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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:8

“Magsilakad Na Gaya ng mga Anak ng Kaliwanagan”

ni Rev. Carl Haak

Ang dadalhin nating Salita ng Dios ngayon sa programang ito ay matatagpuan sa Efeso 5:8.  Ating
mababasa,  “Sapagka't noong panahon kayo'y kadiliman, datapuwa't ngayon kayo'y kaliwanagan sa
Panginoon: magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan.”

Ating nauunawaan na nang magsimula ang talata sa Kasulatan ng salitang “sapagkat,” ito ay
nangangahulugan na may dahilan na ibinigay sa bagay na ito.  Sa talatang 7 ng Efeso 5 ating mababasa,
“Huwag kayong makibahagi sa kanila.”  Ang salitang “kanila” pabalik sa talatang 6 ng kabanatang ito,
ay ang mga anak ng pagsuway.  Ang Salita ng Dios ay nagsasabi sa atin na huwag tayong makibahagi,
huwag gawin ang mga ginagawa ng mga anak ng pagsuway.  Sa halip, dapat tayong magsilakad na gaya
sa mga anak ng kaliwanagan.  Bakit?  Dahil sa dahilang ito:  tayo ay minsang nasa kadiliman.
Pagkatapos ikaw ay nabuhay rin sa gayong pagsuway.  Subalit tayo ngayon ay nasa liwanag na ng
Panginoon.  Magsilakad na gaya sa mga anak ng kaliwanagan.

Samakatuwid, tayo ay dapat lumakad na naiiba.  Dapat tayong lumakad bilang mga anak ng Dios sa
gitna ng Kanyang liwanag dahil sa kung ano ang ginawa ng Dios, dahil sa Kanyang biyaya tayo ay
nakalaya mula sa kadiliman at ngayon ay nasa liwanag ng Panginoon.  Ating tingnan ito ng magkasama.

Una sa lahat, sinasabi sa atin ng Salita ng Dios kung ano tayo.  Minsan tayong nasa kadiliman.  Kung
tayo ay lalakad sa kagalakan sa liwanag, dapat nating maunawaan na minsan tayong lumakad sa
kadiliman.  Huwag tayong magpalinlang sa salitang “minsan.”  Hindi ibig sabihin nito ay ang nagdaan,
sa bawat oras ikaw ay nasa kadiliman at minsan ay wala.  Subalit ibig sabihin nito, minsan sa nakaraan
mo.  Sa isang sandali, ikaw ay nasa kadiliman.  Iyan ang dating kinalalagyan mo noon wika ng Salita ng
Dios.  Ang Salita ng Dios ay nagsasalita sa anak ng Dios na dinala sa buhay ni Jesu Cristo, at sinasabi
sa anak na ito ng Dios (samakatuwid, ay sa atin), na tayo ay nasa kadiliman.  Subalit hindi na ngayon.
Tapos na ito.  Subalit noon, ikaw ay naririto sa kadilimang ito.

Kailan iyan?  Para sa lahat halos ng nasa iglesia ng Efeso, sa kanila na isinulat ni Pablo ito ang sulat na
ito, naaalala pa nila ang panahon iyun, na sila ay inialis mula sa kadiliman ng pagiging pagano at kawalan
ng pananampalataya.  Sila ay inialis mula sa mga tahanan na ang sinasamba ay mga dios-diosan.  Sa
pamamagitan lang ng pangangaral ng ebanghelyo sa pamamagitan ni apostol Pablo na sila ay binago
ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan ng biyaya ng Dios na bumaba upang baguhin sila at upang dalhin
sila sa kaliwanagan.  Ito ay totoo.

Itinuturo din sa atin ng Kasulatan ang katotohanan ng tipan ng biyaya – na madalas ang mga anak ng
Dios sa tahanan ng mananampalataya ay pinalalaki sa pananampalataya kay Jesu Cristo at mula sa
pagiging bata ay dinala sa pananampalataya sa Panginoong Jesu Cristo.  Gayonman, na may pantay na
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kalakasan, at pantay na katotohanan, masasabi natin marahil (sa iyo at sa akin at sa bawat anak ng
Dios),  “Noong panahon kayo'y kadiliman.”  Ayon sa ating kalikasan, ipinanganak sa ating mga sarili,
mula kay Adan na unang ama natin, nang tayo ay ipaglihi, nang tayo ay ipanganak, tayo sa ating mga
sarili at nasa kadiliman pa.  Ipinanganak tayo na espiritual na mga patay, may madilim na kalikasan.

Ano ang ibig sabihin dito ng kadiliman?  Ang kadiliman ay ang kawalan ng anomang liwanag.  Ito ay ang
taliwas, ang kabaligtaran, ng liwanag.  Samakatuwid, ang espiritual na kadiliman ay nangangahulugan
na hindi natin magagawa na makita at hindi natin nais na makita ang Dios o ang mga bagay na sa Dios.
Ipinaliwanag ni apostol Pablo ito sa paraan ng Efeso 4:18,  “Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip, ay
nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang
puso.”  Nakita mo ba, hindi nagtuturo ang Kasulatan na ang tao ay ipinanganak na nasa gitna, na walang
kinikilingan.  Ito ay kamaliang ipinagmamalaki.  Hindi nila nauunawaan ang buhay na Dios sa pag-ibig,
kundi sila ay galit sa Dios sa pamamagitan ng kanilang kalikasan at namumuhay sa kadiliman ng kanilang
kayabangan.  Sa ating mga sarili, hindi natin magagawa at hindi nais ninanais na kilalanin ang buhay na
Dios.  Ito ang kahulugan ng kadiliman sa atin.  Tayo ay nasa espiritual na kadiliman.

At ang kadilimang iyan ay nahahayag sa kanyang sarili, ito ay nakikita mismo.  Nagsasalita ang apostol
patungkol sa kabanatang 5 ng Efeso nang siya ay magsabi patungkol sa mga anak ng pagsuway at ng
buhay na kanilang isinasapamuhay habang ginagawa ang mga gawa ng kasalanan at kadiliman.  Kahit
pa sa pisikal na usapin, iyan ay totoo.  Ang kadiliman ay panakip na madalas ginagamit ng tao sa
pagkakasala.  Kapag ang araw ay lumulubog na, ang krimen ay tumataas.  Mga pagdiriwang sa gabi na
may kasamang inuman ng beer.  Ang mga makasalanang gawa sa kadiliman kapag ang ilaw ay patay
na.  Kaya ang kadiliman ay tumutukoy sa mismong kabulukang pang espiritu, mga pamamaraan ng
kasalanan at ng pagmamalaki.  At sa huli, ang kadiliman ay tumutukoy sa impierno.  Dahil ang ilalim ng
impierno ay lubos na kadiliman, walang katapusang galit ng Dios sa mga tumanggi sa Kanya at mga
namuhay sa pagsuway sa kanilang mga kasalanan.

Nasa kadiliman pa.  Ganyan kung ano tayo.  Ang bawat isa na naligtas, kung sa kanyang sarili lang, ay
nasa kadiliman pa rin – makasalanan, bulok, nararapat sa kaparusahan sa impierno.  Iyan ang
katotohanang tungkol sa iyo.  Ito na ang lahat ng masasabi patungkol sa iyo.  Mga nasa kadiliman pa.

Pansinin mo, na hindi lang sinabi ng Salita ng Dios na,  “Noong panahon kayo’y nasa kadiliman,” kundi
“noong panahon kayo'y kadiliman.”  Ibig sabihin niyan, hindi lang tayo nasa palibot ng kadiliman, na
nakapalibot sa atin ang dilim.  Ang Salita ng Dios dito, ay nagtuturo na ang kasalanang iyan, una sa
lahat, ay hindi usapin ng labas sa buhay natin, kundi isang usaping nasa loob mismo natin.  Ako marahil
ay nasa kadiliman, sa pisikal na kadiliman, pero may liwanag sa loob ko.  Ako ma’y merong kaunawaan,
pag-asa, pag-ibig, at katapangan.  Subalit ang Salita ng Dios ay nagsasabi na tayo ay nasa kadiliman.
Ang Kadilimang ito ay kasama natin.

Kaya ang katuruan ng Salita ng Dios, na tayo ay hindi kakaunting mabuti, at kakaunting masama, hindi
masyadong masama na gaya ng iba, medyo masama pero nasa atin ang desisyon na tanggapin si Jesus.
Wala sa katuruan ito ng Salita ng Dios.  Lahat ng ito ay katha lamang ng mga tao.  Ang lahat ng ito ay
kamalian.  Ang Salita ng Dios ay direkta.  Ikaw ay espiritual na kadiliman.  Mas madilim pa sa madilim.
Kayo'y kadiliman.

Sa ganang iyong sarili, hindi mo nakikita at ayaw mong makita ang Dios.  Sa ganang iyong sarili ikaw
ay mamumuhay sa pagsuway at pagmamataas.  Sa ganang iyong sarili ikaw ay walang pag-asa.  At sa
ganang iyong sarili ikaw ay nararapat sa hukay ng impierno.
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Ngayon, kung ikaw ay naniniwala na ang pagtaya ng sangkatauhan at ang pagtaya na nagawa ng Salita
ng Dios ay lubos nga at sasabihin mo,  “Hindi iyan maaari,” huwag mong dalhin sa akin ang iyong
argumento.  Dadalhin mo ang iyong argumento sa Salita ng Dios at sa Dios mismo.  Dahil ang ipinahayag
ng hukom ay ang kahatulan ng buhay at tunay na Dios.  “Kayo’y nasa kadiliman.”  Iyan lang ang
masasabi tungkol sa atin.  Tayo ay nasa kadiliman ng kasalanan at nararapat sa hukay ng walang
hanggang kamatayan.

“Datapuwa't ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon!”  Purihin ang Dios!  Heto ang ebanghelyo.  Dapat
nating pagtuonan ang kaluwalhatiang nakapaloob sa mga salitang ito  “datapuwa’t ngayon.”
Kinagigiliwan ni apostol Pablo ang ganitong pagsasaayos.  Ginamit niya ito ng paulit-ulit.  Pwede niyang
sabihin,  “Datapuwa’t Dios, datapuwa’t ngayon…,”  ito ay sa kabilang panig ng gayong mga salita na
naroroon lahat ng kawalang pag-asa at kapangitan at kahihiyan sa ating mga sarili, at sa kabilang panig
naman ng gayong mga salita ay ang lahat ng pagbabago at paglikhang muli ng kapangyarihan ng
Makapangyarihang Dios.  Kayo’y kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon – isang
pagpapahayag ng isang maluwalhating mga kaibahan na gawa ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang
sariling biyaya.

Ano ang liwanag sa Panginoon?  Ito ay ang kabaligtaran ng kadiliman.  Samakatuwid, ito ay espiritual
na kaalaman sa Dios at pagnanais na makilala ang Dios.  Ito ang tamis ng buhay na pagsunod sa Dios.
Ito ang pag-asa.  Ito ay pakikiisa kasama ang Dios at ng Kanyang pag-asa.   Sinasabi ng Biblia na ang
Dios ang kaliwanagan (I Juan 1:5).  Sa Kanya ay walang anomang kadiliman.  Ang Dios ang liwanag –
hindi lang may ilaw.  Kundi Siya mismo ang liwanag.  Samakatuwid, kung hiwalay sa Dios dilim lang ang
mayroon.  Dahil kung may liwanag nariyan din ang Dios.  At bilang liwanag, kilala ng Dios ang Kanyang
sarili.  Samakatuwid, ang liwanag, ay ang kabuuan ng Dios, ang ganap at banal na Dios.  Ipinapahayag
ng Dios ang Kanyang sariling liwanag sa pamamagitan ng banal na Kasulatan.  Kanyang ipinapahayag
ang liwanag lalo na sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo, dahil ipinahayag ng Kanyang Anak na Siya ang
ilaw ng sanlibutan.  Kanyang ipinahayag ang liwanag, ang kahanga-hanga, mainit, maluwalhating ilaw
ng Dios, ang liwanag ng biyaya ng Dios sa krus.  Sa krus Kanyang dinala ang walang hanggang kadiliman
ng Kanyang hinirang na mga anak sa Kanyang sarili.  Siya ay nilamon ng kadiliman sa loob ng tatlong
oras.  Kanyang dinala ang kadiliman.  Ngayon Siya ay nagbangon na.  At Kanyang isinugo ang Kanyang
Espiritu Santo sa ating puso.  Sa pamamagitan ng Espiritu Siya ay nagliliwanag sa ating mga puso ang
pagkakilala sa pag-ibig ng Dios, upang ikaw ay maging liwanag sa Panginoon – hindi naman sa liwanag,
hindi sa iglesia o sa Cristianong tahanan o sa ibang mga kapwa Cristiano, pero kayo ay ilaw, mga anak
ng kaliwanagan.  Nilikha sa iyo ng Dios ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo, ang kaliwanagan ng
kaalaman sa Dios.  Ikaw ay nasa kadiliman, ikaw ay espiritual na patay, nabubuhay sa pakikigalit laban
sa Dios.  Subalit ngayon kayo ay anak ng kaliwanagan sa Panginoon.  Kayo ay pinagkalooban, sa
pamamagitan ng biyaya, sa biyaya lamang, ng buhay ni Cristo kung saan ikaw ay mananampalataya at
makakaalam at iibig at magtitiwala at mabubuhay sa Dios.  Datapuwa’t ngayon ay kaliwanagan ng
Panginoon.

Huwag kang tumalon, habang ating nakikita na mangyayari ito at sabihing,  “Maganda ito sa akin!
Hihingin ko sa Panginoon na magliwanag sa akin, at ngayon alam ko na.”  Hindi, sinasabi nito,  “Tayo
ay liwanag ng Panginoon.”  Ating tandaan kung ano ang ating nabasa sa Juan 15:5, kung saan sinabi
ni Jesus,  “kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.”  Sa Panginoon ikaw ay kaliwanagan.

Ang Cristiano ay isang bagong nilalang.  Ang liwanag ng Dios ay nilikha sa iyo bilang isang pasimula.
Nang magsalita ang Dios, ay wala ka pa.  Ang sangnilikha ay hindi humiling,  “Pakigawa mo naman
kami.”  Siyempre hindi.  Sasabihin mo,  “Iyan ay kakatwa.  Wala pa ang sangnilikha.  Kaya paanong
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makakapagsabi ang sangnilikha, Panginoon lalangin Mo po kami.”  Siyempre hindi.  Gayon din sa iyo.
Hindi mo hiniling sa Dios na ikaw ay magliwanag.  Ang pagnanais na ito ay hindi buhat sa iyo.  Kundi ito
ay buhat sa Dios.  Nang magsalita ang Dios sa pasimula at nagsabi,  “Magkaroon ng liwanag” at
nagkaroon nga ng liwanag, kaya ang liwanag na inilagay sa iyo ng Dios ay sa pamamagitan ng
makapangyarihan Niyang gawa ng Dios.

Nakita mo, ang Cristiano ay hindi papagkasunduin.  Hindi siya ang tagapag-ayos.  Kundi siya ay isang
bagong nilalang.  Ibinigay ng Dios ang ating kadiliman kay Cristo.  At inilagay ng Dios sa ating mga puso
ang liwanag ni Cristo.  Sasabihin mo,  “Mahal ko ang Dios.  Ang Dios ay aking Dios.  Nauunawan ko Siya,
dahil mahal ko Siya, naniniwala ako sa Kanyang Salita, ako ay kabilang kay Cristo.  Nais kong sumunod
sa Kanya.  Nais ko na lumakad bilang anak ng kaliwanagan.”  Purihin ang Dios!  Iyan ay dahil ang
liwanag ay nagliliwanag sa kadiliman.  Iyan ay dahil sa pamamagitan ng makapangyarihang biyaya sa
iyo ay pinagliwanag ka ng Panginoon.  Ibigay natin ang kaluwalhatian sa Dios.

Samakatuwid, ibig sabihin ikaw ay mamumuhay sa Panginoon, na iyong uunawain na ikaw ay walang
magagawa kung wala ang Panginoong Jesu Cristo.  Susundin mo Siya.  At dadalhin mo ang buo mong
buhay sa buhay espiritual buhat sa Kanya.

Ating naranasan lahat ang madulas sa ating espiritual na buhay, ng pagpayag sa ating mga sarili na
mahiwalay mula sa espiritual na mga bagay at mabihag sa mga bagay ng sanlibutan.  Anong nangyayari?
Ang lahat ay nagpapasimulang mahati.  Ang relasyon ng pamilya ay nagpapasimulang sumabog.  May
pag-aaway sa ating mga magulang.  May problema sa pag-aasawa.  Bakit?  Dahil pinayagan natin ang
ating mga sarili na mahiwalay mula sa Panginoon at itinuon ang ating mata sa ating sariling kasalanan
o ng sanlibutan.  O marahil may bahagi sa ating buhay na hindi natin nais na Siya ay magliwanag sa atin.
Kaya sinasabi ng Salita ng Dios,  “Kayo ang liwanag ng Panginoon.”

Sa Kanyang paglikha nito sa atin, pinananatili rin Niya sa atin sa pamamagitan ng buhay na pakikiisa sa
Kanyang sarili na doon tayo ay tinawag upang lumakad na naka-depende at may kamalayan sa ating
Panginoon.  “Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan.”  Dito sinasabi ng Salita ng Dios,
“Mamuhay ng tuloy-tuloy gaya sa kung ano ang pagkakalikha sa iyo.  Ikaw ba ngayon ay nasa liwanag
ng Panginoon?  Ikaw ay nasa kadiliman.  Pagkatapos ikaw ay lumakad sa kadiliman.  Subalit ngayon ikaw
ay liwanag, liwanag sa Panginoon.  Kaya mamuhay ng patuloy na may kaliwanagan sa Panginoon.”
Nakita mo, ang iyong paglakad sa kaliwanagan ay hindi nagiging dahilan kaya ikaw ay isang liwanag.
Ang iyong paglakad bilang isang Cristiano ay hindi ito ang nagpapa-Cristiano sa iyo.  Ang iyong
pagsunod, ang iyong kabanalan, ang iyong mabubuting mga gawa kay Cristo sa iyong mga
pananalangin, ang iyong pagsisisi ay hindi ang dahilan kung kaya’t ikaw ay anak ng Dios.  Hindi, kundi
ang paglakad sa kaliwanagan ay nagpapakita na ikaw ay anak kasi ng Dios, nagpapakita iyan na ikaw
ay liwanag sa Panginoon.  Ito ay bunga sa kung ano ang ginawa Niya sa iyo.  Ang buhay ng anak ng Dios
ay hindi siyang dahilan kung kaya siya ay anak ng Dios, kundi ang ating buhay ay bunga ng ating
pagiging anak ng Dios.  Samakatuwid, ang kaluwalhatian ay ibigay lang sa Dios.  Lumakad na gaya sa
anak ng liwanag.

Ano ang ibig sabihin nito?  Ibig sabihin niyan:  Baging matapat.  Maging matapat sa Salita ng Dios.
Maging matapat sa pananalangin.  Maging matapat sa iglesia.  Sa buong buhay mo, huwag mong
kakalimutan ang tunay na iglesia ni Jesu Cristo.  Dahil ang iglesia ni Jesu Cristo, na dito ipinapangaral
ang Salita ng ebanghelyo, makikita mo ang liwanag.  At tinatanggap mo sa pamamagitan ng biyaya, ang
kapangyarihang ito sa paglakad sa kaliwanagan.  Hindi ka makakalakad na mag-isa.  Nais kong
bigyang-diin sa iyo ang pangmaramihan na ginamit:  kayo – pangmaramihan, higit sa isa, ang iglesia –
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kayong mga anak ng kaliwanagan; lumakad sa liwanag.  Ito ay espiritual na pagmamataas, ang mabuhay
na hiwalay mula sa iglesia at magsasabi,  “Hindi ko kailangan ang iglesia, magagawa kong maging isang
Cristiano ng wala ang iglesia.”  Ito ay pagyayabang.  Ang isang malaking digmaan ay magtataguyod sa
iyong buhay, na susubok na alisin sa iyo mula sa iglesia mula sa iyong lugar sa tipan ng Dios.  Lumakad
na gaya sa mga anak ng liwanag, manghawakan ng mahigpit at mahalin ang iglesia ng Panginoong Jesu
Cristo.

Mayroon pa.  Basahin mo ang Kasulatan.  Dito ikaw ay mapapanumbalik sa kaliwanagan.

Mayroon pa.  Manalangin.

Mayroon pa.  Lumakad na tulad sa mga anak ng kaliwanagan sa pamamagitan ng hindi pakikibahagi sa
mga gawain ng pagsuway.

Lumakad na tulad sa mga anak ng liwanag sa pamamagitan ng pakikibahagi sa lahat ng
kahanga-hangang espiritual na gawain ng anak ng Dios.

Tayo ay minsang nasa kadiliman.  Subalit sa pamamagitan ng nakakamanghang biyaya ng Manlilikha
nating Dios, tayo ngayon ay kaliwanagan sa Panginoon.  Lumakad na tulad sa mga anak ng liwanag.
Hayaan na ang liwanag ng Dios ay makita sa buong buhay mo.  Sa gitna ng kadiliman ng kasalanan sa
sanlibutang ito, hayaang ang liwanag sa iyong buhay ay maging iyong kapahayagan.  Hayaaang ang
iyong buhay at iyong mga salita ay makitaan bilang liwanag ni Cristo upang ang Dios ay maluwalhati sa
iyo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Iyo pong banal na Salita, isang Salita na nagtuturo sa amin
ng kahanga-hangang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya lamang, ng dahilang kapangyarihan ng
kaligtasan, at ng ating pagkatawag na mabuhay na may pagpapasalamat sa Iyo.  Pagpalain Mo po ang
Iyong Salita sa aming mga puso, sa Pangalan ni Jesus, Amen.


