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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 2:11-15

“Ang Pader ng Paghahati ay Nagiba”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ngayon ay ating isasaalang-alang ang ilang mga talata mula sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso.
Sa Efeso 2:11-15 ating mababasa:  “Kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, kayo’y mga Hentil sa
laman, tinatawag na di-tuli ng mga tinatawag na tuli sa laman, na ginawa ng mga kamay ng tao, na
nang panahong iyon, kayo ay walang Cristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga
dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan.  Subalit ngayon ay
na kay Cristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagtian ng dugo ni Cristo.
Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang
laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati.  Kanyang pinawalang-bisa ang kautusang mga
batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kayang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng
dalawa, sa gayo’y gumagawa ng kapayapaan.”

Ang partikular na kapitulong ito ng Efeso ay nangungusap ng biyaya, iyon ay, ng di karapat-dapat na
kagandahang-loob ng Dios sa Kanyang bayan.  Ang iglesia ng Efeso ay pinaalalahanan ng gawa ng
biyaya sa ilang iba’t-ibang paraan.  Sa mga unang talata ang iglesiang ito ay pinaalalahanan na ang
pansariling kaligtasan na tinanggap ng bawat anak ng Dios ay dahil sa biyaya.  Kayo, na sa mga
nagdaang panahon, ay namuhay sa mga pagnanasa ng laman, na ginagawa ang mga nais ng laman;
kayo noo’y katutubong mga anak ng kapootan; kayo’y mga patay sa pamamagitan ng inyong mga
pagsuway, ay binuhay ng Dios.  Sila’y mga Heltil gayunman.  At ang tatak na iyon na “Hentil” ay hindi
lamang tumutukoy sa mga Griyego at Romano, kundi sa lahat ng mga paganong bansa sa labas ng
bansang Israel.  Kayo’y mga Hentil.  At ngayon ito ay totoo sa iyo:  Ang Diyos, palibhasa’y mayaman
sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo’y mga patay sa pamamagitan
ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Cristo – sa pamamagitan ng biyaya kayo’y naligtas!
Kaya’t sila ay pinaalalahanan ng biyaya ng Dios.

Sa mga susunod na ilang talata ang iglesiang ito ay pinaalalahanan ng biyaya ng Dios sa ibang paraan:
ang gawa ng pananampalataya na kanilang isinagawa ngayon, bilang mga mananampalataya, ay hindi
isang bagay na karapat-dapat sa paningin ng Dios.  Ang Dios ay hindi tumingin sa mga binanal na ito
alang-alang sa kanilang gawa, na tila sila ay mga banal na tao na ngayon dahil sa kanilang mga ginawa.
Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mga gawa.  Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya (Efeso
2:8,9):  Sapagkat sa biyaya kayo’y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito’y hindi sa
pamamagitan ng inyong sarili, ito’y kaloob ng Diyos; hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang
sinuman ay huwag magmalaki.”  Ang mga taga-Efeso, kung gayon, ay hindi rin makapagmamalaki sa
kanilang mga gawa.  Kung paanong hindi sila maaaring magmalaki sa kanilang pananampalataya, hindi
rin sila maaaring magmalaki sa kanilang mga gawa.
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Sa mga talatang ating isasaalang-alang ngayon, pinangasiwaan ni Pablo ang palakol sa lahat ng
kapalaluan.  Narito ang isa pang bagay na dapat alalahanin tungkol sa ating mga sarili, at alalahanin
itong mabuti.  Noong una, tayo ay mga hindi tuli, iyon ay, tayo ay walang Cristo, walang Dios, mga
dayuhan sa iglesia at sa tipan.  Tayo ay walang pag-asa, malinaw at payak.  Walang kaligtasan sa mga
Hentil, walang kaligtasan labas sa bayan ng Israel.  Ngunit ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay binago
iyon.  Ginawa Niya tayong isang tao kasama ng iglesia sa Lumang Tipan, at ginawa Niya itong muli sa
dugo ni Jesu Cristo.  Alalahanin mo ‘yan, iglesia ni Cristo, sabi ni Pablo.

Gayon ang salita ng ebanghelyo sa mga mananampalataya noon, tulad din ngayon.  Tayo ay kung ano
tayo, at kung nasaan tayo, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios at wala ng iba pa.  Ang salitang ito ay
ating matututuhan habang ating isinasaalang-alang ang paghuhugpong ng mananampalatayang Hentil.

Ngayon, hayag mula sa ilang mga talata na ating isinasaalang-alang na ang mga mananampalatayang
Hentil noon ay hindi bahagi ng kaharian at iglesia ng Dios.  Sa mga talatang 11 at 12 ating makikita na
ang mga Hentil, noong una, ay walang Cristo.  Sa talatang 13 nabasa natin na sila noong una ay
malayo.  Sa talatang 14 nabasa natin ang gitnang pader sa pagitan nila at ng bayan ng Israel.  Ang
simpleng katotohanan na binibigyang-diin ni Pablo sa mga talatang ito ay, samakatwid, na ang Dios
ay nagtayo ng pader ng paghahati sa pagitan ng bayan ng Israel, ang iglesia sa Lumang Tipan, at ang
iba pang mga bansa ng sanlibutan.  Sa panahon pa ni Noe, makikita natin ang paghahati sa pagitan
ng pambansang Israel at ng mga bansang Hentil na inihula.  Ang pagpapala na binigkas sa
pamamagitan ni Noe ay kay Sem at sa kanyang saling lahi.  Ang Dios ay magiging Dios ni Sem, sinabi
sa atin sa Genesis 9:26 – hindi ni Ham, at hindi, sa panahong iyon, maging ni Jafet.  Iyon ay
naunawaan nang itatag ng Dios ang Kanyang tipan sa Genesis 17 kay Abraham at kanyang mga anak,
lahat nang iyon ay nagmula sa lipi ni Sem.  Ang liping ito ng tipan at iglesia ay mas kumipot pa nang
sabihin ng Dios kay Abraham na kay Isaac ang binhi niya ay tatawagin.  Sa madaling salita, ang iba
pang anak ni Abraham, kay Hagar (Ismael) at kay Ketura, ay hindi mabibilang sa lipi ng Kanyang
iglesia.

Pagkatapos dahan-dahan, sa pamamagitan ng maraming henerasyon, ang lahat nang iyon ay
napatunayang totoo.  Pinakipot ng Dios ang lipi ng Kanyang tipan sa henerasyon ni Abraham, Isaac,
at pagkatapos ay kay Jacob.  Siyempre, nalalaman natin na ang labindalawang anak ni Jacob ang mga
pinuno ng mga lipi na naging kilala bilang mamamayan o kaharian ng Israel.  Matapos palayain ng Dios
ang mga anak ni Jacob, o ang mga anak ni Israel, mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ginawa ng Dios itong
bagong bansa tungo sa pagiging kaharian sa Bundok ng Sinai.  Ito ay naging theocracy, iyon ay, isang
bayan na na sa ilalim ng Dios.  Sa Bundok ng Sinai, ibinigay sa Israel ang kautusan, ang Torah, na
naglalaman ng lahat ng kautusan.  Siya ay itinatag sa labindalawang lipi.  Ang mga saserdote, ang mga
Levita, ay itinalaga upang maglingkod sa loob ng templo.  Ang tabernakulo ay itinayo, at ang kanyang
opisyal na pagsamba bilang bansa ay nagsimula.  Ang mga Matatanda ay itinalaga rin nang panahong
iyon upang mamuno.  Kaya sa Sinai, ginawa ng Dios na mamamayan ang Israel, o isang kaharian.  At
ang iba ay kasaysayan na.  Ibinigay ng Dios sa Israel ang lupain ng Canaan bilang mana.  Inilagay ng
Dios si David bilang dakilang hari.  At sa ganitong paraan ang bayan ng Israel ay umunlad upang
maging pinakamalaking mamamayan o kaharian sa sanlibutan.

Ang katotohanan ay, sa Lumang Tipan, hindi nagligtas ang Dios ng ibang tao maliban sa Israel.  Hindi
ibig sabihin nito na ang bawat isa sa bayan ng Israel ay naligtas.  Iniligtas lamang ng Dios ang Kanyang
mga hinirang sa bansang Israel.  Subalit hindi nito binabago ang katotohanan na silang mga pinili ng
Dios upang iligtas, na may kaunting pagtanggi – mayroong mga pagtanggi sa Lumang Tipan – ay laging
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isinilang sa loob ng bayan ng Israel.  At iyon ay nagpatuloy sa loob ng higit pa sa libong taon.  Sa
mahabang panahong iyon ang Dios ay pumili ng Kanyang bayan na labas na bansang iyon.

Ito’y nangangahulugan, syempre, na sa panahong iyon ang mga mananampalatayang Hentil na ito sa
Efeso, sa kanilang henerasyon, ay hindi bahagi ng iglesia ng Dios.  Pansinin ang talatang 12 na ating
nabasa, “Na nang panahong iyon, kayo ay walang Cristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel,
at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan.”  Ang mga
taong ito ay mga banyaga  sa pangakong tipan.  Nakapanghihilakbot.  Sila ay hiwalay sa tipan at sa
lahat ng mga pangako na ibinigay ng Dios kay Abraham, Isaac, at Jacob.  Sila ay mga banyaga sa tipan
na itinatag ng Dios kay David at sa kanyang makaharing binhi.  Sa madaling salita, hindi sila bahagi ng
pagkakaibigan at pagsasamahan na itinatag ng Dios sa binhi ni Abraham sa Lumang Tipan.

At dahil ang mga taong Hentil na ito ay hiwalay sa tipan ng pangako, sila ay walang Cristo.  Malinaw
na pinatutunayan ng ating teksto na ang bayan ng Dios sa Lumang Tipan ay tinatanaw ng Dios na na
kay Cristo rin.  Ang mga mananampalataya sa Israel, ang tunay na Israel ng Dios, ay ligtas kung gayon
kay Cristo.  Sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya na nagturo sa kanila sa pagdating
ng Mesias, sa pagdating ni Cristo.  Sila, kung gayon, na hindi kabilang sa mamamayan ng Israel o ng
mga tipan ng pangako ay tiniwalag kay Cristo.  Sila ay tiniwalag ng buo sa kaligtasan.  

At iyan ang dahilan kung bakit sila ay walang pag-asa.  Wala silang espiritwal na pagnanasa o
pananabik sa pagparito ni Jesu Cristo.  Hindi sila tumitingin sa Kanyang pagdating tulad ng ginawa ng
mga anak ng Israel.  At ang lahat nang ito ay nasuma sa isang bagay:  sila ay walang Dios sa
sanlibutan.  Nakapanghihilakbot na katayuan – ang maging walang Dios! Ang kanilang mga mata ay
binulag; ang kanilang mga puso ay pinadilim.  Sila ay natisod sa kanilang kawalang-pananampalataya.
Hindi nila nakikilala ang Dios, ni wala silang pakialam na kilalanin ang Dios.  Sinunod nila ang mga
dius-diosang Hentil ng kanilang sariling laman.  Sila ay nagbunton sa kanilang mga sarili ng mga dios
ayon sa sarili nilang pagnanasa.  Hindi sila binigyan upang makilala ang Dios mismo bilang dakila at
maluwalhating Dios ng langit at lupa.

Kaya mayroon nitong malaking espiritwal na pader na umiiral sa pagitan ng bansa ng Israel at ng mga
bansang Hentil  sa sanlibutan.  Ang pader na iyon ay humati sa kanila sa dalawang kampo.  Sa isang
dako ay Dios, si Cristo, at kaligtasan.  Sa kabilang dako ay walang pag-asa, kasalanan at
kawalang-pag-asa lamang.  At ang pader na iyon ay purong bato! Iyon ay para sabihing, hindi ito
magigiba ng tao.  Iyon ay totoo dahil ang Dios ang nagtalaga noon.  Itinayo ng Dios ang pader na iyon.
Iyon ay banal na itinalaga.  Hindi pinili ng Dios na iligtas ang mga Hentil sa Lumang Tipan.  Pinili Niya
lamang na iligtas ang Kanyang bayan mula sa likas na binhi ni Jacob.  Iyon ay iyon na.  At ang
nagpatibay ng pader na iyon ay ang kautusang mga batas na nilalaman sa mga ordinansa.  Sa talatang
15 ay nabasa natin iyon:  “Kanyang pinawalang-bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntunin
upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayo’y gumagawa
ng kapayapaan.”  

Ang pinatutungkol dito, kapag ang talata ay nangungusap ng kautusang batas na nilalaman sa mga
ordinansa, ay ang Torah – ang batas ng Lumang Tipan na ibinigay ng Dios sa bayan ng Israel sa
Bundok ng Sinai.  Doon binuo ng Dios ang Israel na isang bansa sa ilalim ng batas.  At ginawa Niya ito
sa pamamagitan ng pagbibigay sa bayan ng Israel ng lahat nang uri ng kautusan.  Binigyan Niya sila
ng mga kautusang pambayan na namahala sa kanilang buhay bilang isang bansa; binigyan Niya sila
ng mga seremonyal (ritwal) na kautusan na namahala sa kanilang pagsamba; at binigyan Niya sila ng
mga moral na kautusan, iyon ay, ang Sampung Utos, na namahala sa kanilang buhay sa pangkalahatan.
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At lahat nang mga kautusang ito ang bumubuo sa Torah, ang isang batas ng Dios.  Kaya nga ang ating
teksto ay nangungusap ng kautusang mga batas.  Ang batas ng Dios ay naglalaman ng maraming uri
ng kautusan.

Subalit ang tanging uri ng kautusan na nasa isip ni Pablo na siyang naghiwalay sa bansa ng Israel mula
sa ibang mga bansa ay ang mga seremonyal na batas.  Sinasabi natin iyan dahil ang mga natatanging
batas na ito ay naglalaman ng lahat ng uri ng ordinansa, iyon ay, lahat ng uri ng seremonya.  Ang
moral na kautusan, ang kautusan ng Sampung Utos, ay hindi.  Subalit ito ay natatanging tunay sa mga
seremonyal na kautusan.  Ang mga utos na ito, kasama ang kanilang mga seremonya, ay mga pader
na naghiwalay sa bansa ng Israel mula sa mga Hentil sa Lumang Tipan.  Ang mga batas na ito ng
kautusan na nilalaman sa mga ordinansa ang lumikha ng harang sa pagitan ng mga bansa at ng Israel.
At ang harang na iyon, sabi sa atin sa talatang 15, ay ang pader ng alitan.  Iyon ay, pagkamuhi na
umiiral sa pagitan ng Israel at ng di-mananampalatayang bansang Hentil sa sanlibutan.  Ang Israel ay
hindi pinapahintulutang bumuo ng anumang samahan sa mga bansang ito.  Ang Israel ay umiiral na
mag-isa sa kawalang-panganib bilang isang bansa.  At ang tanging panahon na ang pambansang Israel
ay nakisama sa mga bansang ito ay noong siya ay lumakad sa kawalang-pananampalataya.  Ang tunay
na Israel ay namumuhi pa rin sa mga kaaway ng Dios.  At ang mga kaaway na ito ng Dios ay
namumuhi din sa Israel.  Mayroong matatag, di-matitinag na pader na umiiral sa loob ng daan-daang
taon sa pagitan ng kaharian ng Israel sa ilalim ng kanyang mga kautusang batas at sa mga Hentil na
walang Cristo.

Subalit narito ang kamangha-mangha at mapagbibiyayang Salita ng evangelio sa mga
mananampalatayang taga-Efeso, talatang 13 at 14:  “Subalit ngayon ay na kay Cristo Jesus, kayo na
noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.  Sapagkat siya ang ating
kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang
gitnang pader ng alitang humahati.”  Wow! Giniba ni Cristo ang pader na ito na sa loob ng maraming
taon ay naghiwalay sa mga bansa sa sanlibutan mula sa tunay na Israel.  Ngayon ay dinurog na ni
Cristo ang pader na ito at giniba.  Wala na kahit isang bato ang natirang nakapatong sa isa pa.  Inalis
Niya ng ganap ang pader na iyon.  Ang paraan na naglayo sa atin upang maging bahagi ng iglesia ng
Dios sa Lumang Tipan ngayon ay bukas na sa iyo at sa akin.  Hindi na tayo pinagbabawalan ng Dios
sa pakikisalamuha sa Kanya o sa Kanyang iglesia.  Hindi na tayo walang Dios sa sanlibutang ito.  Maaari
at ating ipinahahayag na itong Dios ay ating Dios.  Siya ang magiging Gabay natin hanggang sa
kamatayan.  Mayroon tayong pinagpalang pag-asa.  Ating hinihintay at pinananabikan ang ikalawang
pagparito ni Jesu Cristo.  At inaasahan natin ang isang lugar sa kalangitan kasama ang lahat ng mga
binanal ng Dios.

Ang mga mananampalataya ngayon ay bahagi ng tunay na Israel dahil inalis na ni Cristo ang alitan na
naghihiwalay sa atin mula sa iglesia ng lumang dispensasyon.  Ang kawalang-pananampalataya na
nagpatigas sa atin sa ating kasalanan nang panahong iyon sa ating mga henerasyon ay inalis na ngayon
ni Cristo.  At tayo ay binigyan ng mga mata upang makakita at puso upang makaunawa na kung anong
mayroon ang mga binanal noon ay mayroon na rin tayo ngayon.  Totoo, na ang kaligtasan ay sa kanila
noon.  Ngunit ngayon ang bayan ng Dios mula sa lahat ng mga bansa sa sanlibutan, kasama nila, ay
tumanggap na rin ng kaligtasan.  Ang bayan ng Dios mula sa lahat ng mga bansa ay kabilang sa
mamamayan ng Israel.  Ang iglesia ng kasalukuyan ay matatawag ding tunay na Israel.  Tingnan mo
ang talatang 19 ng Efeso 2:  “Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo’y mga
kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos.”  Tayo ay kapwa
mamamayan sa kaharian ng Israel.
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Ito ba’y makalupang bansa, isang makalupang kaharian o mamamayan?  Hindi talaga.  Ito’y espiritwal
na kaharian, ang kaharian ng Dios at ni Cristo.  Tayo ay nabibilang sa bansa ng tunay na Israel, ang
hinirang ng Dios, pinili ng Dios mula pa nang itatag ang sanlibutan, tinipon mula sa mga bansa ng
sanlibutang ito.  Ang katawan ni Cristo sa sanlibutang ito ngayon ay tunay nang Israel.

Iyan kung gayon ang isinakatuparan ni Cristo para sa atin.

Ngunit mayroong isang tanong na natitira:  Paano ito isinakatuparan ni Cristo?  Paano Niya giniba ang
pader na iyon?  Ano ang martilyo na dumurog sa batas ng kautusan na nakapaloob sa mga ordinansa?

Ang dugo ni Cristo.  Talatang 13:  “Kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo
ni Cristo.”  Binuwag ni Cristo, sa Kanyang laman, ang alitan, maging ang batas ng kaututsan na
nakapaloob sa mga ordinansa, sa pamamagitan ng pagbubuhos ng Kanyang dugo upang iligtas ang
bayan na pinili ng Dios mula sa lahat ng mga bansa.  Lahat ng mga ordinansa ng mga batas ng Lumang
Tipan na namahala sa bayan  ng Israel bago dumating si Cristo ay nilayon ng Dios, upang ituro lamang
ang Kanyang bayan kay Cristo.  Maaari nating puntahan lahat ng uri ng halimbawa nito, kabilang na
ang pagtutuli mismo – isang madugong ordinansa na nagturo sa pagbubuhos ng dugo ni Cristo na
tunay ngang maglilinis sa Kanyang bayan mula sa kasalanan.  Ang mga handog ay nakaturo din sa
Kanya.  Ang pagka-saserdote ay nakaturo sa Kanya.  Ang tabernakulo, nang lumaon ay Templo, at ang
mga kagamitan nito, ang mga ordinansa at seremonya ng tabernakulo at ng templo – lahat ay nakaturo
kay Cristo.

Sa pamamagitan ng kamatayan ni Cristo (ng Kanyang nabuhos na dugo), sa pamamagitan ng Kanyang
muling pagkabuhay, ang lahat ng mga kautusang ito na nakapaloob sa mga seremonya ay natupad.
Kung kaya’t ang lahat ng panlabas na mga seremonya ng batas ay lumipas na.  Hindi na sila nahahati
sa pagitan ng bayang Israel at mga Hentil, iyon ay, ang mga bansa ng sanlibutang ito.  Ang mga Hentil
ay hindi na kailangan pang tuparin ang lahat ng mga seremonyang ito upang maging bahagi ng iglesia.
At dahil sa kadahilanang iyon, wala nang pagkakahati.  Hindi na hinihingi ng Dios ngayon sa iyo at sa
akin na sumamba tulad ng ginawa ng mga banal sa Lumang Tipan.  At gayunman, tayo ay nasa isang
sambahayan ng pananampalataya kasama nila.

Subalit may isang pang paraan na giniba ng dugo ni Cristo ang pader na iyon.  Kaligtasan.  Tayo na
patay sa mga kasalanan at pagsalangsang ay iniligtas ngayon ng Dios sa pamamagitan ng biyaya, sa
pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  Ang kaligtasan mismo ay hindi na para sa mga Judio lamang
kundi maging sa mga Hentil.  Tayo, sa pamamagitan ng dugo ni Cristo, ay nakipagkasundo sa Dios.

Nauunawaan mo kung gaano ito dapat nakapagpapa-aba?  Sa ating henerasyong nauna sa atin, tayo
ay wala, talagang wala.  Tayo ay di-kasama sa langit, tayo ay di-kasama sa banal na presensya ng Dios.
Hindi tayo nararapat sa ating kinalalagyan ngayon.  Dahil lamang sa biyaya ng Dios tayo ay inihugpong
sa iglesia ni Jesu Cristo.  Dahil lamang sa biyaya tayo ay binigyan ng kaloob ng pananampalataya upang
ating maunawaan ang ligaya ng makabilang sa iglesia.  Isipin mo ang ginawa ng Dios sa iyo at sa akin,
na Kanyang mga hinirang! Tayo na malayo sa Dios, dahil sa ating mga kasalanan at
kawalang-pananampalataya, ay dinala tayo ni Cristo sa Dios.  Binayaran Niya ang halaga para sa ating
mga kasalanan.  Ginawa Niya tayong matuwid sa harap ng Dios.  Ngayon ay hindi na tayo mga anak
ng pagkapoot; tayo ay bayan ng Dios.  Ginawa iyon ng Dios! Malaya itong ginawa ng Dios para sa atin
sa dugo ni Cristo.  At patuloy pa rin itong ginagawa ng Dios ngayon, sa puso at buhay ng iba.
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Narito ang bunga ng kagila-gilalas na gawa ni Cristo, sa dulo ng talatang 15:  Siya ay lumalang “sa
kanyang sarili ng isang bagong tao.”  Dalawang tao – Judio at Hentil – isang pader na humati sa kanila
sa loob ng libong taon.  Ang dalawang ito ay nahati sa pamamagitan ng pananampalataya at
kawalang-pananampalataya.  Ang Dios ngayon ay ginawa silang isang bagong tao.  Tayo ay naging
isang katawan.  Tayo ang organismong magkasama sa iglesia – mananampalatayang Judio at
mananampalataya mula sa lahat ng mga bansa – magkakasundong nagtutulungan bilang isang
katawan, isang bagong tao.

Hindi, ang iglesia ngayon ay hindi iba sa iglesia noon.  Ito ay pareho ring iglesia, ngunit may bagong
anyo.  Ito ay binago, pinanauli kay Cristo.  At ito ay kinikilalang kasama ni Cristo.  Sa katunayan, tayong
naging bagong tao ay si Cristo! Siya ang ating ulo; tayo ang Kanyang mga bahagi.

At ito ay dahil dito na mayroong kapayapaan, kapayapaan sa pagitan ng mga lahi ng tao.  Tayo ay lagi
nang nahahati.  Kay Cristo wala nang Judio o Hentil, walang Dutch o Ingles, walang taga-Africa o
taga-Europa o taga-Asya.  Hangga’t mayroong kawalang-pananampalataya, mayroong pagkakahati.
Walang kapayapaan sa mga bansa.  Subalit para sa kanila na nananampalataya, tayo ay isang katawan
kasama ng ating Panginoong Jesu Cristo.  Lahat ng nananampalataya ay namumuhay sa kapayapaan
sa isa’t isa.  Napakaluwalhating evangelio!

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, salamat po na ginawa Mo kami, kasama ng iglesia sa Lumang Tipan, na isang bagong
tao kay Cristo Jesus na aming Panginoon.  Iyong pinagpasyahan sa Iyong biyaya, at sa biyaya Mo
lamang, na isama at ihugpong kami sa Iyong iglesia, na sa aming henerasyon ay naligaw.
Pinasasalamatan Ka namin para sa mapagpalang kaloob na iyon.  Pinasasalamatan Ka namin dahil sa
ginawa ni Jesu Cristo para sa amin.  Sama-sama nawa namin, sa sanlibutang ito, mula sa lahat ng mga
bansa, na ipahayag ang aming pag-ibig para sa Iyo at ipahayag ang aming Panginoong Jesu Cristo at
kung ano ang Kanyang ginawa para sa amin.  Sa Kanyang pangalan kami’y dumadalangin, Amen.


