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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 8:34

"Ang Mga Tunay Na Tagasunod Ni Cristo”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang ating Tagapagligtas, sa Marcos 8:34, ay naglalagay sa harap natin ng pinakamahirap na
kinakailangan.  Mababasa natin doon kung paano maging isang tunay na alagad ni Jesu Cristo.  “Tinawag
niya ang maraming tao pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sinuman ay
nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod
sa akin.”  Ito ay hindi isang uliran, iyan ay, isang bagay na dapat nating pagsikapan subalit walang
nakakaganap.  Ito ay kinakailangan.  Sa pahayag na ito ni Cristo malalaman natin kung paano maging
isang tunay na alagad Niya. 

Sa panahon ni Jesus, maging sa sarili nating panahon, mayroong bunton ng mga tao na sumusunod kay
Cristo kahit saan.  Sandali itong umabot sa puntong bawat araw paggising ni Jesus ay marami nang taong
nakapaligid sa Kanya.  Subalit sa panahon ni Jesus, maging sa sarili natin, alam natin na marami sa mga
taong ito ang sumusunod kay Jesus dahil sa mga dahilang makalaman.  Marahil ay namamangha sila sa
Kanyang mga himala, o naisip nila na Siya ang Isa na magiging dakilang tagapagpalaya mula sa pang-aapi
ng Roma.  May iilan, mamahaling ilan, na sumusunod kay Jesus dahil Siya ang Cristo, ang anak ng buhay
na Dios, na pumarito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala.

Sa pagtuturo na ating natanggap, binibigyang-diin ni Jesus na ang maging tunay Niyang alagad ay hindi
isang bagay na madali.  Naglalagay ito sa isang tao ng napakabigat na kinakailangan.  At ang pagtupad
sa mga kinakailangang ito ay nangangailangan ng matibay na paniniwala ng puso.

Ang pagsunod kay Jesus, para sa marami, ay pagpili lamang.  Ito ay maginhawa.  Maaaring ito rin ay
tanyag na bagay upang gawin.  Subalit kung natuklasan nilang ang pagsunod kay Cristo ay naglalagay sa
kanila sa ilang mahirap na daraanan, tumatalikod sila sa Kanya at pinipili ang mas madaling daan.  Ang
pagsunod kay Cristo ay isang matibay na paniniwala, iyon ay, ang puso na handang sumunod kay Cristo
anuman ang personal na kahihinatnan.  Kaya nga sinasabi natin na inilalagay ni Cristo sa harap natin ang
isang napakahirap na kinakailangan.

Ano ang pagiging alagad ni Cristo – hindi lang basta alagad, kundi isang tunay na alagad?  Ano ang dapat
nating gawin kung ninanasa nating tunay na sumunod kay Cristo?  Iyan ang tanong na ating
isasaalang-alang sa pagsasahimpapawid ngayon.

Nilinaw ito ni Cristo:  “Kung ang sinuman ay nagnanais sumunod sa akin.”  Kinakausap Niya ang lahat ng
may pagnanasa na sumunod sa Kanya, lahat ng mga lalapit sa Kanya o susunod sa Kanya.  Gyunman,
dapat tandaan, na bagaman maraming tao ang nagnanais sumunod kay Cristo, tanging ang mga ginawaan
lang ng Dios ng Kanyang biyaya ang tunay na mga tagasunod.  
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Ipinahayag na mismo ni Cristo sa karamihan sa Mateo 11, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na
nanlulupaypay at lubhang nabibigatan.”  Sinuman ay hindi makakalapit kay Cristo, sinuman ay hindi
makakasunod kay Cristo bilang isang tunay na alagad, malibang, una sa lahat, lumapit siya kay Cristo.
At muli, ang mga lumalapit lang kay Cristo ang tunay na nagnanais na sumunod sa Kanya.  

Ngunit ito ay nangangailangan ng paliwanag, dahil nalalaman natin na maraming tao ang lumalapit din
kay Cristo, subalit sa ilalim ng huwad na pagpapanggap.  May mga sumusunod kay Cristo dahil nakikita
nila sa Kanya ang pinakadakilang halimbawa na dapat sundan.  May iba rin na lumalapit kay Cristo dahil
ang pagsasabi ng Kanyang pangalan ay pumapayapa sa kanilang mga budhi habang patuloy silang
lumalakad sa kanilang kasalanan.   May mga lumalapit kay Cristo dahil ito ay may malaking
kapakinabangan sa kanila, o dahil ang paglapit sa Kanya ay nagbibigay sa kanila ng katanyagan at
kapangyarihan dito sa sanlibutan.  Marami ang lumalapit kay Cristo sa maling kadahilanan.  May matindi
silang maling akala kung sino si Cristo at, samakatuwid, lumalapit sa Kanya nang hindi tama.  

Mayroon lamang isang tamang dahilan upang lumapit kay Cristo, at iyan ay ito:  ang kabigatan ng
kasalanan.  Ang mga tunay at tapat na lumalapit kay Cristo ay nanlulupaypay at lubhang nabibigatan sa
kasalanan.  Sila ay hinatulan sa kanilang kasalanan, at, yamang nakikita ang kanilang kasalanan, ay
nalulungkot sila dito.  Ayaw nila ito.  Nilalabanan nila ito.  Kadalasan ay nadadaig sila ng kasalanang iyon,
kung kaya’t ito ay nagiging kabigatan sa kanila.  Ang mga ito ay lumalapit kay Cristo dahil sila ay
sumampalataya sa Kanya bilang ang nag-Iisang magliligtas sa kanila mula sa kasalanan at mag-aalis ng
kabigatan na nasa kanila.  Lumalapit sila kay Cristo na hinahanap ang kapatawaran ng kasalanan at ang
pinagpalang kapayapaan na kasama ng pagpapawalang-sala.  Kinikilala nila na ang krus lamang ni Cristo
ang nagtatakip sa sala at naglilinis sa kanila mula sa lahat ng kasamaan.  Samakatuwid, sila ay may
kamalayan at kusang-loob na lumalapit kay Cristo.

Lahat ng iba pang dahilan sa paglapit kay Cristo ay mali at hindi papasa sa pagsubok.  Gayunman itong
paglapit kay Cristo ay dapat ding maunawaan ng tama dahil ito ay lubos na nabibigyan ng maling
kahulugan ng makabagong teolohiya ngayon.  Kasi, ang makabagong teolohiya ngayon ay maka-malayang
pagpapasya.  May kahangalan nitong pinananatili na ang tao kahit paano ay kaya sa sarili niyang
pagpapasya, sa sarili niyang kakayahan, na lumapit kay Cristo.  Si Cristo ay namatay, sabi nila, upang
iligtas ang lahat sa sanlibutang ito, at ngayon ninanasa ni Cristo na iligtas ang lahat.  Kaya inilalagay Niya
ang pagnanasang ito sa harap ng lahat na nakakarinig ng pangangaral.  Subalit si Cristo ay walang
kapangyarihang magligtas ng sinuman malibang ang taong iyon, una sa lahat, sa sarili niyang malayang
pagpapasya, ay piliing lumapit sa Kanya o sumunod sa Kanya.  Ang kaligtasan, samakatuwid, ayon sa
makabagong teolohiya, ay nasa tao.  Kung nais niyang maligtas, lalapit siya kay Cristo sa sarili niyang
kalooban, sa sarili niyang kapangyarihan, upang makuha ang kaligtasang iyon.  At kung hindi niya ito
gusto, kung gayon ay hahayo sa sarili niyang daan na walang Cristo. 

Ang kaisipang ito ng paglapit kay Cristo ay mali.  Ito ay salungat mismo sa aral ni Jesu Cristo.
Ipinagbibigay-alam sa atin ni Cristo sa Juan 6:44, “Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya
ng Ama na nagsugo sa akin; at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw.”  Walang taong makakalapit
sa Akin malibang ilapit siya sa Akin ng Ama.  At pagkatapos, sa ganoon ding paglalahad sa Juan 6, sa
pagkakataong ito sa talatang 65, inulit ni Jesus na:  “Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, walang taong
makakalapit sa akin, malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama.”  Upang ang isang tao ay tunay na makalapit
kay Cristo, kailangang ilapit ng Dios ang taong iyon kay Cristo.  At ito ay totoo dahil walang sinumang tao
sa kanyang sarili ang kayang lumapit kay Cristo.  Wala siyang espiritual na kakayahan upang lumapit.  Siya
ay nahulog sa kasalanan.  Ang kasalanang iyon at kawalang-pananampalataya ay ganap na bumalot sa
kanya.  Siya ay lumalakad sa kadiliman ng kasalanan, at ang pagkabulag sa kawalang-pananampalataya
ay sumakop sa kanyang puso.  Kapag ang liwanag ng kaligtasan ni Cristo ay inilagay sa kanyang harapan,
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kung gayon siya, sa kadiliman ng kawalang-pananampalataya, ay kusang lalayo sa liwanag na iyon.

Iyan ang sinasabi ni Jesus kay Nicodemo sa Juan 3:19-21:  “At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa
sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay
masasama.  Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit
[naroon muli ang salitang ‘lapit,’] sa ilaw, upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad.  Subalit ang
gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa
ay naaayon sa Dios.”  Ang tanging paraan, kung gayon, na ang tao ay lalapit kay Jesus ay kapag ang Dios,
sa pamamagitan ng gawa ng Kanyang biyaya at ng Kanyang Espiritu, ay ilapit ang tao kay Jesus.  Sila,
kung gayon, na tunay na lumalapit kay Jesus ay ang mga hindi matatanggihang inilapit sa pamamagitan
ng paggawa ng kapangyarihan ng biyaya ng Dios.  Kapag binuksan ng Espiritu ang mga mata at puso,
kung gayon ang taong layon ng biyaya ng Dios ay kayang makita si Cristo at kayang makita ang kaligtasan
sa Kanya lamang.  At, bilang resulta ng kaligtasang iyon, siya ay lumalapit – o tumatakbo – kay Cristo.
Niyayakap niya si Cristo at lahat ng Kanyang mga kapakinabangan sa pananampalataya.

Gayunman, ang buong proseso ng pagiging Cristiano o isang alagad ni Cristo ay hindi tumitigil doon.  Ito
ang punto ni Cristo sa sitas na ito.  Kapag ang isang tao ay lumapit kay Cristo, kung gayon siya ay tinawag
din upang sumunod kay Cristo.  Sa madaling salita, ang taong nagnanasang lumapit kay Cristo ay dapat
ding nasain na sumunod sa Kanya.  Sinasabi ni Cristo sa talatang ito na kailangang “tumanggi sa kanyang
sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa Akin.”  Ito ang nagiging tunay na pagsubok kung ang isa
ay lumapit kay Cristo sa tamang dahilan at inilapit kay Cristo sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, o kung
ang taong iyon ay sumusunod lamang kay Cristo dahil sa pagpili at sa maling kadahilanan.

Sa katunayan, ang mayroon tayo dito sa sitas na ito, ay ang bumubuo sa tunay na pagiging alagad.  Kasi,
ang maging alagad ni Cristo ay napakasimpleng nangangahulugan na maging tagasunod ni Cristo.  Ang
isang alagad ay isa na, sa panahon ni Jesus, ikinakabit ang kanyang sarili sa isang tiyak na pinuno at
sinusundan ang gurong iyon kahit saan at natututo mula sa kanya.  Ang isang alagad ni Cristo ay isa na
ikinakabit ang kanyang sarili kay Cristo, sumusunod sa Kanya sa daan na Kanyang pinag-aakayan, at
natututo at nagkakaroon ng matibay na paniniwala sa itinuturo ni Cristo.  Nauunawaan ko na ngayon hindi
na tayo tinatawag na mga alagad ni Cristo.  Kundi binigyan tayo ng isa pang pangalan na ganoon din
mismo ang kahulugan.  Tayo ay tinatawag na mga Cristiano.  Tayo ay mga kaanib ng pagpapahid kay
Cristo, at samakatuwid tayo ay nagiging tagasunod ni Cristo.  

Ngunit lahat ng iyan ay maisasalin sa pagiging tunay.  Iyan ang ginagawa ni Jesus sa atin nang itakda Niya
ang mga kinakailangan sa sitas na ito.  Ang pagtupad sa mga kinakailangang iyon ang maghihiwalay sa
mga tunay na alagad ni Cristo at sa mga sumusunod lamang kay Cristo alang-alang sa kaginhawahan.
Ito ang maghihiwalay sa mga sumusunod kay Cristo dahil sa pagpili at sa mga sumusunod sa Kanya dahil
sa matibay na paniniwala sa kanilang puso.  Ito ang maghihiwalay sa mga sumusunod kay Cristo mula sa
mga kadahilanang makalaman at sa mga sumusunod kay Cristo mula sa espiritual na kadahilanan.

Ngayon, handa ka na bang marinig ang mga kailangan?  Ang mga kinakailangan na maririnig mo ay hindi
maganda sa makasalanang laman na nasa atin.  Ipinaaalam sa atin ni Jesus:  siya na nagnanais sumunod
sa Akin, ay (1) tumanggi sa kanyang sarili at (2) pasanin ang kanyang krus.  Ang tanging paraan upang
sumunod kay Jesus ay itanggi ang ating sarili at maging handang pasanin ang ating krus.

Ngayon, ano ang ibig sabihin niyan?  Ang unang bahagi ng ibinigay na kailangan sa sitas na ito ay ang
tunay na alagad ay isa na itinatanggi ang kanyang sarili.  Upang maunawaan ang kahulugan nito dapat
nating tingnang mabuti ang ating mga sarili.  Ibig kong sabihin, ang bawat taong lumalapit kay Cristo ay
tinatawag upang laging tumingin ng malalim sa nangyayari sa kanyang sarili.  



Page 4 of  6

Ang anak ng Dios sa kanyang sarili ay isang lugar ng labanan.  Mayroon sa loob natin ng bagong pagkatao
kay Cristo at, sa pamamagitan ng bagong nilalang kay Cristo, gagawin natin ang mabuti.  Nais nating
lumakad sa mga kautusan ng Dios.  Subalit nasa atin din ang lumang pagkatao na makasalanan.  Dala-dala
natin ang makasalanang laman, isang makalamang kalikasan.  At ang makalaman nating kalikasan ay
nakikipaglaban sa bagong nilalang at naghahanap na masiyahan ang sarili nitong mga nais at pagnanasa
sa halip na sa Dios.  Ang dating pagkataong iyon ay inilalarawan ng pagmamataas.  Ang pagmamataas
ay isang kasindak-sindak na bagay, ngunit isa ring makapangyarihang bagay.  Ang pagmamataas ay ang
paghahanap sa sarili.  Inilalagay nito ang sarili nating mga pagnanasa sa ibabaw ng pagnanasa ng iba,
kasama na ang sa Dios.  Ang pagmamataas ay nagpapahambog sa atin kung kaya’t sinisimulan nating
palitan ang kalooban ng Dios ng sarili nating kalooban.  At ang pagmamataas ay labis na nakapandaraya.
Tinatangka nating kumbinsihin ang ating sarili sa pagmamataas na ang ating kalooban sa katunayan ay
ang niloloob ng Dios, sa kabila ng sinasabi ng Kanyang Salita.  Ang pagmamataas ay ang paggawa ng
tama sa sarili nating paningin sa halip na ang tama sa paningin ng Dios.   Lahat tayo ay mayroon nitong
pagmamataas sa atin.  Ito ang pangunahing katangian ng ating makasalanang laman.  At ang laman na
ito, na may pagmamataas, ang sumasalungat sa bagong pagkatao kay Cristo at ng mabuting katangian
nitong pagpapakumbaba.

Ngayon, sinasabi sa atin ni Cristo, upang maging tunay Kong alagad, dapat ay handa kang tumanggi sa
iyong sarili.  Ang tunay na tagasunod ni Jesu Cristo ay isa na naglalarawan ng pagtanggi-sa-sarili.  Handa
siyang magsabing “Hindi” sa kanyang sarili at doon sa makasalanang laman – ang sarili niyang mga
pagnanasa na nasa kanya.  At iyan ay nagiging katotohanan sa lahat ng uri ng matibay na paraan sa
buhay ng anak ng Dios.  Si Satanas ay naglalagay sa harap natin ng maraming tukso.  Dumarating sila sa
atin sa lahat ng iba’t ibang uri ng paraan, at sa pamamagitan ng lahat ng uri ng iba’t ibang kalagayan, at
sa pamamagitan ng lahat ng uri ng iba’t ibang tao.  Ang mga taong ito at ang mga kalagayang ito ay tunay
tayong sinusubok sa paglalagay sa atin sa tanong na:  Paglilingkuran ko ba si Cristo, o ang aking sarili?
Bibigyang-kasiyahan ko ba ang sarili kong mga pagnanasa, o ang kalooban ni Cristo para sa akin?  Ang
mga kalagayang ito ay inilalagay sa ating harapan ng masama at di-sumasampalatayang sanlibutan, mga
tuksong lubos na kaakit-akit sa ating makasalanang laman.  At gustong-gusto nating lumakad doon sa mga
makasalanang daan.   Sinasabi sa atin ng Cristo na ang tunay na alagad ay isa na handang tumanggi sa
mga makalamang pagnanasa.  Sinasabi ni Jesus, ang tunay na alagad ay tumatanggi sa kanyang sarili –
siya, sa biyaya ng Dios, gaano man ito kahirap at kasakit kung minsan, ay nagsasabing “Hindi” dito sa
makasalanang laman, at sa halip ay sumusunod sa mga daan ng kanyang Panginoon, si Jesu Cristo.  

Hindi ganoon kadali ang maging tunay na alagad ni Cristo, di ba?  Marami ang nagbabantulot at nabibigo
dito.  Marami, sa pagkakataong ito, ang tumatalikod kay Cristo at nagsasabing, “Wala akong pakialam na
sumunod sa isang panginoon na naglalagay ng mga gayong paghihigpit sa akin.”  Kung paanong ang
karamihan sa 5,000 ay iniwan si Cristo nang sabihin Niya sa kanila na sumusunod lamang sila sa Kanya
sa mga makalamang kadahilanan, gayon din ang marami na tumatawag sa kanilang sarili na mga Cristiano
ngayon, sa sandaling marinig nila ang mga hinihingi ni Jesu Cristo, ay tumatalikod.  Kapag ang iglesia ay
nangangaral ng pagsunod sa mga utos ni Cristo, pagsunod sa Salita ng Dios, sa gayon ay marami ang
tumatalikod dahil hindi sila handang tanggihan ang kanilang mga sarili.  

Tumatalikod ba sila sa iglesia, o tumatalikod sila kay Cristo?  Tayo ba ay mga alagad ni Cristo?  Tayo ba
ay tunay na mga tagasunod Niya?  Handa ba tayong tumanggi sa ating sarili sa mga nais natin, upang
sumunod sa nais ni Cristo?

Kung handa ka na, kung gayon ay pakinggan mo ang sumunod na bahagi ng kailangan.  Kailangan mong
pasanin ang iyong krus.  Ang pagtanggi sa sarili ay may mga bungang pangyayari, dahil ito ay
nangangahulugang hindi pagsunod sa mga gawain at mga tao ng sanlibutang ito.  Maging sila ay nasa
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labas ng daigdig ng sangka-Cristianuhan o maging nasa loob ng Cristianismo, hindi tayo handang sumunod
sa kanila kapag lumalakad silang salungat sa Salita ng Dios.

At kapag ginawa natin iyan, kung gayon ay tinawag tayo upang magpasan ng krus.  Ang tunay na
tagagusnod ni Cristo ay dapat magpasan ng krus.  Kailangan nating maunawaan kung ano itong krus na
dapat nating pasanin.

Una sa lahat, ang krus ay ang krus ni Cristo.  Dapat nating pasanin ang krus ni Cristo.  Hindi, hindi ito
nangangahulugan na tinawag tayo upang bayaran, ang bahagi, ng ating kasalanan.  Nang pumunta si
Cristo sa daan ng krus, ginawa Niya ang gayon bilang kabayaran sa mga kasalanan.  Nagdusa Siya sa
paghihirap ng impierno laban sa kasalanan.  At habang Siya ay nasa krus, ang poot ng Dios ay ibinuhos
sa Kanya.  At, samakatuwid, ang krus na kinailangang pasanin ni Cristo, ay pinasan Niyang mag-isa.
Subalit tayong mga sumasampalataya na tayo ay tinakpan ng dugo na nabuhos para sa atin doon sa krus
ay nagpapasan ng isa pang aspeto ng pagdurusa na pinasan ni Cristo doon.   

Ang krus ni Cristo ay isang kahihiyan.  Siya ay hinamak at itinakuwil ng mga tao, sabi sa atin ni Isaias.
Si Cristo ay kinapootan ng mga tao dahil, hinatulan ni Cristo ang kasalanan.  Siya ay inalipusta, Siya ay
binugbog, Siya ay nilibak, Siya ay iniwasan, Siya ay pinarusahan – lahat para sa layunin na kinatawan Niya
sa krus.  Kaya kapag nagsalita si Cristo sa atin ng pangangailangan upang pasanin natin ang ating krus,
iyan ang Kanyang tinutukoy.  Dapat din tayong maging handa na pasanin ang kahihiyan ng krus na iyon.
Sinabi ni Cristo sa Kanyang mga alagad, “Huwag kayong magtaka, kung kayo'y kinapopootan ng
sanlibutan.  Ako’y kinapopootan nito.  At, dahil ang alagad ay hindi higit na dakila sa kanyang panginoon,
kung kinapopootan Ako ng sanlibutan, kapopootan ka nito.  Kung ikaw ay tagasunod Ko, kung gayon ay
maaasahan mong iwasan, itakuwil, libakin, at usigin.”  Ang punto ay, kapag nanindigan tayo sa Salita ng
Dios, at kapag tinanggihan natin ang makasalanan nating pagnanasa at sumunod kay Cristo, kapag
tumanggi tayong lumakad kasama ng iba sa kanilang kasalanan, kung gayon ito ay magkakaroon ng
bungang pangyayari sa ating buhay.  At ang bungang pangyayari ay magagalit sa atin ang mga tao.  Sila
ay magagalit, at aalisin nila tayo sa kanilang pakikipagkaibigan.

Iyan ang mahirap na bahagi ng pagiging alagad, dahil itong kahihiyan ng tao ang labis na masakit, kung
minsan ay labis na napapaiyak tayo nito.  Hindi maganda na makitang tinatalikuran tayo ng mga kaibigan,
o maging ng mga kaanib ng pamilya, dahil sinisikap nating manatiling tapat kay Jesu Cristo at sa Kanyang
Salita at hindi sumusunod sa kanila sa kanilang kasalanan.  Kung minsan ay nawawalan tayo ng pag-asa
kapag nangyayari iyan.  Sinasabi sa atin ni Cristo na kung hindi tayo handang pasanin ang ating krus at
sumunod sa Kanya, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya.

Iyan, kung gayon, ang kinakailangan ng isang tunay na alagad o tagasunod ni Cristo.  “Kung ang sinuman
ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus.”  Sa
ganitong paraan itong kinakailangan ng pagiging alagad ay nagiging pagsubok para sa ating lahat.  Marami
ang lumalapit kay Cristo, hindi dahil gumawa ang Dios sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, kundi
para sa mga makalupang dahilan.  Lumalapit sila dahil, madali ang lumapit kay Cristo dahil sa mga
makalaman na dahilan.  Subalit ang pagsubok ay:  Ang mga ito ba ay handang lumapit kay Cristo?  Handa
ba silang tumanggi mismo sa mga kasalanan ng sanlibutang ito at pasanin ang kahihiyan ni Cristo?  Handa
ba silang lumakad ayon sa iniuutos sa kanila ng Dios sa Kanyang Salita?  Iyan ang tanong.  Iyan, sa kabila
ng lahat, ang pamantayan ng pagiging tunay na alagad.  Handa ba sila?  Marami, ang magsasabi diyan,
ng “Hindi.”  Kaya, ayon mismo kay Cristo, ang mga taong ito ay hindi tunay na mga tagasunod Niya.
Maaari nilang lokohin ang kanilang sarili sa pag-iisip na sila ay tunay, dahil nais nilang tawagin ang
kanilang sarili na mga Cristiano, ngunit kailangan nilang di-pansinin mismo si Jesu Cristo upang gawin ang
gayon.  At kailangan nilang di-pansinin ang Salita ng Dios.  Bumagsak sila sa pagsubok.  
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Hindi gayon, sa mga di-makatatangging inilapit kay Cristo ng biyaya at Espiritu ng Dios.  Ang mga ito ay
lumalapit kay Cristo sa kanilang espiritual na pangangailangan.  At sa pagpapasalamat sila ay pumipila sa
likod ng kanilang Tagapagligtas.  

Magpatuloy tayo, kung gayon, kay Cristo, sa hangganan ng kampo, pasan-pasan ang Kanyang kahihiyan.
Sapagkat dito’y wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating.

Tunay na pagiging alagad.  Mayroon itong mga bungang pangyayari.  Mayroon itong mga pagdurusa.
Subalit lahat nang iyon ay nararapat alang-alang kay Cristo at sa lunsod na magtatagal na hinahanap
natin.
_______________________________________________________

Manalangin tayo.

Mapagpalang Ama at Dios sa langit, lumalapit kami sa Iyo minsan pa bilang Iyong mga anak dahil
nalalaman namin na kami ay tinawag hindi upang lumapit lamang sa Iyo sa pananampalataya, kundi
upang sumunod sa aming Panginoong Jesu Cristo.  Nauunawaan namin na ito ay isang mahirap na bagay
para sa makasalanan naming laman.  Pagkalooban Mo kami ng biyaya, Ama, upang tanggihan ang aming
sarili at sumunod sa aming Tagapagligtas.  Maging handa nawa kami na pasanin ang Kanyang kahihiyan
sa sanlibutang ito, lahat alang-alang sa Kanya, sa paninindigan sa sanlibutang ito.  Patawarin Mo kami
kung saan kami nadarapa at nabibigo.  Alang-alang kay Jesus, Amen.


