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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 9:21

“Ang Ating Banal na Magpapalayok”  

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ang katotohanan ng soberanong katalagahan ay nakatindig ng matibay at tiyak sa buong kasaysayan.
Ito ay isang pinagpalang katotohanan, na nagkaloob ng lakas at kaaliwan para sa mga anak ng Dios
sa gitna ng mga pagsubok at mga kahirapan.  Nakakatagpo ang anak ng Dios ng pinakadahilan sa
kanyang pag-iral sa sanlibutang ito.

Gayonman, nalalaman natin na ito ay katotohanang kinamumuhian ng mga masamang sanlibutan at
ng kanyang prinsipe ng kadiliman, na si Satanas.  Hindi ito maiintindihan.  Ang katotohanan sa
pagtatalaga ng Dios sa iba upang magtamo ng buhay na walang hanggan at sa iba naman ay walang
hanggang pagkawasak ay tumatayo bilang patoto laban sa mga lumalakad sa kasalanan at
pakikipaglaban sa Dios.  Sa kanila ang doktrina ng katalagahan, lalo na ang pagtatakwil, ay malupit at
mabagsik, dahil tinatanggihan nilang iluhod ang tuhod sa harapan ng Dios.  Ang katotohanan
gayonman, ay nananatiling hindi nauuga.  Itinalaga ng Dios ang iba sa buhay na walang hanggan at
sa iba ay walang hanggang kamatayan at kahatulan.

Ito ang dakila at bantog na katotohanan sa Salita ng Dios na nais nating isaalang-alang ngayon.  Ang
Mga Roma 9 ay nagsasalita ng malinaw na katotohanang ito.  At ang talata na ating isasaalang-alang
ngayon ay ipinapaliwanag ito na ginagamit ang isang napaka-panlupang halimbawa.  Ating mababasa
sa Mga Roa 9:21,  “O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok, upang gawin sa isa
lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa'y sa ikahihiya?”

Ating isasaalang-alang ang banal na Magpapalayok ngayon.  At ating isasaalang-alang din ang putik
na Kanyang hinuhubog sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalooban na Kanyang layunin para dito.
Ating isasaalang-alang ang katotohanan ng pagtatalaga.

Isang lalaki ang pumasok sa maliit na tindahan at pumunta sa harapan ng isang lamesa na may mantas
dahil palaging ginagamit.  Sa lamesang nasa harapan niya ay may isang turntable, nang kanyang
buksan ang switch o ipinadyak ang kanyang mga paa, ito ay nagpasimulang umikot sa harapan niya
ng mabilis.  Ang lalaki ay isang magpapalayok, na inilalagay ang sarili sa tungkulin ng paglikha ng iba’t
ibang putik na lalagyan.  Bilang isang artist, ang magpapalayok ay malikhaing gumagawa ng mga
lalagyan na may iba’t ibang mga hugis at sukat na magagamit sa iba’t ibang paggamit.

Ang magpapalayok na ito ay hindi lamang nakaupo sa kanyang lamesa at magpapasimulang maglaro
ng isang tipak na putik hanggang sa may lumabas na anyo mula rito.  Ang magpapalayok ay may
bihasang kakayahan, at sa kanyang propesyon siya ang pinakamatalino.  Siya ay bumubuo ng anomang
nais niya na nasa kanyang isipan,  o marahil ay sa papel.  Pagkatapos kanyang inilalagay ang isang
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tipak ng putik sa umiikot na lamesa.  At habang mabilis itong umiikot sa kanyang harapan,
nagpapasimula siyang hubugin ito sa anyo ng lalagyan na naisip niyang gawin.

Sa ibabaw ng sitas na ito sa ating harapan ngayon ay ang pagpili ng magpapalayok na may kinalaman
sa isang tipak na putik na nasa kanyang harapan.  Nakita mo ba, bago siya magpasimula ng kanyang
paggawa sa kanyang pagawaan, ang magpapalayok ay kumukuha ng isang bahagi ng tipak na putik
at pinipili kung ano ang nasa kanyang isipan sa bawat bahagi ng tipak na putik.

Mula sa kaparehong tipak ng putik, ang magpapalayok ay pipili ng ilang iba’t ibang lalagyan.  Isa sa
lalagyan na kanyang mapipili na hubugin ay magiging lalagyan sa ikararangal.  Marahil ito ay isang
mamahaling plorera na ilalagay isang araw sa isang lamesa ay gagawing palamuti sa tahanan ng isang
sikat na mayaman.  Ang lahat ay hahanga dito at pupurihin ang kanyang kagandahan at halaga, at
papapurihan ang magpapalayok na humubog at nagpaganda nito.

Mula sa kaparehong tipak na putik naman, ang magpapalayok ay gagawa ng isa pang lalagyan.  Subalit
ang lalagyan na ito ay hindi para sa kagandahan at halaga.  Sa pagkakataong ito kanyang pipiliin na
gumawa ng isang malaking mangkok – hindi mamahalin, na ilalagay sa sahig ng pintuan.  Gagamitin
ito ng mga tao na hugasan ng kanilang mga paa matapos manggaling sa mainit, maalikabok na kalye.
Hindi ito masyadong papansinin ng mga tao dahil  ito ay isang lalagyan na ginawa para sa kahihiyan.
Subalit ayon sa katalinuhan ng magpapalayok na ito, pinili niyang gumawa nito.

Tinatawag ngayon ni apostol Pablo ang ating pansin sa paglalarawang ito dito sa kabanata na may
kaugnayan sa kanyang pangangaral ng banal na pagtatalaga.  At sa pamamagitan ng paglalarawang
ito, ipinapaliwanag ni Pablo sa simpleng kataga ang isang malalim na katotohanan para sa walang
pasimulang layunin ng Dios.  At ang katunayang ito ay:  Sa walang hanggan, bago magpasimula ang
panahon, bago malikha ang sanlibutan, ang Dios ay pumili ng ilang tao patungo sa karangalan – tao
na tatanggap ng lugar sa Kanyang kaharian.  Sa oras din na iyon, Kanyang itinalaga ang iba sa
kawalang karangalan, ito ay ang mga hindi tatanggap ng lugar sa Kanyang kaharian kundi, sa halip,
itinalaga sa walang hanggang kaparusahan.

Mula sa panlupang paglalarawan, tulad ng ating nasabi, tayo ay binigyan ng patikim sa paggawa ng
Dios sa walang hanggan.  Nakita mo, ang Dios ang banal na Magpapalayok.  Siya ang banal na
Magpalalayok na may dalawang mga kadahilanan.  Una sa lahat, dahil ang Dios ay Dios.  Nilikha ng
Dios ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Salita ng Kanyang kapangyarihan.  Siya lamang ang
Manlilikha.  Ang lahat ay mga nilalang lamang.  Ang lahat ay nasa ilalim ng kalooban ng Dios dahil, ang
Dios ang Siyang gumawa ng lahat ng mga bagay.  At Kanyang ginawa sila upang masunod ang
Kanyang soberanong kalooban at mabuting kaligayahan.  Nilikha ng Dios ang sanlibutang ito at lahat
ng bagay at bawat isa dito upang masunod ang Kanyang disenyo, ang Kanyang layunin, na may
kinalaman sa lahat ng mga bagay.  Ang layuning ito ay upang dalhin sa kaluwalhatian sa Kanyang
sariling pangalan.  At dinadala ng Dios mula sa banal na kalooban sa Kanyang nilikha sa pamamagitan
ng pinagmulan ng Kanyang probidensya.

Kanyang ginawa ito, pangalawa, ayon sa Kanyang sariling soberanong layunin para sa lahat ng mga
bagay.  Kaya ating masasabi na ang Dios ang banal na Magpapalayok.  Mula sa walang pasimula, Siya
ay may layunin sa lahat ng mga bagay, lahat ng bagay na mangyayari sa sanlibutang ito na malalaking
bagay, sa hayop, gayon din sa pamumuhay ng mga tao.  Mayroon ang Dios ng lahat ng ito, nakatalaga
mula sa walang pasimula, bago Niya nilikha ang lahat ng mga bagay.
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Bukod pa dito, ang Dios ang pinakamarunong kung ano ang Kanyang nilikha at paano Niya isasagawa
ang Kanyang kalooban at sa mabuting kaligayahan sa sanlibutang ito.  Nalalaman Niya kung paano
anyuan at ayusan ang lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa upang matugunan ng ganap ang
Kanyang kalooban at mabuting kaligayahan.  Lahat ng nilalayon ng Dios sa walang pasimula, lahat ng
Kanyang ginagawa sa bawat panahon, ay ganap, at walang katapusang marunong.  Hindi katulad ng
panlupang magpapalayok, na nagkakamali kapag gumagawa ng isang lalagyang putik, ang Dios ay
hindi magkakamali.  Kanyang ginagawa ang lahat ng bagay nang walang pagkakamali – Siya ang banal
na Magpapalayok.

Subalit, minsan pa, dapat nating maintindihan ang nasa pabalat ng talata dito sa Mga Roma 9 sa kung
ano ang pinipili ng banal na Magpapalayok na gawin sa isang tipak ng putik.  Sa sitas na ito,
pinapatungkulan ni Pablo ang paksa ng pagpili ng Dios ng ilang tao sa kaligtasan sa Kanyang pagpili
sa ibang tao sa kahatulan.  Ang pagpiling ito ay ang tinutukoy ng Kasulatan na Pagtatalaga.

Ngayon, ang katagang “pagtatalaga” ay hindi ibig sabihin na may hinugot lang mula sa kanyang ulunan.
Ito ay bagay na ginamit sa Biblia sa ilang iba’t ibang pagkakataon.  Halimbawa, sa Mga Roma 8:29, 30,
ang Dios ay nagsasalita ng pagtatalaga, na tulad ng ginawa din sa Efeso 1:3ss.  Ang katagang ito ay
madaling nahati sa dalawang mga bahagi; ang unlapi, “pre” (sa English), na ibig sabihin “bago pa,” at
“destination,” na tumutukoy sa inihandang katapusan ng isang paglalakbay – ng patutunguhan.  Sa
Kasulatan ang katagang ito ay ginamit para sa espiritual na katapusan, ang espiritual na patutunguhan,
na dito ang lahat ay nakatalaga sa pamamagitan ng Dios matapos ang kamatayan.  Ang patutunguhang
ito na itinatalaga ng Dios sa lahat ng tao, kapag kanilang naabot na ang katapusan ng kanilang
makalupang buhay o paglalakbay.  At tulad ng lantaran mula sa Kasulatan, ang katapusang ito ay
magiging isa sa dalawang mga kalalagyan.  Ang isang tao ay matatapos sa kalangitan o siya ay
matatapos sa impierno.  Ang Predestination o Pagtatalaga ay tumutukoy sa katunayan na nabatid ng
Dios ang walang hanggang katapusan ng lahat ng layunin.  Kanyang nalaman kung ang isang tao ba
ay mapupunta sa langit o sa impierno.  Hindi magagawa ng tao ang malaman ito sa kanyang sarili.  Ang
Dios ang nakakagawa nito, bilang banal na Magpapalayok, para sa kanya.  At ginawa ito ng Dios bago
( pre), pre- destination o pagtatalaga bago pa man.  Ginawa Niya ito bago pa man.

Bago pa ito?  Ayon sa talatang 11 ng kabanatang ito dito sa Mga Roma, ito ay tumutukoy na bago pa
maganap ang kapanganakan ng isang tao, bago pa ipanganak ang isang tao.  Bago pa magawa ng tao
ang anomang bagay na mabuti o masama, ginawa na ng Dios na malaman bilang kanyang walang
pasimulang patutunguhan.  Maliban pa d’yan, maari pa tayong lumayo pa.  Ang salitang “pre” sa
predestination ay pabalik bago pa ang panahon, bago pa malikha ang mundo.  Sa Efeso 1:4-6, ating
mababasa na pumili ang Dios sa atin mula sa walang pasimula, bago pa Niya ilatag ang mga pundasyon
ng sanlibutang ito, bago pa likhain ang lahat ng mga bagay.  Ang walang pasimulang gawang payo ng
Dios, o layunin, na dito Kanyang nalaman ang walang pasimulang patutunguhan ng lahat ng tao, gayon
din ang daan na naghahatid sa patutunguhang ito, ay tinatawag na predestination o katalagahan.

Ang katalagahang ito ay makikita sa sitas (lalo na sa kabanatang ito na ating isinasaalang-alang) na
tinutukoy.  Sa pamamagitan ng paglalarawan na ginamit dito – ang banal na Magpapalayok at ang putik
– tinutukoy dito ni Pablo ang katotohanan.

Ang tipak ng putik sa sitas na ito ay tumutukoy sa malaking sangkatauhan, lahat ng mga tao na
pinagsamsa-samang tinipak.  Ang tipak ng putik na ito ay kasama ang bawat isang ipinapanganak sa
sanlibutang ito, ang bawat isa na nawala na, na nabubuhay ngayon, at ipapanganak pa lang sa
hinaharap – lahat sila ay kabilang sa isang tipak ng putik.
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Mula sa tipak ng putik na ito, ang malaking sangkatauhan, na mula sa walang pasimula ang Dios ay
pumili ng mga tao para sa karangalan, para sa kaligtasan at para sa Kanyang kaharian.  Ang mga ito
ang “lalagyan ng awa… na inihanda tungo sa kaluwalhatian” na sinasabi ni Pablo sa talatang 23 ng Mga
Roma 9.  Sa Kasulatan, ang mga taong ito, na pinili kay Cristo tungo sa kaligtasan, ay kilala bilang pinili
ng Dios.  Sila ay pinili, hinirang ng Dios mula sa walang pasimula tungo sa kaluwalhatian sa langit.  Sila
ang mararangal na lalagyan, dahil sa kung ano ang ginawa ni Cristo para sa kanila.

Sa kabilang banda naman, mula sa kaparehong tipak na putik, mula sa malaking sangkatauhan, ang
Dios din ay pumili ng iba na Kanyang itinatalaga sa galit at kahatulan sa impierno, upang ilagay sa
kawalang karangalan.  Ang tinutukoy ni Pablo dito sa talatang 22 na  “sisidlan ng galit… nangahahanda
na sa pagkasira.”  Sa mga lalagyan na ito na siyang pinili ng Dios tungo sa kawalang karangalan ay
binigyan ng pangalan: di-pinili, o, sa ibang pangkat, reprobate (itinakwil).  Na ang Biblia ay tunay
nagsasalita ng mga taong ito na itinalaga mula sa walang pasimula sa kahatulan sa impierno ay may
patunay hindi lamang sa sitas na ito.  Wala tayong panahon na sipiin ang mga ito sa ating palatuntunan
ngayon subalit, kung may panahon ka, tingnan mo ang I Pedro 2:8 at Judas 4.  May ilang pinili ang
Dios sa karangalan.  Ang iba ay sa kawalang karangalan.

Ang doktrina ngayon ng predestination o katalagahan, election o pagpili, ay tila sapat ng maliwanag
mula sa Kasulatan.  Hindi ito makakaligtaan o mababalewala dahil ito ay madaling malaman.  Ito ay
katotohanang mahirap maunawaan.  Kung ang Dios, sa walang pasimula, sa Kanyang payo, ay
nagtatalaga ng ilang tao, tungo sa kaligtasan at sa iba ay kapahamakan, ito ay nangangahulugan na
ang tao ay walang control sa kanyang walang hanggang kahihinatnan.  Bago pa ipanganak ang isang
tao, bago likhain ng Dios ang sanlibutan, Kanya nang nalaman kung saan ang taong ito mapupunta
kapag namatay na.  Ang pagpiling ito ay wala sa tao.  Ginawang basehan ng apostol Pablo ang
katotohanang ito sa talatang 16 ng Mga Roma 9.  “Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo,
kundi sa Dios na naaawa.”  O sa bandang hulihan, sa talatang 18:  “Kaya nga sa kaniyang ibig siya'y
naaawa, at sa kaniyang ibig siya'y nagpapatigas. “  ito ay ang kagustuhan ng banal na Magpapalayok.

 Hindi mababago ng tao kagustuhang ito o kaalaman ng Dios.  Ang Dios ay hindi nagbabago.  Ang
Kanyang mga utos at titindig tungo sa walang katapusan.  Ang ilang tao ay itinalaga ng Dios na maging
magandang mga sisidlan.  Ang iba ay isang hugasan lamang ng paa.  Ang ilang tao ay pinili kay Cristo
at samakatuwid ay lalakad sa pananampalataya.  Ang iba ay nakatalaga sa pagkagalit at lalakad sa
kawalang pananampalataya at kasalanan.  Sa ganitong paraan nilayon ito ng Dios.  At sa ganitong
pamamaraan ito mananatili.

Kapag ating ipinahayag ngayon ang katotohanan ng katalagahan sa ganitong pamamaraan, ito ay
magsisimulang uminis laban sa ating likas na pagka makasalanan, hindi ba?  Nakakarinig ako ng
pagtutol.  Ibig kong sabihin, ito ay nasa aking laman.  Sandali lang.  Kung ang lahat ng ito ay totoo,
paanong humahanap pa ang Dios ng pagkakamali sa masamang tao?  Paanong ang Dios ay
makatarungang makapagpapadala sa impierno ng tao dahil sa kanyang kasalanan at kawalan ng
pananampalataya kung ang taong ito pala ay hindi magagawang  gawin kundi, kung ano ang nalaman
ng Dios para sa kanya na mangyari?  Sino ang makakalaban sa kalooban ng Dios?  Kung sinasabi ng
Dios na ang isang tao ay mapupunta ng impierno, ang taong ito ay walang pagkakataon, tama ba?
Hindi niya mababago ang nasa isipan ng Dios, kahit gaano pa siya kabait.  At pagkatapos, sa ibang
banda naman, ang taong ito ay hindi mapupunta ng impierno kahit pa siya ay lumalakad sa daan ng
kasalanan.  Ito ay hindi makatarungan sa Dios.  Hindi makatarungan sa Kanya na gawin ang
katalagahang ito patungkol sa kahihinatnan ng tao.  At marami pa.  Paanong magagawa ng Dios na
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pananagutin ang tao sa kung ano ang kanyang nagawa?  Ang doktrinang ito ng katalagahan ay
nagnanakaw sa tao ng kanyang pananagutan.

Nalalaman natin na sa lahat ng bawat itinuturo ng Biblia sa atin, tayo ay may pananagutan sa bawat
isa na nagdadalahan kasalanan na ating nagagawa.  Subalit kung ito ay totoo, ang doktrina ng
predestination ay hindi magiging tunay ngang totoo.  Ang apela ng argumentong ito sa aking laman
ay malakas.  Nauunawaan ko ang punto ng mga naghahayag ng ganitong pagtutol – maliban na ang
Biblia ay napakalinaw na nagtuturo nito ng soberanong katalagahan.  Hindi ito matatanggihan.

Ngayon, dahil sa katotohanang ito ng Kasulatan ay umiinis sa atin kalikasan bilang tao, maraming
pagtatangka upang papahinain ito.  Mayroong maraming pagtatangka na ang katotohanang ito ay
maging malasa sa makasalanan.  Sa kasaysayan, nariyan ang mga Pelagians, na ginawa ito sa panahon
I Augustine, at ang mga Arminianismo, na ginawa ito matapos ang panahon ng Repormasyon.  Ngayon
matatagpuan natin ito sa modernong theology – palaging tinatangka, sa makikita mo, upang maging
makawala, kahit paano, ang lantaran at malinaw na katuruan ng Bibla sa katalagahan ng Dios.

Subalit ang Biblia ay napakalinaw na nagtuturo na hindi ang tao ang nagdidikta ng hinaharap ng
kanyang walang hanggang patutunguhan.  Ang Dios ang gumagawa.  Tingnan mo ang larawan ni Pablo
na ginagamit sa sitas na ito:  Masasabi ba ng putik sa magpapalayok na, “Gusto kong maging bahagi
ng isang tipak na ito upang maging magandang sisidlan”?  Sinasabi ba ng putik sa magpapalayok,
“Hindi ko kinikilala ang pagkakagawa mo sa akin na walang karangalan”?  Siyempre hindi.  Hindi
masasabi ng putik iyan sa magpapalayok.  Ang magpapalayok ang makapagsasabi nito.

Basahin mo ang mga talatang 19 at 20 dito sa Mga Roma 9,  “Sasabihin mo nga sa akin, Bakit
humahanap pa siya ng kamalian? Sapagka't sino ang sumasalangsang sa kaniyang kalooban?  Nguni't,
Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kaniya,
Bakit mo ako ginawang ganito?”  Ang Dios ay soberano sa Kanyang pagtatalaga.  Siya ay nauupo sa
mga kalangitan at ginagawa ang lahat ng nakalulugod sa Kanya (Mga Awit 115:3).  Ang Dios ang may
kontrol sa lahat ng mga bagay.  At ang Dios ang may kontrol sa lahat ng mga bagay dahil Siya ay Dios!
Bilang Dios, Siya ay soberano.  Siya ay nag-iisa.  Siya ay malaya.  Siya ay walang pananagutan sa
kaninoman.  Siya ay mataas sa lahat ng mga bagay at, samakatuwid, Siya ang naghahari sa lahat ng
mga bagay.  Siya ang may kontrol.  Walang makakapag-dikta sa Dios kung ano ang dapat mangyari.

Ito ang isang bagay na ang makasalanan ay walang pagnanais na aminin ito tungkol sa Dios.  Kung
hindi nalalaman ng Dios kung sino ang maliligtas, kung ito ay labas sa kontrol ng Dios, ibig sabihin, ang
Dios ay hindi na Dios!  Isang napakalinaw na katuruan ng pagka-soberano ng Dios sa kabanatang ito
sa ating harapan tungkol sa kahihinatnan ng tao.  Ang tanging kasagutan na ibinibigay ng Kasulatan
sa atin sa kabanatang ito sa paratang na ang Dios ay hindi makatarungan ay ang ating mababasa:
“Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa
sa kaniya, Bakit mo ako ginawang ganito?  O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalayok?”

Magkagayon, ang simpleng sagot ay napakahirap para sa atin na lunukin – dahil nakakapanakit ito ng
ating makasalanang pagmamataas.  Ito ay nagpapakumbaba sa tao.  Sinisindak nito ang hinirang na
makasalanan na nananatiling lumalakad sa kanyang kawalang pananalig.  Dinadala nito siya sa kanyang
pagluhod, dahil natatakot siya sa galit ng makapangyarihang Dios.  Ibinababa nito siya, upang hindi
siya magtaas ng kanyang mga mata sa kayabangan laban sa Dios o laban sa iba.  Gayonman, kasabay
nito, pinapatigas nito ang taong hindi hinirang at nagdudulot sa kanya na talikuran ang Dios ng
Kasulatan.  Maniniwala siya sa sarili niyang dios, ang dios na susunod lang sa kanyang mga kagustuhan
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at hinihiling.  Ang anak ng Dios ay mananampalataya at makakasumpong ng kapahingahan na nasa
kamay ng makapangyarihang Dios na hahayaan siya.

Ibig bang sabihin nito na ang Dios ay hindi tayo pinipili o hinihirang tayo sa daan ng pananampalataya?
Siyempre hindi.  Silang mga pinili ng Dios, bilang resulta, ay mga mananampalatayang lumalakad sa
katuwiran.  Pagkatapos, tiyak, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit maliban na tayo ay
manampalataya.  Ang doktrina bang ito’y ang tao ay wala ng pananagutan sa harapan ng Dios para
sa kanyang mga kasalanan?  Hinding hindi!  Ang tao ay palaging may pananagutan para sa kanyang
kasalanan.  Tinatanggihan ng Dios silang mga pinagmatigas at lumalakad sa kawalang
pananampalataya sa daan ng kasalanan.  Malinaw sa Biblia ito!  Subalit hindi ibig sabihin nito na ang
Dios ay hindi banal na Magpapalayok.  Siya ‘yun.

Marahil ang pinakamagandang paraan upang ipaliwanag ang pagpili at pagtatakwil sa ganitong
pamamaraan.  Tulad sa pangangailangan sa ipa upang ang binhi ng trigo ay tumubo, gayondin ang
taong masama sa sanlibutang ito, ang hindi pinili, ay ginamit ng Dios upang ang Kanyang iglesia ay
magkatipon sa sanlibutang ito.  Kapag natipon na ang iglesia, ang hindi pinili ay aalisin na tulad sa
ginagawa sa ipa ng trigo.  Sa ganitong paraan ang pagtatakwil ay nakapagsisilbi sa pagpili.  Ang Dios
ay soberanong nalaman ang kahihinatnan ng sanlibutan ng makasalanan kasabay ng Kanyang piniling
mga mananampalataya.

Ang anak ng Dios ay tinawag upang maghatid ng pagpupuri sa Dios, hindi lamang positibo, kundi kahit
din sa paglakad na taliwas sa sanlibutang ito.  Naghahatid tayo ng kaluwalhatian sa Dios sa
pamamagitan ng pagsunod sa kabutihan ng Dios at kaluwalhatian na taliwas sa pagsunod sa
makasalanan at kawalan ng pananampalataya.  Ganito tayo pinili ng Dios upang maglingkod sa Kanya.

Mahirap ba?  Mabagsik?  Ito ay para lang sa mga hindi pinili ng Dios sa buhay na walang hanggan.
Tayo na mga iniligtas, ay nakatindig sa harap ng Dios.  Nagagalak tayo na Kanyang pinili tayo upang
mapabilang sa Kanyang bayan sa buhay na walang hanggan.  At tayo ay mababa.  Bakit ako,
Panginoon?  Bakit ako?  Hindi na ako karapat-dapat dito sa kaninoman.  Bakit ako?

At ang Panginoon ay sasagot, “Dahil ito ang nakalulugod sa Aking paningin.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, ibaba Mo po kami sa Iyong Salita upang ang Salita ay mangusap po sa aming mga puso, upang
kami po ay lumuhod sa harapan Mo, sa Iyo pong kapangyarihan, sa Iyo pong pagka- soberano, at
upang kami ay maging mapagpakumbaba, na kami po ay pinili Mo na maging bayan tungo sa Iyo na
nararapat, at magkagayon sa kanila na Iyo pong pinagpakitaan ng awa at biyaya.  Patawarin po kami
sa aming mga kasalanan at sa aming mga kahinaan, sa aming pag-aalinlangan at sa aming mga takot.
Gamitin Mo po ang Iyong Salita na kami ay mapalakas na lumakad sa sanlibutang ito.  Alang-alang kay
Jesus namin ito dalangin, Amen.


