariling paraan.  Ang bawat isa ay naghahanap ng iba’t ibang daanan patungo sa iisang tuktok
nito.”

Ito ay pagtanggi sa Kasulatan.  Ito ay pagtanggi na ang katotohanan ng Kasulatan ay malalaman.
Ganito ang kredo.  Ang kredo ay gawa ng Espiritu Santo sa paggagabay ng Espiritu sa iglesia upang
maunawaan ang Kasulatan at sinasabi nito,  “Ito ang itinuturo ng banal na Kasulatan.”  Ang
makabagong kaisipan ay kayabangan.  Ang makabagong kaisipan na ang mga kredo ay gawa ng tao
upang subukang itulak ang kaisipan sa iglesia.  Hindi, ito ay hindi totoo.  Ang mga kredo ay dumadaloy
mula sa kalikasan mismo ng Biblia, dahil ang kalikasan ng Biblia ay ang katotohanan nito na makikilala
at maipapahayag sa harapan ng sanlibutan.  Sinabi ni Jesus sa Juan 17:17,  “Ang Iyong salita ay
katotohanan.”  Sinasabi ng apostol kay Timoteo (II Timoteo 1:13),  “Ingatan mo ang mga ulirang mga
salitang magagaling.”  Ito ay napakahalagang kabanata.  Dito ay sinasabi ni Pablo  “paalam”  kay
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Timoteo.  Kanyang ibinibigay kay Timoteo ang bagay na mula sa kanyang puso para sa kinabuksan ni
Timoteo sa ministeryo.  Ano ang sinabi niya kay Timoteo?  Sinabi ba niya,  “Ngayon Timoteo, habang
ako ay papaalis na, inaasahan ko na magagaya mo ang aking espiritu.  Inaasahan ko ang maliit na apoy
na tumupok sa akin ay tumupok din sa iyo.  Inaasahan ko, Timoteo, na makakasama mo ako sa aking
lakbayin sa katotohanan.  Inaasahan ko na ikaw rin ay sasama sa lakbayin para sa katotohanan” ?
Hindi ganito, hindi siya nagsalita ng ganitong paraan kay Timoteo.  Ito ang sinabi niya,  “Timoteo,
manghawakan ka – manghawakan ka ng mahigpit sa pananampalataya – sa anyo ng tumpak na
pananalita na aking naitanim sa iyo, ang katotohanan na dumating sa pamamagitan ng pahayag ng
Dios na aking tinanggap hindi mula sa tao kundi sa pahayag ni Jesu Cristo (Gal. 1:11, 12).
Manghawakan sa katotohanan!  Hindi ka pwedeng tamad.  Dapat kang manghawakan sa katotohanan.

Dapat kang magpasailalim ng isang ministeryo kung saan ang ministro ay sinanay sa katotohanan ng
Salita ng Dios.  Dapat mong daluhan ang isang iglesia kung saan ang mga matatanda (elders) ay
nakatalaga sa katotohanan ng Salita ng Dios.  At dapat kang manghawakan sa katotohanang ito sa
pag-ibig.

Pag-ibig sa katotohanan.  Sa ating pagsasalita ay pagpapahayag ng katotohanang ito sa ating mga sarili
tayo ay dapat magsalita ng katotohanang ito sa pag-ibig ng Dios.  Ito ay napakahalaga.  Huwag tayong
magkaroon ng katotohanan at pagsasalita ng katotohanan sa pansariling katwiran lang.  Huwag nating
gamitin ang katotohanan upang patunayan lang sa bawat isa na mali sila at tayo ang tama.  Huwag
nating gamitin ang katotohanan upang maipanalo lang ang argument.  Ang Salita ng Dios ay nagsasabi
sa atin na hindi natin dapat gamitin ang katotohanan dahil lang sa pagkakampi-kampihan – upang
isulong ang ating pansariling pangalan at reputasyon.  Kundi magsalita tayo nito sa pag-ibig.  Kapag
tayo ay nagsalita ng katotohanan sa mga naiiba sa atin, kapag nagsalita tayo ng katotohanan sa mga
walang kaalaman, dapat tayong magsalita ng katotohanan upang madala sila.  Dapat tayong magsalita
na may kapakumbabaan.  Magsalita dapat tayo na may pakikiramay at kaawaan sa kanila.  Ito ang
katotohanan na siyang kapangyarihan na magdadala sa iba sa kaunawaan nito.  Dapat tayong
magsalita ng katotohanan sa pag-ibig.

Hindi ibig sabihin nito na ating ilalagay sa kompromiso ang katotohanan.  Subalit ibig sabihin nito na
tayo ay magsasalita ng katotohanan na may katalinuhan, maingat, na marahan sa pagsasalita at
masarap pakinggan.  Sa ganitong paraan tayo ay lalago kay Cristo, lalago ng malalim kay Cristo, kay
Cristo na isang persona, ang Anak ng Dios, na nasa kanang kamay ng Dios, na tayo ay maging mas
katulad niya sa balanseng pag-unlad.  Masasabi mo bang ito ay paglago kung ang braso ng limang
taong bata ay lumaking tulad sa paa?  Ito ba ay pag-unlad?  Hindi, sasabihin mo siguro, may mali dito.
Oo, tama.  Ang paglago dapat ay sa kabuuan at balance sa lahat ng bagay.  Ikaw ba ay lumalago sa
pananampalataya, sa pag-ibig, sa katotohanan, sa pagmamahal kay Cristo?  Lumalakad ka ba na tulad
ni Cristo?  Ninanais mo ba na maging tulad ni Cristo sa harapan ng sanlibutan?  Ipinapako mo ba ang
iyong mga kasalanan, ipinapako ang iyong malisya, ang iyong laman, ang iyong galit, ang iyong
pagka-inggit?  Lumago ka!  Lumago ka sa katawan ni Cristo.  Lumago ka kay Jesu Cristo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo pong Salita.  Aming dalangin na gamitin Mo po ito bilang
kapangyarihan ng Dios tungo sa aming kaligtasan.  Sa pangalan ni Jesus naming ito dalangin, Amen.


