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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 10:1

“Ang Tapat Na Saksi: (4) Ang Ating Kasangkapan”

Ni Rev Carl J Haak 

Isa sa mga kahanga-hangang salita na maririnig ng katawan ng mga mananampalataya mula sa umakyat na
Panginoong Jesu Cristo ay nakatala sa mga salita ni Cristo sa iglesia ng Pergamo sa Apocalipsis 2:13:  “Ngunit
iniingatan mong mabuti ang aking pangalan, at hindi mo ipinagkaila ang pananampalataya mo sa akin.”
Naging tapat kang saksi sa Akin.  Isang kahanga-hangang salita mula sa umakyat na Panginoong Jesu Cristo
upang sabihin sa iglesia.

At ang salitang ito ang ninanais nating sabihin sa atin.  “Naging tapat kayong mga saksi Ko,” sabi ng
Panginoon.

Sa maikli nating serye nang mga nakaraang linggo sa pansariling pagsaksi nakita natin na ang bawat
mananampalataya sa iglesia ni Jesu Cristo ay tinawag upang maging saksi sa kanyang buhay at sa kanyang
mga salita ng ebanghelyo ni Jesu Cristo.  Hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig.
Sinuri natin kung anong pangganyak ang dapat nasa likuran ng ating gawain ng pagsaksi – ang kaluwalhatian
ng Dios, ang pag-ibig sa kapwa, at ang karanasan ng hiwaga ng kaligtasan sa ating sariling puso.  Noong
nakaraang linggo nakita natin mula sa Kasulatan kung ano ang hindi natin kayang gawin.  Hindi natin ligtas
na maihahayag si Cristo, hindi natin magagawang ipaalam sa tao ang kanyang makasalanang kamangmangan
at kadiliman, hindi natin mahihikayat ang pagbabagong-loob at pagsisisi. Nais nating malaman iyon, upang
tayo ay matahimik sa paraan ng paghahawakan sa Dios sa ating pagsaksi at pag-asa sa pamamaraan na
ibinigay ng Dios.

Sa ating huling mensahe ngayong araw tungkol sa pansariling pagsaksi, nais kong isaalang-alang na kasama
ninyo ang ilan sa mga kasangkapan na ibinigay sa atin ng Dios na gagamitin natin sa ating pagsaksi.  Habang
ating sinusuri ang iba’t ibang kasangkapang ito dapat tayong magkaroon ng kamalayan sa napakalaking
pagkakaiba-iba na mayroon sa mga hinirang ng Dios – ang pagkakaiba-iba na nananatili sa iba’t ibang kaloob
at talento, pagkatao at pagkakataon na ibinigay sa kanila.  Walang dalawang magkatulad na
mananampalataya.  Samakatuwid, hindi natin dapat lubusin sa puntong ito at sabihin, “Ganito ang paggawa
niyan at ganito at ganito.”  Hindi, kailangan nating kunin ang mga prinsipyong ito mula sa Salita ng Dios at
may pananalanging gamitin sila sa sarili nating buhay at katayuan.

Ngunit ano ang mga prinsipyong iyon na dapat nasa atin sa ating paghayo upang maging tapat na saksi ng
ating Panginoon?

 Ang una ay ito:  Panalangin.  Dapat tayong manalangin na gagawing mabisa ng Dios ang Kanyang Salita sa
mga puso niyaong ating sinasaksihan.  Ang panalangin ay hindi lamang kailangan bilang paghahanda sa ating
pagsaksi, kundi ito ay dapat maging ugali ng ating mga puso habang tayo ay nagbibigay saksi sa
katotohanan.
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Dapat tayong manalangin na gagawing mabisa ng Dios ang Kanyang Salita sa mga puso niyaong ating
sinasaksihan.

 Mababasa natin sa I Pedro 3:15, “Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Cristo bilang Panginoon.
Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa
pag-asang nasa inyo.”  Ang ibig sabihin ng pakabanalin ay upang gawing banal ang Panginoong Dios sa
inyong puso.  Ilagay ang Panginoong Dios sa inyong puso, bago sa inyong mata.  Iyon ay, mamuhay ng
mapanalanginin habang kayo ay sumasaksi.  Kailangan din ipanalangin yaong mga pinatotoohan mo ng Salita
ng Dios, na ang Dios, ayon sa Kanyang kalooban, ay gawing mabisa ang iyong pagsaksi at bigyan sila ng
pang-unawa.

Mababasa natin sa Roma 10:1, “Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Dios alang-alang
sa kanila ay ang sila ay maligtas.”  Ang salitang “dalangin” doon ay “pagsamo.”  Hindi ito pangkalahatang
salita sa panalangin, kundi ito ay tumutukoy sa isang pakiusap sa katuparan ng isang tiyak na
pangangailangan, na matalas na nararamdaman, isang mapagkumbabang hiling na ginawa sa liwanag ng
kalagayan kung saan ang Dios lamang ang makapagbibigay ng tulong na kailangan.  Si Pablo ay nagsasalita
bilang bihasang misyonero.  Alam niya ang sarili niyang puso at ang puso ng mga Judio.  Hindi siya isang
romantiko, hindi siya isang tao na naniniwala sa uri ng positibong impluwensya upang mapagbago ang
pag-iisip ng tao.  Hindi, nauunawaan niya ang pagtutol.  Nauunawaan niya ang galit na taglay ng mga Judio
kay Jesu Cristo.  Naging ganoon din siya mismo.  At mula sa pasanin para sa sarili niyang kamag-anak ayon
sa laman, siya ay gumawa ng pagsamo na ibibigay ng Dios, ayon sa Kanyang kalooban, ang tulong na
kinakailangan.

Sa ating pagsaksi kailangan tayong sumamo.  Hindi lamang tayo basta hahayo nang may masiglang
pag-uugali at isipin na sa pamamagitan ng ating nakakaakit na pananalita ang mga tao ay patakbong lalapit
sa ebanghelyo.  Dapat nating maunawaan na ang katotohanan ng Dios ay nakakasakit sa tao.  Ngunit sa
harap ng mga pagwawalang-bahala ng mga kaibigan, ng mga ka-klase, ng mga kamag-anak, at pagharap
sa katotohanan na ang mga tao ay salungat sa hinihingi ng Dios, na sila ay maibigin sa kadiliman, na sila ay
sadyang mangmang sa katotohanan, kailangan nating dalhin ang ating pagsaksi nang mapanalanginin:  “O,
Panginoong Dios, malugod Ka nawa, ayon sa Iyong kalooban, upang wasakin ang matigas na di-pagsisisi at
upang gamitin ang Iyong Salita.  Gamitin Mo ang Iyong Salita, Panginoon, sa ikalulugod Mo.”

 Hindi lamang tayo basta hahayo nang may masiglang pag-uugali at isipin na sa pamamagitan ng ating
nakakaakit na pananalita ang mga tao ay patakbong lalapit sa ebanghelyo.  
 
Mababasa natin sa Ezekiel 36:37:  “Ganito ang sabi ng Panginoong Dios:  Bukod pa dito’y hahayaan ko ang
sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila:  paramihin ang kanilang mga tao na
parang kawan.”  Doon ay magkasamang dinadala ni Ezekiel ang pagka-soberano ng Dios at ang ating mga
panalangin.  Paulit-ulit na sinasabi ng Dios sa sitas na iyon, “Gagawin Ko ito.  Wiwisikan Ko kayo.  Babaguhin
Ko ang puso ng Aking mga anak.  Gayunman, hahayaan kong hilingan Ako para dito.  Gagawin Ko ito at nais
Kong ipanalangin ninyo ito.”

 Ang tanong kung gayon ay, “Tayo ba ay masunuring mga anak ng Dios kung hindi tayo mananalangin?”
Sabi ng Dios kailangan ninyong manalangin.  Dapat natin Siyang naisin, ayon sa Kanyang kalooban, na gawin
ang Kanyang ipinangako.  Samakatuwid, dapat tayong manalangin.

Subalit ang ating panalangin ay dapat dalhin sa lugar ng praktikal.  Mababasa natin sa I Timoteo 2:1 at 2,
“Una sa lahat, isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga
pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao; patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na
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katungkulan.”  Ang panalangin ay dapat gawin para sa lahat ng uri ng tao.  Dapat nating ipanalangin na ang
listahan ng mga hinirang ng Dios ay mailabas mula sa sanlibutan at mailabas mula sa lahat ng uri ng tao. 

Dapat tayong manalangin, kung gayon, hindi lamang sa pangkalahatan.  Kundi dapat tayong manalangin ng
tiyak para sa mga malapit sa atin, sa kanila na mayroon tayong pagkakataon upang sumaksi na, kung ito ay
kalooban ng Dios, ang ating patotoo ay magagamit ng Dios sa kanilang mga puso.  Ang bawat isa sa atin ay
may kanya-kanyang kinabibilangan.  Naniniwala tayo sa pagiging soberano ng Dios, iyon ay, ang Dios ang
nag-aayos ng ating buhay at inilalagay tayo kung saan tayo naroon.  Inilalagay Niya tayo sa tiyak na pamilya,
ang lugar sa trabaho, ang tahanan at ang tirahan sa paligid.  Ang lahat nang ito ay inayos ng soberano at
marunong na Dios.  Iyon ang ating pagiging katiwala.  Iyon ang lugar ng ating pananagutan.  Ang
panalangin, kung gayon, ay sisimulan sa pangkalahatan:  “Panginoon, tipunin Mo ang Iyong iglesia.  Ingatan
Mo sila.  Ipadala Mo ang Iyong Salita.”  At pagkatapos ay dapat pumunta na sa tiyak:  “Panginoon, habang
ako ay nakatayo sa silid-aralan ng kolehiyong ito; habang ako ay nagtatrabaho katabi ng ibang mga tao;
habang ang aking mga kapitbahay ay nasa kalyeng ito; Panginoon, maging halimbawa nawa ang aking buhay
sa kanila, at nawa ang aking mga salita (kapag ako ay binigyan ng pagkakataon) ay maging mabisa ayon sa
Iyong kalooban para sa kanilang kaligtasan at kanilang pang-unawa.” 
 
Sabi mo sa akin, “Paano kung hindi sila pinili ng Dios sa walang hanggan?”  Kung hindi mo itatanong iyan,
iyon ay dahil hindi mo siniseryoso ang paghirang.  Kaya iyan ay mabuting tanong.  Ang lahat ng
nananampalataya sa katotohanan ng Biblia patungkol sa paghirang ay magtatanong din, “Paano ako
mananalangin para sa mga di-ligtas sa liwanag ng katotohanan ng walang hanggang pagtatalaga ng Dios
kung sino ang maliligtas at sino ang mapapahamak?”

Ang ating mga panalangin ay nasa kautusan ng Dios at hindi sa Kanyang walang hanggang pagtatalaga.

Si apostol Pablo ay naniniwala sa walang hanggang pagtatalaga.  Ang Roma 9 ang pinakamalinaw na sitas
sa buong Biblia ng walang kapantay at walang hanggang pagiging soberano ng Dios sa limpak ng taong
luwad, upang gawin ang isang sisidlan sa ikararangal at ang isa’y sa pangkaraniwang gamit ayon sa Kanyang
kaluguran, upang gumawa ng mga sisidlan ng kahabagan at mga sisidlan ng poot na akma para sa
kapahamakan.  Basahin mo ang kapitulo.  Kami ay lumuluwalhati dito.

Bakit tayo mananalangin?  Sapagkat ang ating mga panalangin ay nasa kautusan ng Dios at hindi sa Kanyang
walang hanggang pagtatalaga.  Hindi natin alam kung sino ang mga hinirang.  Alam ng Dios.  Kaya tayo ay
nananalangin, “Ayon sa Iyong kalooban, Panginoon.  Panginoon, maganap nawa ang Iyong kalooban.  Kung
kalooban Mo ito, Panginoon, maging gayon nawa.”  Ipinahayag ni Jesus sa Mateo 11 na ikinalugod ng Ama
na ikubli ang mga bagay na Kanyang sinalita mula sa mga pantas at matatalino at ipinahayag sa mga
sanggol.   “Ang Iyong Salita nawa, Ama,” dalangin namin, “ay laging ihayag sa mga sanggol.  Tipunin Mo ang
mga hinirang ng Dios.”  Sapagkat nalalaman namin na ang panalanging iyon ay tiyak na sasagutin.

Kaya tayo ay nananalangin tulad ng iniutos sa atin ng Dios na manalangin – umaasa sa Kanyang
makapangyarihan at walang hanggang biyaya.

Ang panalangin ay hindi lamang ang tanging kasangkapan.  Ang patotoo ay isa pa.  Dapat tayong magsalita.
Ang ating patotoo ay maaaring maging di-tuwiran, iyon ay, ang ating nananatiling, Cristianong paraan ng
pamumuhay.  Ito ang sinasabi ni Pedro sa I Pedro 3:15 nang sabihin niyang, “Pakabanalin ninyo ang
Panginoong Dios sa inyong mga puso:  at maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo
ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo.”  Inaasahan na niyang itatanong sa atin ng mga tao, “Bakit
ka naiiba?”  Tayo kung gayon ay dapat mamuhay bilang mga tao ng Dios sa gitna ng sanlibutang ito.  At iyon
ang buong Kasulatan.
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 Ang lakad ng Cristiano, samakatuwid, ay dapat maging lakad na nagbubunga ng mga tanong.  Bakit mo
ginagawa ang ginagawa mo?  Tuwing Linggo ng umaga sa ganap na 9:03 inilalagay mo lahat ng mga bata
sa sasakyan at pumupunta na kayo sa iglesia.  At pagkatapos, sa gabi, ganoon ulit!  Bakit mo ginagawa iyon?
Nakita mo, kapag tayo ay namumuhay sa pakikisama sa Dios, kapag tayo ay lumalakad sa liwanag ng
Kanyang Salita, ay magkakaroon ng mga tanong na itinatanong sa atin.  At dapat tayong maging handa sa
pagbibigay ng sagot.  Saan man tayo naroon – sa opisina, sa silid-aralan, namimili – dapat tayong maging
handa.

 Ito ay makapangyarihang pamamaraan.  Sa katunayan, ito ay kailangang-kailangan.  Sapagkat kung ang
ating mga salita ng patotoong Cristiano ay hindi sinusuportahan ng paraan ng ating pamumuhay, isa ring
paraan ng pamumuhay ng pagsisisi, ng pagpapahayag din ng ating mga kasalanan sa harap ng sanlibutan
kapag atin silang nasaktan, kung gayon ang mga salita natin ng pagsaksi ay kalapastanganan.  Mas mabuti
pang itikom ang ating mga bibig.  Hindi, ang paraan ng ating pamumuhay ay dapat naroon.

Subalit gayunman kailangan din nating maging handa sa pagsasalita ng ebanghelyo sa iba.  Dapat tayong
handang magsalita sa ating mga kakilala at sa ating mga kapitbahay ng ebaghelyo.  Iyan ang ating
pagkatawag.  Tayo ay nagsasalita, nangungusap, sumasaksi.

Paano natin gagawin iyon?  Mayroon tayong magkakaibang kaloob.  May ilang tao ng Dios na mayroong
kahanga-hangang kaloob ng nakakatawag-pansin sa pakikipag-usap.  May ibang tao ng Dios na may mas
kaunting kaloob sa gayong linya.  Marahil ay nakaupo sa isang eroplano at may katabi ka.  May mga tao na
nagagawang magpatuloy ang pakikipag-usap at nag-iiwan ng kahanga-hangang pagsaksi.  Mayroon sila ng
gayong kakayahan.  May iba sa atin na para sa kanya hindi ito madali.  Ano ang sagot?  Dapat ba tayong
lahat ay maging isa na hindi naman tayo?  Hindi.  Maging tapat tayo sa kaloob na mayroon tayo.  Siya na
tapat sa kaunti, ay tapat din sa marami.  Hindi ibig sabihin na hindi tayo maaaring matuto sa isa’t isa at
gumaling.  Kundi maging masikap tayo na gamitin ang kaloob na mayroon tayo.  Kung wala tayo ng kaloob
na madaling magdala sa isang tao sa pakikipag-usap, mayroon din naman ng nakalimbag na pahina, ang sulat
na maaari nating iwan sa iba.  Mayroon ding mga pangangaral sa tape na maaari nating ibigay sa ibang tao
upang pakinggan at sabihin, “Pakinggan mo ito.  Kung mayroon kang tanong tungkol dito, tutulungan kita
at ipapaliwanag ang ilan sa mga bagay na sinabi sa pangangaral na ito.”  Marahil ay maaari mong ibigay sa
isang tao ang iyong tarheta at sabihin, “Eto ang aking tarheta.  Kung may tanong ka, maaari mong itanong
sa akin.”

Nakita mo, pagdating sa pagsaksi, dapat tayong maging maingat na hindi isipin na mayroong eksaktong
paraan, isang karaniwang paraan, kung paano ito ginagawa.  Sinasabi kong muli, maaari tayong matuto sa
isa’t isa.  Ngunit hindi tayo magkakapareho.

 Huwag mo Siyang ikahiya.  Huwag magkaroon ng maling katahimikan.  Pagkatapos ay kailangan nating
magsisi.  Subalit kung pakiramdam mo ikaw ay kulang, at sinasabi mo, “Hindi ko magagawa ito,” sabi ng
Panginoon, “Gamitin mo ang mga kaloob na mayroon ka.”  Palakasin ang isa’t isa sa tawag na ito ng
pagsaksi.

Wala, syempreng, dalawang taong magkapareho na makikilala mo.  Samakatuwid, dapat tayong lumakad na
umaasa sa Banal na Kasulatan at umaasa sa Banal na Espiritu.  Hindi itinuring ni Jesus ang mga tao na
pare-pareho.  Ang tinutukoy ko ay ito, kung gayon, na hindi tayo basta magkakaroon ng eksaktong mga
pananalita na paulit-ulit nating sinasabi sa mga tao sa kabila ng kanilang kalagayan o sa kabila ng taong
kinakausap natin, na tila wala tayong anumang pakialam  sa kanila. Mayroon lang tayo nitong kaunting salita
na sisimulan natin at kapag tayo ay tapos na, ay nagawa na natin ang ating tungkuling pang-relihiyon.  Hindi
iyon personal na pagsaksi.  Dapat tayong lumakad na umaasa sa Dios, na ang Kanyang Salita ay nasa ating
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puso, nagtitiwala na bibigyan Niya tayo ng sasabihin sa kalagayang iyon.   Hindi ito dapat maging pakunwari.
Dapat nating dalhin ang Salita.

Huwag mo Siyang ikahiya.  Huwag magkaroon ng maling katahimikan.

Panghuli, dapat nating gamitin ang kasangkapan ng public worship (pam-publikong pagsamba).  Sinabi na
natin ito sa ating panimulang mensahe.  Dapat nating dalhin ang mga tao sa mahalagang pamamaraan ng
kaligtasan – ang pangangaral ng Salita ng Dios sa nagkakatipong iglesia.  Ang pangangaral ay mahalaga.

 Iyon ang pagtuturo ng Salita ng Dios sa Roma 10:13 at 14:  “Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan
ng Panginoon ay maliligtas.  Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan?  At
paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan?  At paano sila makikinig kung walang
mangangaral?”  Hindi tayo dapat maging biktima ng sukdulan.  Oo, naniniwala tayo sa kahalagahan ng
ebanghelyo.  Ngunit hindi ibig sabihin na sasabihin natin, “Ang karatula ay nasa labas ng iglesia.  Papasukin
na lang sila ng Dios.  Wala tayong anumang pananagutan dito.”  Hindi!  Ang pagsaksi ay ating pagkatawag.
At ang ating pagsaksi ay laging ganito:  Sumama ka sa akin sa bahay ng Dios upang marinig ang Salitang
ipinangangaral, kung saan ang ating mga kaluluwa ay mapapakain sa buhay na walang hanggan.

 Iyan ang aklat ng Mga Gawa.  Paulit-ulit mo iyong mababasa sa aklat na ito.  Palaging ang salita ng pagsaksi
ay tungo sa paraang ang mga taong ito ay nadadala sa ilalim ng pangangaral ng ebanghelyo – ang
kapangyarihan ng kaligtasan.

Hindi ko kukunin ang pagkakataong ito ngayon para ipaliwanag ito sa inyo.  Subalit magbibigay ako sa inyo
ng ilang sanggunian.  Isipin ninyo si Pedro at si Cornelio sa Mga Gawa 11:13, 14, gayundin sa inyong pagbasa
sa Mga Gawa 10.  Tayo, samakatuwid, ay ninanais na dalhin ang mga tao sa pagtitipon ng pagsambang
gawain sa ilalim ng pangangaral ng Salita ng Dios.  Ibig sabihin na kapag tayo ay sumasamba, dapat tayong
nananalangin na ang pagsambang gawain ay pagpalain ng pagdadala ng Dios ng iba, ng mga walang alam
at ng mga di-mananampalataya, upang sumambang kasama natin at, sa ilalim ng pangangaral ng Salita, sila
ay madala sa pananampalataya at pagsisisi.

Para gawin ang gayon, dapat tayong maging handa sa sarili nating mga puso sa pagsamba.  Ang buong
iglesia ay kasama.  Dapat magkaroon sa ating mga gawain sa iglesia ng magalang na kaasalan.  Dapat
magkaroon ng pakiramdam sa pagsambang gawain na tayo ay nananampalataya sa Dios sa lugar na ito at
tayo ay pumunta na may paggalang upang pakinggan Siya.  Ibig sabihin nito na hindi ka dadausdos  ng upo
sa bangko.  Hindi ka magpapakita na walang pakialam.  Hindi mo hahayaang ang Psalter ay nakalaylay at
ibinubulong ang mga salita.  Hindi ka magpapakita na ikaw ay naiinip.  Hindi ka matutulog.  Anong uri ng
pagsaksi ang ibinibigay noon, sa mga dumadalaw, sa Dios na sinasamba natin?  Nakita mo, ang buong iglesia
ay kasama rito.  Sinasamba natin ang Dios ng dalisay dahil naniniwala tayo na sa gayong  pakiramdam ang
mga pumupunta rin naman sa gayong pagsambang gawain, ang Banal na Espiritu na kumikilos sa kanilang
mga puso, ay maaaring malaman at ibigin ang katotohanan.  Kaya tayo ay umaawit mula sa ating mga puso.
Tayo ay nananalangin.  Tayo ay nakikinig ng Salita ng Dios.  Kinakausap natin sila.  Pinapakitaan natin sila
ng kabutihan.  At lahat dahil sa pag-asang ang Dios ay kukuha sa Kanyang katotohanan at ibibigay sa kanila
upang malaman ito at yakapin ito sa kanilang mga puso.

Maging tapat tayo, kung gayon.  Maging tapat sa ating buhay.  Maging tapat sa ating mga salita.  Maging
tapat sa ating pagsaksi.  Gamitin natin ang mga kasangkapan – panalangin, patotoo – at laging may hangarin
ng pagdadala ng iba sa iglesia kasama natin.  At sa ganitong paraan, ay maluwalhati nawa ang Dios at ang
kaharian ng Kanyang mahal na Anak na pinalawak hanggang sa wakas Siya ay bumalik sa mga ulap sa
kalangitan.  Amen.


