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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

John 15:5

“Ganap na Pagmakasalanan”

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay ating isasaalang-alang ang Biblikal na katotohanan ng Total Depravity o Ganap na
Pagkamakasalanan.  Ating gagawin ito mula sa pananalita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Juan
15:5, “Kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.”

Ating nakita mula sa nakaraang talata ng Juan 14 na ang ating Panginoong Jesus at Kanyang mga
alagad ngayon ay iniwan na ang silid sa itaas kung saan sila ay nagkatipon noong Huwebes ng gabi
upang kumain sa pista ng Paskuwa ay sila nagpasimula ng hatinggabi na naglakad patungo sa bayan
ng Jerusalem, sa itaas ng Hardin ng Getsemani, kung saan si Jesus ay pinagtaksilan ng mga Judyo.
Ating mababasa sa Juan 14:31 sinasabi ni Jesus sa kanila,  “Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito.”
Dito itinigil ni Jesus ang Kanyang pangangaral na pinasimulan sa kabanatang 13, isang pangangaral
na isinalita ng Kanyang mga alagad.  Kanyang itinigil ang pangangaral na ito at sinamahan sila sa labas
ng silid sa itaas patungong Getsemani.

Walang pagdududa, habang sila ay naglalakad, maraming silang dinaanan na mga ubasan sa daanan.
At tulad sa nakagawian na ng Panginoon, ginagamit Niya ang nakikita Niya sa kalikasan bilang
halimbawa upang turuan ang Kanyang mga alagad at tayo ng isang pangunahing katotohanan na dapat
nating malaman habang Kanyang iiwanan na ang mga alagad.  Kanyang sanabi sa Juan 15:  “Ako ang
tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka.”  Nagpatuloy siya sa pagsasalita,  “Kayo ang
mga sanga.  Manatili kayo sa Akin.  Dahil ang sanga ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili
malibang ito ay nakakabit sa puno, walang magagawa, malibang nananatili kayo sa Akin.”  Ang
Panginoong ay nagpapasimulang magsalita sa Kanyang mga alagad ng di-maiiwasan at
kailangang-kailangan na katotohanan, ng pamumuhay, na may kaugnayan sa Kanya.  Siya, sa
pamamaraan ng krus, sa pamamaraan ng Kanyang pagkabuhay at pag-akyat sa langit, ay babalik sa
kaluwalhatian sa Kanyang banal makalangit na Ama.  Tayo ay mapapasailalim ng kasalanan, tukso,
kamatayan, kalungkutan, tunay na pagdadalamhati, at panganib.  Sinasabi ng Panginoon, “Ikaw ay
dapat nananatili sa Akin at Ako’y sa kanya.  Dahil kapag ang sanga ay nananatili sa puno at naghahatid
ng dagta at buhay sa puno at magagawang mamunga, gayondin ikaw kung mananatili ka sa Akin.”

Siya ay nagsasalita sa paglalarawang ito, ng kaloob ng totoo at buhay na pananampalataya, makalangit
na gawa, espiritual na pakikiisa sa pagitan mo at ni Cristo – ang kaloob ng pananampalataya,
pananampalatayang hindi pormal, purong pangkaisipan na nakakabit kay Jesu Cristo.  Hindi ito katulad
ng dalawang table na nakapako nang magkasama.  Kundi ang pananampalataya ay isang buhay na
pakikipagkaisa kay Jesu Cristo, na gawa ng Dios sa ating mga puso upang ating masasabi kasama ni
apostol Pablo,  “Ang mabuhay ay kay Cristo.”  At, “Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo na ang
nabubuhay sa akin.”
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At pagkatapos ang Panginoon, sa mga pananalita sa ating teksto ngayon, ay binibigyang diin ang
pangangailangan na manatili sa pananampalataya sa Kanya.  Dahil Kanyang sinasabi na,  “Wala kayong
magagawa kung wala Ako.”  Bilang isang sanga, pinalakas ng puno, pinatuyo at tinipon, upang tayo,
kapag hiwalay kay Jesu Cristo, ay walang magagawa.  Sa mga pananalita na maliwanag, payak, at
tinumbok, itinuturo sa atin ni Jesus ang katotohanan ng ating ganap na pagkamakasalanan.  Kung
hiwalay kay Jesus, wala tayong magagawa.

Hindi mo maililigtas ang sarili mo, hindi mo nanaisin na tanggapin Siya, malapit nang ang isang patay
na sanga ay dadamputin at iuugpong sa puno.  “Hindi mo ako matatanggap maliban na gumawa Ako
ng biyaya sa iyo.  Hindi ka maliligtas, o mananatili (panatilihin ang sarili sa estado ng kaligtasan) nang
hiwalay sa Akin, hanapin mo ang buong lakas mo sa Akin.  Wala kayong magagawa nang hiwalay sa
Akin.”  Ang mga salitang ito ay nagbibigay diin sa mga salita ng Panginoong Jesus:  “Manatili kayo sa
Akin, hanapin mo ang lahat mong kalakasan sa Akin.” Bilang mga makasalanan, tayo ay mga bulok,
at tayo ay naligtas dahil sa biyaya.  At, bilang mga anak ng Dios sa gitna ng daigdig ng tukso, tayo ay
may malaking pangangailangan sa bawat araw:  Manatli kay Cristo, isang buhay, tunay na
pananampalataya kay Jesu Cristo.  Dahil kapag wala si Cristo, wala tayong magagawa.

Ang mga pananalitang ito, una sa lahat, ay napaka-mababa:  Ang hiwalay sa Akin, walang magagawa.
Ang mga ito ay pananalita na tumutukoy una sa kaganapan ng kasamaan bilang isang makasalanan,
at ang ating pangangailangan ng lubos na biyaya ng kaligtasan.  Si Jesus dito ay nagsasalita sa lahat
ng tao na hiwalay sa Kanya.  Siya ay nagsasalita sa bawat lalaki, babae, at bata na hiwalay sa Kanya.
“kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.”    Hindi niya dito pinag-uusapan lamang ang
tungkol sa mga adik, o mga bibitayin.  Hindi Niya sinasabi dito ang tungkol sa mandarambong o
mapang- abuso na uri.  Subalit ang tinutukoy Niya ay ang lahat ng uri ng tao – ng mga guro, nasa
agham – mga taong nakatayo ng hiwalay mula kay Cristo – ikaw, isipin mo ang sarili mo.  Ikaw, na
hiwalay mula kay Jesus, ay walang magagawa.  Walang kabutihan.  Ito ang Kanyang punto.  Walang
nakalulugod sa Dios, walang mabuti sa paningin ng Dios.  Makakagawa ka ng maraming bagay, subalit
wala kang magagawa na anomang makakalugod sa Dios.

Pansinin na si Jesus (sa unang apat na mga talata sa Juan 15) ay nagsasalita tungkol sa pagdadala ng
prutas sa Dios.  Ang sinasabi niya ay tungkol sa mabubuting mga gawa na nakalulugod sa Dios.
Kanyang pinag-uusapan dito ang tungkol sa pag-ibig ng Dios, kalungkutan dahil sa kasalanan,
kababaan, at kaamuaan – mga bagay na nakalulugod sa Dios.  Kanyang sinasabi dito ang katunayan
na ang mabigong makapagdala ng gayong mga bunga ay nangangahulugan na ang isang sanga ay
patay, na kailangang tipunin at sunugin sa lawa ng apoy.  Samakatuwid, si Jesus, ay nagsasalita
tungkol sa bawat isang lalaki, babae at bawat bata – kahit sila pa ay nasa karukhaan o kahit sila pa ay
nasa kasaganaan, kahit sila pa ay nabubuhay sa mahihirap na bansa o mayamang bansa, walang
pinagkaibahan.  Wala silang magagawang mabuti sa paningin ng Dios.  Ang hiwalay kay Jesu Cristo
tayo ay patay sa kasalanan, walang magagawang kabutihan sa kaligtasan.

Ang Panginoon ay nangungusap dito ng kakayahan.  Ang hiwalay kay Jesu Cristo walang sinoman ang
may kakayahang gumawa ng mabuti sa paningin ng Dios.  Hindi natin magagawa sa ating sarili na
tanggapin si Jesu Cristo.  Hindi natin magagawang gumawa kahit katiting.  Hindi tayo ang pumili kay
Cristo at pagkatapos, ito ay nakadepende sa ating pagpapasya, na si Cristo ay tutugon at lalapit sa atin.
Hindi.  Siya ang walang magagawa.  Bilang sanga na nakaugpong sa puno, tayo ay patay sa ating mga
kasalanan.  Kapag tayo ay may patotoo sa ating sarili na may pagpasan ng kasalanan, kapag ating
nararamdaman ang kalungutan sa kasalanan, kapag tayo ay nagnasa ng biyaya ng Dios upang
maghatid ng bagong buhay, Cristianong pamumuhay, ang lahat ng ito ay Kanyang gawa sa atin.  Hindi
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ito nagmumula sa atin.  Hindi ako, O tunay aking Tagapagligtas, kundi Ikaw po ang siyang nagmahal
sa akin at nag-ahon sa akin mula sa kamatayan.

Subalit ang mga salita ni Jesus ay mapagpakumbaba din, na ibig sabihin na sila ay binago, iniligtas dahil
sa biyaya na anak ng Dios, ang hiwalay sa Kanya, ay walang magagawa.  Bilang binago ng Espiritu
Santo, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay tinawag upang mabuhay ng may kabanalan, upang
masiyahan sa paglilingkod sa Dios.  Tayo ay tinawag upang mamuhay sa paglilingkod sa Dios sa lahat
nang ating ginagawa.  Dapat nating pasanin ang ating krus, dapat tayong lumaban ng mabuting laban
ng pananampalataya.  Subalit wala tayong magagawa nang hiwalay kay Jesu Cristo.  

Hindi mo magagawang iwasan at talunin ang pagkalulong sa bawat oras at sasabihin mo, “Matatalo
kita, matitigil ko ito, malaki na ako, iingatan ko ang aking reputasyon.  Hindi ito lalala pa.”  Sinasabi ni
Jesus,  “Hiwalay sa akin, walang magagawa.”  Hindi mo matatakasan ang tukso, ang patibong na
inihanda ni Satanas, ang laman, ang pagnanasa ng pag-sang ayon ng mga kaibigan.  Paniwalaan mo
ang salitang ito.  “Hiwalay sa Akin,” sabi ni Jesus,  “Wala kayong magagawa.”  Hindi ninyo matatagalan
ang pagsubok, ang kalungkutan na lumalamon sa iyo, tumutulak sa iyo pababa.  

Isang malaking demonyo, na gumawa laban sa iyo, isang pang-aabuso, isang kasindak-sindak na
pang-aabuso na bumagabag sa iyo at punuin ka nito ng takot – kung wala Ako, wala kang magagawa,
sabi ni Jesus.

Isang malaking kasalanan sa iyong nakalipas.  Naipahayag mo ang kasalanan na to, subalit ang alaala
nito ay nagbibigay sa iyo ng pagkabagabag.  Hinahayaan mo ang iyong sarili na abala.  Pinapanatili mo
na nasa ibabaw nito.  Kung wala Ako, sabi ni Jesus, wala kang magagawa. 

Palaging ang ating likas na pagkamakasalanan, na siyang ating pagmamataas, sa pagtingin sa ating
sarili.  Sinusubukan nating itayo ang ating sariling muog.  Sinusubukan nating gumamit ng ating yaman
at lakas.  At ang Dios, sa Kanyang karunungan at katarungan, madalas sinasabing,  “Sige lang.  Ubusin
mo ang lakas ng iyong yaman –hanggang sa ang biyaya ay maghatid sa iyo na malaman na hindi mo
na pala kaya.”

Ito ay sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ang daan ng biyaya ng Dios
ay naghahatid sa atin sa puntong ito na sumusuko tayo sa ating sariling lakas, sa ating sariling
pamamaraan, sa ating sariling kalooban.  At tayo ay sumusigaw,  “Oh, linisin mo ako, Jesus, O ako ay
mamamatay.”  Dahil kapag wala si Jesus wala akong magagawa.

Subalit sa kababaan na tulad nito, ito rin ay nagpapataas.  Ito ay nagpapataas kay Jesu Cristo.

Gumagawa si Jesus ng pinaka kahanga-hanga at magaling na pag angkin.  Isipin mo ito.  “Kung wala
Ako, wala kang magagawa.”  Ibig sabihin nito na sinasabi ni Jesus,  “Ako ang pinagmumulan ng lahat
ng mabubuting bagay, lahat ng espiritual na kalakasan, Ako ang pinagmumulan ng mabuti at espiritual
na kalakasan.  Walang kabutihan sa iyo, walang lakas, walang magagawa;  Ako, at Ako lamang ang
pinagmumulan ng lahat mabubuting bagay at lakas.  Habang ikaw ay walang walang wala, walang wala
na masabi sa iyong sarili, at hindi makatagpo ng anomang lakas sa iyong sarili, ikaw ay magkakaroon
ng lahat ng lakas at magagawa sa Akin.”  Kaya palaging ganito.  Kung iyong itinataas ang tao sa iyong
pananampalataya o relihiyon, pinawawalang-halaga mo si Jesu Cristo.  Kung inaako mo ang papuri sa
iyong sarili o sa tao, iyong inaagawan ng parangal si Jesu Cristo.  Kung ikaw ay lumalakad na may
pagmamataas, anomang pagmamalaki, maliit lamang ang iisipin mo kay Jesu Cristo.
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Si Cristo, samakatuwid, ay naitaas ay sa kaligtasan.  Ang Ganap na Pagkamakasalanan ay ang pintuan
sa evangelio.  Dapat mong pasukin ang pintuang ito.  Ang katuruan ng free will o malayang kalooban,
na iniisip na ang kaligtasan ay nagmula sa desisyon ng patay na makasalanan, na dapat munang
tanggapin si Cristo bago siya magagawang iligtas ni Cristo – ang kabulaanang ito ng free will ay
nagpapababa kay Jesu Cristo.  Ang free will ay lumuluwalhati sa kanyang sarili.  Tinanggap ko si Cristo.
Hindi Siya makakapasok malibang payagan ko Siya na aking puso, malibang ako muna ang mag-anyaya
sa Kanya.  Nakatayo Siya d’yan at kumakatok, walang magawang anoman hanggang sa ibigay ko ang
sarili ko sa Kanyang pagsang-ayon.  Ang kaluwalhatian ay nasa free will.

Sa pangalan ni Jesu Cristo, masasabi ko, layuan mo ang doktrinang iyan.  I Corinto 1:  “Ang
nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon.”  Sa Dios, hindi sa free will.  Sa Dios, ang gawa ng Dios,
kaya ka na kay Cristo Jesus.  Umiiyak tayo kasama ng himno:  “Wala akong madadala sa aking mga
kamay.”  Ito ay si Jesu Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na nagbubukas ng aking puso na
nakasara, nagsasara at nagseselyo, na tulad sa kabaong ng kasalanan.  Ating mababasa sa Mga Gawa
16:14 si Lydia, na ang puso ay binuksan ng Panginoon.  Si Jesu Cristo ang siyang nagbibigay-lakas, sa
pamamagitan Niya tayo ay naipanganak na muli.  Kanyang itinatanim tayo sa Kanyang buhay.  “Kung
kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo,” sabi ng apostol sa Colosas 3:1.  Si Cristo itong
nagpapalit.  Si Cristo Siyang naglilitas.  Si Cristo itong nagliliwanag sa ating mga isipan.  Si Cristo itong
nagpapalambot ng ating kalooban tungo sa kaloob-looban ng ating kaluluwa.  Sa Kanyang biyaya,
Panginoon, na nailigtas ako, hindi sa aking sarili.  Lahat ng papuri ng kapangyarihan ay sa pangalan
ni Jesus.  Hindi sa free will.  Hindi sa pangalan mo.  Hindi sa pangalan ng tao.  Hindi ang taong ito ang
nagligtas sa akin.  Kundi si Jesu Cristo ang naglitas sa akin.

Subalit sasabihin mo marahil,  “Alam ko na yan at naniniwala ako dyan.  Naniniwala ako dyan na kapag
wala si Cristo, wala akong magagawa.  Subalit bakit may mga panahon sa aking buhay na tila hindi ko
mahanap Siya o kapag Siya ay hindi ko kasama, kapag ang kapayapaan ng Kanyang biyaya ay umiiwas
sa akin?”  Ang mga alagad ni Jesu Cristo sa puntong ito ay patungo na dyan nang gabing iyon.  Sa
sandali ng paglilitis, silang lahat ay nagsisitakas papalayo kay Jesus.  Tila ang lakas ni Jesu Cristo ay
nawala at ang kanilang mga puso ay napuno lamang ng takot.  Bakit, tayo ba ay inihatid sa kadiliman?
“Panginoon,” sabi namin,  “Naniniwala kami dito.  Bakit ako kailangang ihatid sa kadiliman at mahirap
na mga pamamaraan?”  At ang kasagutan ay:  Dahil ang ating pangangailangan kay Jesu Cristo ay
dapat sunugin, dapat tumatak, sa ating puso, dahil ang Kanyang biyaya at Kanyang kalakasan ay hindi
mumurahin, dahil ito ay nakalulugod sa Ama na gumagawa sa katotohanang ito sa kailaliman ng ating
puso.  Sa pamamagitan ng bawat pamamaraan ng pagsubok at sa pamamagitan ng bawat kalungkutan,
niloloob ni Jesu Cristo na ating ipahayag:  kung wala si Jesus, wala akong magagawa.

Subalit nakita mo ba, ito ay nagbibigay katiyakan, ito ay napakababa, ito ay nagtataas kay Cristo at ito
ay tumitiyak sa atin.  Hindi ito huwad na katiyakan.  Hindi ito bula ng sabon na puputok sa unang
matalim na bagay sa ating buhay.  Si Jesu Cristo ang ating kabutihan at ating kalakasan.  Ang Kanyang
ganap na gawa sa krus ay ang ating katuwiran.  Ang Kanyang biyaya ay ang ating kalakasan.  Siya ang
batong matibay.  Lahat ay lumulubog na gaya ng sa buhangin.  Maniwala ka sa Kanya, manangan
lamang sa Kanya.

Una sa lahat, ang katiyakan ay, kapag ating nararamdaman ang bigat ng kasalanan, kapag ating
naramdaman sa ating sarili ang pagnanais na sumunod at maglingkod sa Kanya, ito ay dahil sa Kanyang
pagkilos sa akin.  Hindi ito sumibol ng kusa sa aking sarili.  Hindi ko ito kagagawan.  Kundi ito ay
nagmula sa Kanya.
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Kilala mo ba ang iyong sarili bilang makasalanan sa Kanyang paningin?  Nalalaman mo ba ang iyong
pagdurusa at kalaliman ng iyong kasalanan?  Ang lahat ng ito ay pagkilos sa iyong puso ni Jesu Cristo
at sa pamamagitan ng Kanyang kamangha-manghang biyaya.

At meron pa.  May katiyakan na si Jesu Cristo ay magpapalakas sa atin sa bawat mabubuting gawa.
Kanyang ibibigay sa atin ang Kanyang biyaya.  Siya ay nananahan sa atin.  Ito ay si Cristo na siyang
magpapalakas sa atin.

Kaya, pakinggan ang panawagan ng evangelio.  Siya ay nagsasalita.  Siya ay nananawagan sa
evangelio:  “Manatili sa akin.”  Ito ang iyong pangagailangan.  Palagi kang dumikit kay Jesu Cristo.  Ito
ang iyong nag-iisa, at iyong dakilang pangangailangan.  Manatiling malapit sa Kanya sa salita.
Manatiling malapit sa Kanya sa iglesia.  Manatiling malapit sa Kanya sa panalangin.  Manatiling malapit
sa Kanya sa pang araw-araw na pamumuhay.  Dahil ang malayo kay Jesus, wala kang magagawang
anoman.  Subalit magagawa ko ang lahat ng mga bagay kay Cristo na siyang nagpapalakas sa akin
(Filipos 4:13).

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami Iyo dahil sa Salita ng Dios, at aming dalangin na ito ay maisulat sa
aming mga puso.  Ang lahat nawa ng kaluwalhatian ay mapasa Iyo at sa Iyong Anak.  Sa pangalan ni
Jesus, Amen.


