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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 8:18

"Ang Kasalukuyang Pagtitiis ay Tinimbang sa Walang Hanggang Kaluwalhatian"

ni Rev. Carl Haak

 
Ang magandang bahagi ng Salita ng Dios ay sa atin sa araw na ito.  Ito ay Roma 8:18, “Itinuturing ko
na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang
mahahayag sa atin.”  

Si apostol Pablo ay nagsasalita na kinasihan para sa bawat mananampalataya kung saan ang Espiritu
ni Cristo ay nananahan.  Pansinin ang mga salita:  “Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong
kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin.”   Itong Salita
ng Dios ay lubos na pansarili.  Maliwanag na si apostol Pablo ay nagsasalita para sa kanyang sarili.
Hindi siya nagsasalita lamang tungkol sa isinulat ng iba o inilarawan.  Kundi nagsasalita siya ng kanyang
nalalaman at nararamdaman mismo sa pamamagitan ng Espiritu na nagpapatotoo sa kalooban niya.

Pagtitiis.  Sino sa mga tao ang mas makakapagpaliwanag sa pagtitiis tulad ni apostol Pablo?  Naaalala
mo ang mga salita ng ating Tagapagligtas tungkol kay Pablo sa kanyang pagbabago nang ipadala sa
kanya si Ananias.   Si Ananias ay sinabihang ipakita kay Pablo ang kanyang buhay bilang apostol.
Sasabihin ni Ananias, “Ipapakita ko sa kanya kung gaano kalaki ang dapat niyang tiisin alang-alang sa
aking pangalan.”  Mula sa kanyang  kamangha-mangha pagbabago hanggang sa kanyang pagiging
martir, si Pablo ay nagtiis ng labis bilang resulta ng kanyang pakikipag-isa kay Jesu Cristo.

Ngunit sabi ni Pablo, “Itinuturing ko,” iyon ay, “alam ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay
hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa akin.”   Iyon ay, kasing-tiyak ng
pagkaalam kong ako’y nagtitiis kasama ni Cristo, alam kong ako’y maluluwalhati.  At higit pa.  Kapag
pinag-iba ko ang pagtitiis sa kaluwalhatian, mapagpapasyahan ko lamang na ang mga pagtitiis na iyon
ay hindi man lang karapat-dapat ihambing sa kaluwalhatian mapapasaakin.

Ang talatang ito ay pansarili.  Ito ang ating patotoo.  Ang bawat isa, ayon sa konteksto, na inaakay ng
Espiritu ng Dios; ang bawat isa na nakatanggap ng Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito’y tumatawag
tayong, “Abba, Ama”; ang bawat isa na pinagpapatotoohan ng Espiritu na tayo ang mga anak ng Dios
at sa gayon ay kasamang tagapagmana ni Cristo – lahat nang ito ang gumagawa ng kapahayagang ito:
“Alam natin na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa
kaluwalhatian sa hinaharap kay Cristo.  At mayroon pa tayong higit na nalalaman.  Alam natin na ang
pagtitiis sa kasalukuyan ay gumagawa sa kaluwalhatian.   Sila ang daan sa kaluwalhatian.  Sila ang
kamay ng Dios upang ihanda at hubugin at turuan tayo.”  Alam mo ba ng mga bagay na ito?  

Ngunit itatanong mo:  “Paano, paano natin ito malalaman?  Paano natin malalaman na ang
kaluwalhatian sa hinaharap ay higit pa sa kasalukuyang pagtitiis?  Paano natin malalaman  na ang
kasalukuyang pagtitiis sa katunayan ay ating mga lingkod upang gumawa ng kaluwalhatian?” 
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Balikan ang unang talata sa Roma 8:  “Ngayon nga’y wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.”
Sa batayan ng krus at ng muling pagkabuhay ni Jesu Cristo, alam natin na sa pamamagitan ng biyaya
tayo ay nakipag-isa kay Jesu Cristo.  Walang anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa Kanya.  Sa
pamamagitan ng hiwaga ng Banal na Espiritu tayo ay ginawang buhay kay Cristo, ginawang
tagapagmana ng kaluwalhatian, ginawang mga anak ng Dios.  Alam natin, sa batayan ng gawa ni
Cristo, na ang lahat ng bagay, kasama na ang ating pagtitiis, ay gumagawa para sa ating kabutihan.
Nakatayo sa harapan ng krus, nakatayo sa harapan ng libingang walang laman, nakikita ang umakyat
na Panginoon ng kaluwalhatian, tinatanggap ang Banal na Espiritu ni Cristo sa atin – batayan ang lahat
nang ito itinuturing din natin, gumagawa din tayo ng ilang pagtatantya.  At natantya natin na ang mga
pagtitiis na dumarating sa atin mula sa kamay ng Dios sa kasalukuyang buhay ay hindi karapat-dapat
maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin kay Cristo.

Meron pa.  Alam din natin, na ang mga pagtitiis na iyon ay gumagawa ng ating kaluwalhatian.

Si apostol Pablo, sa talatang ito, ay tumutukoy talaga sa isang timbangan – isang lumang timbangan,
kung saan ang dalawang timbang ay ikinukumpara sa isa’t isa.  Sinasabi niya sa atin na kailangan
nating ilagay ang lahat ng bigat ng kasalukuyang pagtitiis sa isang panig ng timbangan at pagkatapos
ay ikumpara ito sa timbang ng kaluwalhatiang mahahayag sa atin.  Kaya, gawin natin iyon.

Sa isang panig ng timbangan ay ilalagay natin ang mga pagtitiis ng kasalukuyang panahon.  Paano
natin gagawin iyon?  Paano natin titimbangin iyon?  Mula kay Adan hanggang sa panahon ni Jesu
Cristo, isang malalim na buntunghininga at daing ng pighati.  Tiyakan, sa sanlibutan.  Ang sanlibutan
ay dumaranas ng digmaan at kahirapan, karamdaman, taggutom, pang-aabuso sa mga bata, ospital
para sa pag-iisip, bilangguan.  Wala kahit isang lugar sa sanlibutan na hindi nadarama ang sumpa.

Tayo bilang bayan ng Dios na nakipag-kaisa kay Jesu Cristo ay hindi pwera sa mga pagtitiis ng
panahong kasalukuyan.  Marami sa iglesia ang magtuturo niyan.  Ngunit iyan ay salungat sa Salita ng
Dios.  Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia na ang buong sukat ng pagtitiis ay ipapadala sa mga
mananampalataya ng makalangit na Ama.  Awit 34:  “Marami ang kapighatian ng matuwid.”  Awit 6:
“Bawat gabi ay pinapalangoy ko ang aking higaan… ng aking mga pagluha.”  Awit 73:  doon ang mang-
aawit na si Asaf, ay ikinukumpara ang kanyang sarili sa masasamang nasa paligid niya.  At sa isang
pagkakataon ay ipinalagay niya na mas mainam pa ang masama kaysa sa kanya.  Sabi niya tungkol sa
bayan ng Dios, bilang kasalungat ng masama, “At tubig ng kasaganaan ay iniinom nila.”  Iyon ay, gaya
ng pagpiga mo sa isang basang basahan at pumatak ang huling patak ng tubig, gayundin, sabi ni Asaf,
“ang saganang pagtitiis ay ipinadala sa akin.”

Mayroon ng pisikal na pagtitiis:  katandaan, kasamaan ng anyo, kanser, sakit sa puso, diabetes,
rayuma, sunog, at dimensya.  Mayroong mga pagtitiis sa pag-iisip:  pagkalumbay, kawalan ng pag-asa,
santambak na kagipitan sa pag-iisip, pagkatakot, at mga pag-aalala.  Mayroong kapighatian.  Lalapit
tayo sa higaan ng ating asawang lalaki o babae, anak o magulang, at papanuorin natin silang mamatay.
Sila ay kinuha mula sa atin.  Sila ay wala na.  Isang nawawalang anak, o marahil ay naliligaw ng landas
na anak o kabataang lalaki o babae na lumalayo sa katotohanan ni Jesu Cristo – malaking kapighatian!

At kamatayan.  Hindi, ayokong isipin ang kamatayan.  Ayaw mo rin.  Ngunit ang katotohanan ay, para
sa iyo at sa akin, na tayo ay mamamatay.  Malibang dumating muna si Jesus, tayo ay mamamatay.
Handa ka na ba?  Ang kamatayan ay maaaring dumating sa iyo anumang sandali.  Handa ka na ba?
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Yaong mga pagtitiis, naunawaan mo, ay mabibigat na mismo.  Hindi tayo dapat maging relihiyosong
hangal at isipin na bilang mga Cristiano hindi tayo nakakaramdam ng sakit o tusok ng pagtitiis.
Napakalaki ng mga pagtitiis na iyon, na sa ating mga sarili, tatakas na lang tayo.  Maaari lamang nating
subuking tumakas.  Sila ay malalaki at mabibigat na pagtitiis.  Ang pisikal na sakit ay maaaring
dumating sa atin na napakatindi na nabubura nito ang lahat ng iba pang pag-iisip sa pamilya at mga
anak.  Mauubos ng pighati ang lahat ng iba pang kagalakan.  Isang araw, isang oras, ng malaking
kapighatian ay maaaring maging gaya ng malakas na hangin na papatay sa kandila ng lahat ng mga
dating kagalakan.

Ngayon si apostol Pablo ay sinasabi sa atin ang dalawang bagay tungkol sa kasalukuyang pagtitiis.
Sinasabi niya sa atin, una sa lahat, na sila ay ipinadala na may kinalaman kay Cristo.  Pangalawa,
sinasabi niya sa atin na sila ay sa panahong kasalukuyan.  Unahin nating pag-aralan na sila ay sa
panahong kasalukuyan.

 “Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan….”  Iyon ay lubos na nagbibigay kaaliwan.
Para sa Cristiano, ang pagtitiis ay sa panahong kasalukuyan lamang.  Hindi gayon sa masasama.  Ang
pagtitiis ay nagsisimula lamang ng kaunti sa sanlibutang ito para sa kanila.  Subalit, gaano man kalaki
ang pagtitiis ng anak ng Dios ngayon, sinasabi sa atin ng Biblia na ito ay nasa loob lamang ng
hangganan ng ating panlupang panunuluyan.  Huwag kalilimutan, sabi ng Salita ng Dios, kayo ay
manlalakbay at mga dayuhan sa sanlibutan.  Wala kayong pananatilihang lugar dito.  Hanapin mo ang
isa na darating.  Ang pagtitiis na iyon, kung gayon, ay pansamantala.  Ang kalungkutan, sabi ng mang-
aawit, ay maaaring magtagal ng magdamag, ngunit sa kinaumagahan ay dumarating ang galak.
Tandaan mo iyan!  Ang kasalukuyang buhay ay nawawala, pansamantala.  Ito ay paghahanda, sa
kalooban ng Dios, para sa buhay na darating.  Pinapaalala sa atin iyan ng pagtitiis.

Ngunit, gaya ng sinabi ko, ang mga pagtitiis na iyon, sa pangalawang banda, ay dumarating sa atin
dahil tayo ay kabilang kay Cristo.  Balikan natin ang talatang 17 ng Roma 8, mababasa natin na tayo
ay “mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang
tayo’y luwalhatiin namang kasama niya.”  Ngayon iyon (ang magtiis na kasama ni Cristo) ay hindi
nangangahulugan na tayo nagtitiis gaya ng pagtitiis ni Cristo.  Ang Kanyang pagtitiis ay kakaiba.  Iyon
ay pantakip-sala o pambayad sa ating kasalanan.  Ang Kanyang pagtitiis ay ang pagtitiis sa poot ng
Dios, na hindi na natin mararanasan, bilang mga anak ng Dios.  Wala nang kahatulan sa mga na kay
Cristo Jesus.

Mayroon pa.  Ang mga pagtitiis na iyon kasama ni Jesu Cristo ay hindi mahalaga.  Hindi nila nakakamit
ang kaluwalhatian.  Ang ating kaligtasan ay ganap at tanging kay Jesus Cristo, at walang pagtitiis mo
ang magpapakamit sa iyong kaligtasan.  Ang mga oras ng sakit at pagdurusa ay hindi magpapakamit
sa iyo ng kaluwalhatian.  Ang kaligtasan ay kaloob ng Dios kay Jesu Cristo.

Kundi na tayo ay nagtitiis kasama ni Cristo ay nangangahulugan na, bilang mga anak ng Dios, ay
nararanasan natin una sa lahat ang pagkamuhi at pagtanggi ng sanlibutan.  Sinabi ni Jesus sa Juan 15,
“Kung paanong kinapopootan ako ng sanlibutan, ay kapopootan din nila kayo.”  Mababasa natin sa
Filipos 1:29 na ipinagkaloob sa atin “hindi lamang ang manampalataya sa kanya, kundi ang magtiis din
naman alang-alang sa kanya.”  Sa II Timoteo 3:12 mababasa natin na “ang lahat na ibig mabuhay na
may kabanalan kay Cristo Jesus ay daranas ng pag-uusig.”  Dahil sa pakikipag-kaisa kay Cristo, ang
sanlibutan ng kasalanan ay kapopootan kayo.  Iniiwasan mo ba ang pagkapoot na iyon sa pamamagitan
ng pakikipagkasundo?  Sa matapat na paglakad kay Jesu Cristo, ay mararanasan mo ang pagkainis at
pagtanggi ng sanlibutan.
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Mayroon pa.  Ang pagtitiis kasama ni Cristo ay nangangahulugan na ngayon ito ay kalooban ng Dios
upang hubugin tayo para sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagtitiis.  Sa Hebreo 2 ay mababasa
natin na ang Kapitan ng ating kaligtasan, si Jesu Cristo, ay ginawang ganap sa pamamagitan ng
pagtitiis, at sa paraan ding iyon, ay niloloob ng Dios ang ating pagpapabanal.  Ang walang hanggang
layunin ng Dios ay nangunguna sa lahat ng bagay.  Ang pagtatalaga, ang paunang-pagpapasiya ng Dios
– iyon ay hindi lamang doktrina, isang maalikabok lamang na doktrina ng iglesia, bagay na
pagtatalunan, na tatanggapin o iiwan.  Kundi ito ang pinaka puso ng ebanghelyo.  Itinalaga ng Dios
kung sino ang maliligtas.  At itinalaga ng Dios ang daan o landas na kanilang lalakbayin sa buhay, lahat
ay upang ihanda sila at hubugin sila para sa kaligtasang iyon.  Ang pagtitiis ay hindi lamang basta
nangyayari sa iyong buhay.  Ang Dios ang humahawak sa iyo, anak ng Dios.  Ang Dios ay dumarating
sa pagtitiis upang humubog, upang maghanda, upang magturo.  Ginagamit ng Dios ang pagtitiis na
iyon upang ang pag-asang ibinigay sa iyo ay maliwanag na magningas sa iyong puso.  Hinihila ka ng
Dios mula sa makalupa at inilalagay ka sa makalangit.

Ang kasalukuyang pagtitiis – sila ay malaki.  At, tandaan, sila ay hindi maiiwasan.  Walang ibang daan
sa kaluwalhatian na nakamit kay Jesu Cristo maliban sa daan ng pagtitiis.  Kailangan mo, sa
pamamagitan ng maraming kapighatian, na pumasok sa kaharian ng Dios (Mga Gawa 14:22).

Subalit ngayon ay tingnan natin ang kaluwalhatian sa hinaharap.  “Itinuturing ko na ang pagtitiis sa
panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin.”  Ano
ang kaluwalhatian sa hinaharap?  Paano natin iyon titimbangin?  Ang kaluwalhatian ay ang kaganapan
ng lahat ng tinamo ni Cristo para sa atin.  Ito ang panghuling kaharian.  Ito ay langit ngayon.  At sa
araw ng pagbabalik ni Cristo, ito ang bagong mga langit at bagong lupa kung saan ang Dios ay
magiging lahat at sumasalahat.  Ito ay tunay.  Sa pamamagitan ng pananampalataya ay
pinanghahawakan natin ito ngayon.  Ito ang wakas ng lahat ng mga layunin ng Dios kay Cristo, kapag
tayo ay manahang kasama Niya habang nagpapatuloy ang walang hanggan, kapag tayo ay dadalhin
sa harapan ng Dios kay Jesu Cristo at magagalak ng buong kagalakan sa presensya ng buhay na Dios.

Kaluwalhatian – ano iyon?  Ang kaluwalhatian, talaga, sa puso nito, ay ang pagsinag ng Dios o ang
kahigitan sa ningning ng Dios.  Kung paanong ang araw sa langit ay sumisikat, gayundin ang Dios, sa
Kanyang sarili, ay maluwalhati.  Ang Dios ay puno ng walang hanggang kabutihan at mga katangian,
kaganapan.  Siya lamang ang pinakamataas, ganap na kaakit-akit.  At sumisinag mula sa Kanya ay ang
lahat Niyang kaganapan, iyon ay, ang Kanyang kaluwalhatian.  At ito ay ihahayag sa atin sa pangwakas
na paraiso ng Dios.  Kapag ang lahat ay natapos na tayo ay dadalhin sa kaluwalhatian.  Sa gayon ay
haharap tayo sa Kanya at makikita natin Siya ng gayon nga.  At tayo ay masisiyahan.  Ang
kaluwalhatian sa Biblia ay palaging inilalarawan sa atin bilang lugar kung saan naroon ang Dios, kung
saan ang pakikisama ng Dios ay matatamasa, kung saan tayo ay mapapasa walang hanggang
kaningningan at lawak ng buhay na Dios, kung saan ang Dios ay magiging lahat at mapapasa lahat,
kung saan ang Dios ay mananahang kasama natin at papahirin lahat nating luha, kapag tayo ay
dadalhin sa harapan ng Kanyang trono at masisiyahan.

Pansinin na hindi nagsasalita si apostol Pablo tungkol sa kaluwalhatian mismo kundi sa kaluwalhatian
na mahahayag sa atin.  Hindi niya sinasabi na ang kasalukuyan nating pagtitiis ay hindi karapat-dapat
ihambing sa kaluwalhatian na ipapakita sa atin, o na papalibot sa atin, o magiging malapit sa atin.
Kundi sinasabi niya ang kaluwalhatian na mahahayag sa atin.  Ang kaluwalhatian ng Dios na nahayag
sa atin – ang bawat anak ng Dios ay magliliwanag.  Ang buong kagandahan ng Dios, sa pamamagitan
ng biyaya, ay masasalamin sa anak ng Dios.  Ibig sabihin na wala ng kasalanan, wala ng pagkasira,
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wala ng kamatayan, wala ng sakit o kalungkutan o mga luha.  Kundi ang lalabas mula sa bawat anak
ng Dios ay ang batis ng kaluwalhatian, ang bawat isa ay nagsisinag ng mensaheng:  “Aking Dios,
napakaganda Mo!  Ang iyong karingalan, ay malalim.”  Ang matuwid, sabi ng Biblia, ay magliliwanag
gaya ng mga bituin sa langit.  Sila ay kikislap sa kabanalan ni Jesu Cristo.  Kanilang isisinag ang
Kanyang pag-ibig at kahabagan.

Ibig sabihin nito na tayo ay bibigyan ng ganap na kaalaman.  Kasama ng I Corinto 13 ipinapahayag
natin na ngayo’y bahagi lamang ang nalalaman natin, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan
kung papaanong ako ay lubos na nakikilala.  Ngayon ay sumasampalataya tayo, ngunit isinisigaw natin,
“Tulungan Mo ang kawalan namin ng pananampalataya.”  Alam natin na ang lahat ng bagay ay
gumagawa para sa ating kabutihan.  Sinabi iyan sa atin sa Biblia.  Alam natin na ang ating Dios ay hindi
gumagawa ng mali sa ating buhay.  Subalit minsan, sa ilalim ng takip ng ating pagtitiis, nawawala ang
paningin natin doon.  Nagtatanong tayo, sinasabi natin, “Bakit, Panginoon, bakit?  Hindi ko kaya,
Panginoon, hindi ko magagawa iyan.”  Gayunman ay malalaman natin at tayo ay magagalak sa daang
pinag-akayan sa atin ng Dios.  Lilingunin natin ang mga araw na iyon ng paghihirap at sasabihin natin,
“Ah, magaling, Panginoon, magaling.”  Ang bawat katotohanan ng Dios ay magiging malinaw sa atin.
Makikita natin ang ganap na kalooban ng Dios.  Iinom tayo sa karingalan ng Dios, palalim ng palalim
sa kalubusan ng Dios.

Bibigyan tayo ng ganap na kabanalan.  Ang mabuting gawain ng Dios ay magiging lubos.  Hindi natin
loloobin, iisipin, sasabihin ang anumang salungat sa Dios.    Hindi tayo madudumihan, madudungisan,
mamamantsahan, titigil, mapipilay sa kasalanan.   Tayo ay gigising sa katuwiran.  Mababasa natin sa
I Juan 3 na hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo, ngunit alam natin na kung Siya’y mahayag,
tayo’y magiging katulad Niya, tulad ni Cristo.  At ang lahat na mayroon ng ganitong pag-asa ay
naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman Niyang malinis.  Ikaw ba?  Namumuhay ka ba ng buhay na
banal sa pag-asa ng ganap na kabanalan sa kaluwalhatian?

Sa gayon ay magkakaroon tayo ng kagalakan.  Sa isang salita, kasiyahan.  Kapag ako ay nagising, ako
ay masisiyahan sa Kanyang anyo.  Magkakaroon ng ganap pag-iisa sa pagitan ng ating kalooban at
ating pag-iisip, ng ating puso at ating mga gawa.  Magkakaroon tayo ng pakikisama sa Dios.  Sino ang
makakapagsabi ng ganitong kaluwalhatian?  Anong wika, anong salita, anong pag-iisip, anong binanal
na damdamin?  Ang kaluwalhatian na mahahayag sa atin!

Ngayon, timbangin natin silang magkasama.  Ating tantyahin, kwentahin, tuusin.  Ilagay lahat ng
kasalukuyang pagtitiis sa isang panig ng timbangan.  Pagkatapos, sa kabilang panig, ilagay lahat ng
kaluwalhatian na mahahayag sa atin.  Sinasabi sa atin ni apostol Pablo, hindi sila maihahambing!  Ito
ay walang kapantay.  Ang mga pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi maihahambing dito.  Sila
ay lubos na di-bagay sa lawak ng kaluwalhatian na mapapasaatin.

Iniisip ko na marahil ang isang magandang paglalarawan ay kapag tayo ay kumuha ng isang maliit na
butil ng buhangin sa Lawa ng Michigan.  Kumuha ng perpektong timbangan, stainless steel.   Pahirin
lahat ng alikabok at ilagay ang maliit na butil sa isang panig.  Pagkatapos, tayo ay maglalakbay at
kukunin ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok na ginawa ng Dios sa lupa, at bubunutin ito
sa kanyang ugat at ilalagay sa kabilang panig ng timbangan.  Pagkatapos ay naisip ko, ngayon ay
mayroon nang paghahambing sa pagitan ng butil ng pagtitiis at ang bigat ng kaluwalhatian.

Ngunit sinasabi ng apostol na walang paghahambing.  Hindi ito pwedeng ihambing.  Kahit ang aking
paglalarawan ay hindi nakuha ito, hindi ipinapakita ito.  Walang maihahambing sa kaluwalhatian na
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mahahayag sa atin.  Ang mga pagtitiis na iyon ay pansamantala, ang kaluwalhatian ay walang hanggan.
Ang mga pagtitiis na iyon ay ang bigat ng krus na dinadala natin, ngunit hindi mo ito maaaring
ihambing sa korona ng kaluwalhatian na mapapasaatin.

Subalit, nakita mo, hindi sila pwedeng ihambing dahil ang pagtitiis ay gumagawa ng kaluwalhatian.  Ang
lahat ng iyon ay kaluwalhatian.  Iyong lahat ay tagumpay kay Cristo.  Ang pagtitiis sa panahong
kasalukuyan ay nagsisilbi sa kaluwalhatian ng mga anak ng Dios.  Iyon ay nakakabit sa kaluwalhatian.
Iyon ay paraan ng Dios upang ihanda at hubugin, upang turuan, at upang dalhin sa kaluwalhatian.  Ang
Salita ng Dios sa atin ay hindi lamang, “Pasanin mo ngayon ang iyong pagtitiis dahil matatapos ito isang
araw.”  Hindi iyon ang Salita ng Dios.  Kundi ang Salita ng Dios ay, “Ngayon, sa pamamagitan ni Jesu
Cristo, sa gitna ng iyong kasalukuyang pagtitiis, ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan
ni Jesu Cristo.  Kahit ang iyong pagtitiis, ang iyong mga luha, ang iyong mga kapighatian at
kalungkutan – kailangan nilang magsilbi sa iyong kaluwalhatian!”  Iyan ang Salita ng Dios.

Ang pagtitiis ay kamay ng Dios upang hilahin ka mula sa kawalang-kabuluhan.  Ang pagtitiis ay mga
daliri ng Dios upang hubugin ka sa Kanyang anyo.  Sila ang pait ng Dios upang putulin ang pagiging
makalaman.  At sila ang mga lingkod ng Dios upang ihatid ka sa lagusan ng kaluwalhatian.  Ang
kamatayan ang daan sa kaluwalhatian.  Tayo ay mababago tungo kay Jesu Cristo.  Narito ang ating
pananampalataya.  Narito ang ating tagumpay.  Lahat ng mga bagay na ito ay gumagawa sa ikabubuti
ng mga umiibig sa Dios.  Lahat ng bagay ay ating mga lingkod.  Lahat ng mga bagay ay sa inyo,
sapagkat kayo ay kay Cristo, at si Cristo ay sa Dios.  Iyan ang ating tagumpay.  Walang iba!

Sinasampalatayanan mo ba ito?  Ikinukompromiso mo ba ang iyong pananampalataya sa sanlibutan?
Sinisikap mo bang iwasan ang pagtitiis para kay Cristo?  May isang salita:  Magsisi!

Ikaw ba, sa gitna ng iyong pagtitiis, ay nagiging mapait at nagagalit, sinasabi mo ba sa Dios na
nagkamali Siya?  May isang salita:  Magsisi!

Sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi
karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatian.  Paano ko nalaman?  Ngayon nga’y wala nang kahatulan
sa mga na kay Cristo Jesus.  Kay Cristo tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay.  Kay Cristo, sabi ng
Dios, kayo ay inibig Ko mula sa walang hanggan.  Ibinigay Ko ang Aking Anak.  Ginawa Ko kayong
mayaman.  Ngayon, sabi ng Dios, ipinapangako Ko, luluwalhatiin Ko kayo kay Cristo sa pamamagitan
ng lahat ng bagay at isang araw kayo ay pupunta kung saan Ako naroon at makikita ninyo ang Aking
kaluwalhatiang nagliliwanag sa inyo.  At kayo ay masisiyahan.  Pumarito ka, Panginoong Jesus.

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Amen.


