
Page 1 of  7

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 8:35-37

“Higit pa sa Mga Mapagtagumpay” 

ni Rev. Carl Haak

Ipagpapatuloy natin ngayon ang pag-aaral ng magandang talata ng Mga taga Roma 8. Puntahan natin
ang mga talagang 35-37. Ating mababasa: “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag ibig ni Cristo?
Ang kahirapan ba o kapighatian, o ang pag uusig, o ang taggutom, o ang kahubaran, o ang panganib,
o ang tabak? Gaya ng nasusulat, ‘Dahil sa iyo kami’y pinapatay sa buong araw; kami ay itinuturing na
mga tupa sa katayan.’ Nguni’t sa lahat ng mga bagay na ito, tayo’y higit pa sa mga nagtatagumpay sa
pamamagitan niya na sa atin ay umiibig.” 

Ating alalahanin ang layunin ng Banal na Espiritu na masayang isaisip at magandang talata ng
Kasulatan. Ang intensyon ng Dios sa Mga taga Roma 8:28-29 ay ang palalimin at gawing tiyak na
matibay ang ating kaligtasan kay Cristo upang tayo ay magdusa ng lubos sa landas ng pagsunod kay
Cristo.

Tinitipon ng malawakan ni apostol Pablo ang basehan ng katiyakan. Itinatayo niya ang matatag na
kuta ng kaligtasan na paninindigan sa ibabaw at sa loob nito. Sa talatang 28: “Ang lahat ng bagay ay
gumagawa para sa ating kabutihan.” Ang mga talatang 29 at 30 ay nagsasaad na tayo ay itinalaga na
maging tulad sa larawan ni Cristo, tinawag, pinangwalang-sala, at niluwalhati. Sa talatang 32,
nagsasaad na hindi ipinagkait ng Dios ang Kanyang sariling Anak. Sa mga talatang 33 at 34, tayo’y
pinangwala-sala ng Dios; Si Cristo’y namatay, nabuhay, at naghahari, at kahit ngayon ay namamagitan
para sa atin. At ang punto sa lahat ng ito ay sa pamamagitan ng malawak na katiyakang ito,
magagawa natin ang lubos na magdusa sa landas ng pagsunod kay Cristo. Sa oras na ang Dios, ayon
sa Kanyang karunungan, ay maglagay ng pagsubok sa ating landasin, kapag ang pagsisi ay dumating
para sa pagsunod kay Cristo, kapag ang lahat ng anyo ng pagkatakot ay ipinukol sa ating landas,
samakatuwid hindi natin tatalikuran ang Dios, hindi tayo manunumpa , magtatanong, o mawawalan ng
pag-asa. Kundi tayo ay mahigpit na manghahawakan. 

Kaya ang disenyo ng magandang talatang ito ay: Ang katiyakan ng kaligtasan ay nagpapahintulot sa
atin na lubos na mahirapan sa landas ng pagsunod kay Cristo. 

Ngayon, napansin natin na, mula sa talatang 31, nagtatanong ang apostol ng mga tanong na hindi
naman niya binigyan ng pormal na kasagutan. Nilayon niya na tayo mismo ang maksagot nito. Ang
tanong ay naglalayon na dalhin tayo, makasali tayo, at ipaunawa ng maigi sa ating mga isipan ang
mga kagila-gilalas na mga bagay na atin na kay Cristo.

Tanong 1 (t.31): Kung ang Dios ay kakampi natin, sino pa ang laban sa atin? Ang sagot ay: Walang
sinuman.

Tanong 2 (t.32): Dahil hindi ipinagkait ng Dios ang Kanyang sariling Anak, paanong hindi magagawa
din ng Dios na malaya Niyang ibigay sa atin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Cristo? At ang
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sagot ay: Magagawa Niya. Kung naibigay Niya ang mas malaki – ang kamatayan ni Cristo para sa ating
mga kasalanan – tiyak na maibibigay Niya ang mas maliit – lahat ng bagay na kailangan natin ngayon. 

Tanong 3 (t.33): Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Dios? At ang sagot ay:
Walang sinuman. Ang Dios ang nagpawalang-sala sa atin, sino pa ang makakagawa?  

Tanong 4 (t.34): Sino ang hahatol? At ang muling kasagutan ay: Walang sinuman. Ang ginawa ni
Cristo ay tiyakang ganap. 

Ngayon, sa talatang 35, pupuntahan natin ang panglimang katanungan na itinatanong ng apostol. At
magdadala sa atin sa pinakatuktok nito. “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo?” At
muli, ang sagot ay: Walang sinuman. Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo.
Wala nang anumang matagumpay na katotohanan may posibleng umiral. Walang makapaghihiwalay sa
atin mula sa pag-ibig ni Cristo, ang pag-ibig na mayroon Siya para sa atin, isang pag-ibig na gumawa
sa atin.  Na wika ng apostol, “higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan Niya na sa atin ay
umibig.” At sa latiyakang iyan, ikaw at ako ay tinawag sa lubos na paghihirap sa landas ng pagsunod
kay Cristo.

Noong itanong, ng apostol Pablo, sa talatang 35, “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni
Cristo?” hindi niya ito itinatanong na mangmang sa mga pwersa na maaaring gumawa mismo nito.
Hindi siya naging di-makatotohanan. O tinatawaran man ang ang kapangyarihan ng kalaban. Hindi
lamang ito isang huwad na katapangan o huwad na pagmamalaki.

Ang nagpapagiging makatotohanan at nagpapaka-mahalaga sa talatang ito ay sapagkat nalalaman ni
apostol Pablo mula sa kanyang karanasan ang lahat ng eksaktong maaaring mahanay upang
mahiwalay ang anak ng Dios mula sa pag-ibig ng Dios. At naging maingat ang apostol sa pagtatala ng
lahat ng bagay na magtatangka na gawin ito. Hindi niya ipinikit ang kanyang mata sa kaninuman.
Hindi niya tinakpan ang kanyang mga tainga. Bagkus ay inisa-isa niya ang lahat ng iba’t-ibang banta
na maaring dumating na magtatangkang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo, mga bantang
personal niyang maranasan.

Sa talatang 35, itinala niya ang pitong mga bagay. Hindi lamang niya itinala ang isa o dalawa, para
masabi niyang, “Kung gayon, tama ka, Pablo, sa ngayon mabuti naman. Pero hindi mo naisip ang
isang bagay na alam ko, na aking naranasan. At ito ay napakatindi para sa pag-ibig ni Cristo.” Hindi,
gumawa siya ng mahabang talaan – pito, sumasakop ng kahirapan at kasakitan na maaaring ng
dumating sa anak ng Dios. Mula sa kung ano ang magagawa ng tao, hanggang sa mga kalamidad na
p’wedeng bumagsak sa atin sa buhay na ito. At sinasabi ng apostol, “Walang sinuman, walang
makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo.” At pansinin, inaanyayahan niya ang lahat ng mga
bagay na ito na lumapit at iharap ang kanilang sarili. Pansinin kung paano niya ito inilalagay. Ang
kahirapan ba? Kahirapan, halika lumapit ka. Magsalita ka para sa sarili mo. Magagawa mo ba ito?
Magagawa mo ba na maihiwalay kami sa pag-ibig ni Cristo? Eh ikaw, kapighatian? Magsalita ka para
sasarili mo. Pag- uusig, kagutuman, kahubaran, panganib, tabak. Tumayo ka, ngayon. Magagawa mo
ba kami na maihiwalay sa pag-ibig ni Cristo? 

Tingnan natin sila.

Ang kahirapan ay isang salita na tumutukoy sa panggapas na ginagamit na pang-alis sa butil o bunga
ng trigo mula sa ipa  (balat) upang ihiwalay ang butil mula sa ipa – malakas na pagbayo na sinadya
upang mahiwalay. Ang kahirapan ay tumutukoy sa pagbabayo na magpapawalang kibo sa atin, ang
mga pangyayari na nagdidiin, kagulumihanan,  mahigpit na pangangailangan, pagkapagod,
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kamatayan, ang pakiramdam na tayo’y binubugbog, biglaang kalamidad, pagkawala ng trabaho,
pagtataksil ng asawa, matindi, biglaang karamdaman, - cancer, tiyak na kamatayan. Magagawa ba ng
kahirapan na mahiwalay tayo sa pag-ibig ni Cristo?

Pagkatapos nandy’an ang salitang kapighatian. Ang salitang ito ay binubuo ng dalawang mga salita:
kipot at espasyo. Tumutukoy ito sa pananatili sa makipot na espasyo. Patungkol ito sa katotohanan na
ang iyong maka-mundong mga pangarap ay nahadlangan. Marahil ay na-stroke. Siguro ito’y isang
bagay na lubusang humadlang sa iyo sa iyong kalayaan, sa iyong pagsulong, sa iyong mga
pagkakataon.

At pagkatapos nand’yan ang salitang pag-uusig. Ang salitang ito ay tumutukoy sa bakas ng dugo,
habulin, hanapin, walang-awang pakikilaban, sa sinumang handang gawing kaaba-aba ang iyong
buhay.

Nandy’an ang salitang kagutuman. Ang kagutuman ay hindi pag-urong ng ekonomiya o ito man ay
pagguho ng ekonomiya. Hindi lamang ito tumutukoy sa mga ipon sa mga kabahayan at ang pagkawala
ng ibinayad, kundi ito ay ang pamamaga ng mga sikmura, kawalan ng pagkain, walang maibigay na
pagkain sa ating mga anak.   

Kahubaran.  Ang kawalan ng masisilungan. Walang lugar na matitirahan. itinangi. Maaaring ito sa
Biblia, may mga oras, na ito ay tumutukoy sa panggagahasa o nakapangingilabot na pang-aabuso. 

At nandy’an ang salitang panganib, na siyang inaresto, nilitis, ikinulong, ang mabuhay na looking
laging nakalingon, pagkasunog ng bahay, mabugbog at pahirapan.   

At ang salitang tabak. Ang tabak na tumatagos sa laman, sa puso, o pumupugot ng ulo. Ang
pagsulong ng ebanghelyo ni Jesu Cristo ay palaging nag—iiwan ng bakas ng dugo. 

Ngayon, nagtatanong ang apostol, maaari ba na ang mga bagay na ito, anumang kombinasyon ng
mga ito, lahat ng mga ito, o kahit alin man sa mga ito mismo – magagawa ba nila mahiwalay tayo sa
pag-ibig ni Cristo? May anumang bagay ba ngayon, anumang bagay sa hinaharap, mayroon bang
kapangyarihan na umiiral na magagawa ito? Samakatuwid, pansinin mong kasama ko na ang apostol
ay hindi nagtanong, “Ano ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo?” Dapat nating asahan
ito, matapos niyang maibigay ang talaan. Ang kahirapan, kapighatian, pag-uusig, taggutom – asahan
nating sabihin niya, “Ano ang makapaghihiwalay sa atin?” Nguni’t hindi niya ito sinabi. Ang tinatanong
niya, Sino? Lubos niyang nalalaman na ang Diablo na nagnanais na gamitin ang lahat ng mga bagay
na ito upang talunin ang gawa ng Dios sa atin. Makakaya ba nila? Ang sagot ay: HINDI! Hindi nila
kaya. 

Bakit hindi nila kayang mahiwalay tayo sa pag-ibig ni Cristo? Dahil may isang bagay sa ating mga
sarili? Ah, hindi. Ang sagot ay ito: Dahil sa pag-ibig ni Cristo, na umibig sa atin. Dahil sa kalikasan ng
pag-ibig ni Cristo. Ang pag-ibig ni Cristo ay isang pag-ibig na hindi mahihiwalay. 

Ngayon, nais kong puntuhan ang kahit man lang tatlong mga bagay ng nakama-manghang
pagmamahal ni Cristo sa talatang ito. At ating gagamitin ang mga salitang nagsisimula lahat sa titik “p”
( sa wikang ingles).

Una sa lahat, ang pag-ibig ni Cristo ay present (sa kasalukuyan). Minamahal tayo ni Cristo ngayon
mismo. Sino ang makaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ito ay pangkasalukuyang pagmamahal.
Isang posibleng bagay na sabihin ng asawang babae sa kanyang patay at pumanaw na asawa:
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“makapaghiwalay sa akin sa pagmamahal ko sa aking asawa,” at maaaring hindi siya mali. Ibig niyang
sabihin na ang alaala ng kanyang pag-ibig ay matamis at makapangyarihan sa kanya sa buong buhay
niya. Subalit hindi ito ang ibig sabihin ng pag-ibig ni Cristo na ipinapakita sa atin. Ang pag-ibig ni Cristo
ay hindi lamang alaala ng lumipas na pag-ibig. Kundi ito ay kasalukuyang pagmamahal, ngayon. 

Sa talatang 34, bago pa ang ating teksto sa talatang 35, ay malinaw na tayo ay kabilang sa buhay, na
Tagapagligtas, na Siyang nasa kanang kamay ng Dios at namamagitan para sa atin. Siya ay
nagmamahal sa atin ngayon. Ah, walang kasing-halagang isipin – ang katotohanang minamahal ako ni
Cristo sa sandaling ito. 

Sinabi sa atin ng apostol sa talatang 34 na si Cristo ay namamagitan para sa atin.  Ngayon ano ang
ibig sabihin nito, kung hindi nito ibig sabihin na ngayon mismo ay inisip Niya ang bawat isang anak
Niya--ikaw, na personal ka Niyang mahal, at inilalapat ang lahat ng matapos Niya para sa kapakanan
mo.  At tinitiyak na mayroon kang biyaya bawat saglit.  Mahal ka ni Cristo ngayon. Ito ay
pangkasalukuyang pag-ibig.

Pansining kasama ko ang pangalawa na ang pagmamahal ni Cristo ay particular (natatangi). Ito ay
pangkasalukuyan, pero ito rin ay natatangi. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi universal (pangkalahatan)
para sa lahat at bawat isang lalaki, babae, at bata. Kundi ito ay natatanging pag-ibig para sa mga
pinili, para sa kanila na buong-biyayang minahal ng Dios Ama. Pansinin mo ang tanong: “Sino ang
makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo?” Ang Kanyang pagmamahal ay hindi mahihiwalay.
Walang mawawala isa man sa Kanyang iniibig. Samakatuwid, ito ay hindi pag-ibig sa lahat, hindi ito
pagmamahal na kung saan marami ang maaaring mahiwalay at mahulog sa apoy ng impierno. Ang
Kanyang pag-ibig ay mabisa. Ito ay makapangyarihan. Ito ay nagpapanatili at nag-iingat. Samakatuwid
ang pag-ibig ni Cristo ay, at dapat lang na, natatangi.

Mawawalan ng saysay, maiwawala natin ang buong Salita ng Dios at ang ebanghelyo, kung ating
sasabihing ang ilan sa mga inibig ni Cristo ay mapupunta lang sa impierno. Kung gayon mayroong
bagay na makakapaghiwalay pa sa atin sa pag-ibig ni Cristo. Kung may isang mapupunta sa impierno,
na siyang minahal ng pangwalang hanggan ni Cristo, samakatuwid ang pag-ibig ni Cristo ay nasira.
Ang katotohahan na ang pagmamahal ni Cristo ay di-mahihiwalay, itoý natatangi. Wala sa Kanyang
iniibig ang mahihiwalay mula sa Kanya at maitatapon sa apoy ng impierno. 

Ito ang ating mababasa sa pagmamahal ni Cristo sa Efeso 5:25-27,kung saan tayo ay tinuruan na ang
mga asawang lalaki ay dapat mahalin ang kanilang mga asawang babae tulad ng pag-ibig ni Cristo sa
iglesia. Nabasa natin na ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa iglesia upang maiharap ito, ang
iglesia, sa Kanyang sarili bilang maluwalhating iglesia na walang dungis o kulubot. Ang Kanyang pag-
ibig ay natatangi, tipan ng pag-ibig na may sumpa at mga pangako sa Kanyang kasintahang babae na
siyang iglesia, sa pinili ng Dios. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi matumbasang pag-ibig. Sinasabi ni
Cristo, “Mahal Ko ang aking kasintahan. At ang Aking kasintahan ay hindi mapapahamak.”   

Siyempre, ang mahalagang tanong ay: Ikaw ba ay bahagi ng kasintahang ito? Ikaw ba ay bahagi ng
iglesiang ito? Ikaw ba nakatitiyak sa iyong sarili, ngayon, sa iyong kaluluwa, ng natatanging pag-ibig ni
Jesu Cristo? Tiyak ang natatanging pag-ibig ni Jesu Cristo ay magdadala ng tiyakang bunga sa atin.
Ang Banal na Espiritu ay gagawa sa puso ng mga minahal ni Cristo ng tunay at tapat na pagsisisi at
pananampalataya. Subalit makikita ang Banal na Espiritu na kumikilos sa iyo na may kapakumbabaan.
Sa oras na malaman ng isang tao ang mapagbiyayang pagpili ng Dios, sa oras na malaman ang
natatanging pag-ibig ni Jesus na kung saan ay walang makapag-hihiwalay, ang bunga sa loob ng puso
na ang malalim na kapakumbabaan. Ako? Bakit ako? Ito ay maaari lamang dahil sa Kanyang biyaya. 
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Kukunin natin ang batayan nito mula sa nakamamanghang pagpapahayag ng iglesiang tinatawag na
Canons of Dordt (Panuntunan ng Dort). Sa unang Ulo ng Canons of Dordt, Artikulo 13, ating mababasa
na: “. Ang pagkaunawa at katiyakan ng Pagkahirang sa anak ng Diyos ay nagdudulot ng karagdagang
dahilan upang sila ay araw-araw na magpakumbaba sa harapan ng Diyos, at ang maparangalan ang
kalaliman ng Kanyang awa.” Si Pedro, Simon Pedro, ay tama. Minsang sinigaw ni Simon Pedro ng ubod
lakas: “Lumayo Ka sa akin, sapagkat ako’y taong makasalanan, O Panginoon.” Siya ay puspos ng
kapakumbabaan. At ano ang nagtulak sa kanya upang mapuspos siya ng kapakumbabaan? Ito ba ay
dahil kapapangaral pa lang ni Jesus patungkol sa kasamaan ng makasalanan? Hindi. Ipinakita lamang
ni Jesus kay Pedro sa paghuli ng isda. Ang gayong, habag at pagtitimpi sa kanya, kay Pedro—may
malaking ulo, magagaliting makasalanan—ipinakita sa kanya ng Panginoon ang pag-ibig at awa.  At
bilang tugon sa di-karapat-dapat na pag-ibig, ng natatanging pag-ibig, si Pedro ay angpakumbaba. 

Ang pag-ibig ni Cristo ay personal. Ang pag-ibig ni Cristo ay natatangi. At ang ag-ibig ni Cristo ay
nagpapanatili. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagkakait sa atin sa mga kalamidad ng buhay.
Kundi ginagamit ito ng Dios, ginagamit ito ni Cristo, upang dalhin sa pangwalang hanggang kagalakan
kasama ang Dios. 

Isang popular na bagay ang tingnan ang talatang 35 mula sa isang tiyak na anggulo: “Sino ang
makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ang kahirapan ba, o ang kapighatian...” at marami ang
nagsasabi, at sila ay nasa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging Kristianong mga tagapagturo subalit
hindi naman, sinasabi nila: “Ibig sabihin nito na hindi hahayaan ng Dios na ang mga bagay na ito ay
mangyari sa iyo. Ang paghihirap, o ang kapighatian, o ang pag-uusig, kagutuman, kahubaran, o ang
panganib, o ang tabak – hindi ito mangyayari sa iyo, kung aangkinin mo ang malibre sa pamamagitan
pananampalataya. Kung ang iyong pananampalataya ay sapat, at sasabihin mo, ‘Sa pangalan ni Jesus,’
wala sa mga masasamang bagay na ito ang mangyayari sa iyo.” Ito ay huwad na katuruan. Ito ay
kabulaanan na galing sa impierno. Si apostol Pablo, ang Banal na Kasulatan, ay nagpapatunay sa
Filipos 3:17-19 sa mga tumatangkilik ng ganitong katuruan, na ang Dios ay ang kanilang tiyan. Sila
ang mga kaaway ng krus ni Cristo, na siyang kahihitnatnan ay pagkawasak. 

Hindi turo ng Kasulatan na ang pag-ibig ni Cristo ang mag-iingat sa atin sa masasamang bagay na
mangyari sa iyo sa kasalukuyang panahon. Ang katuruan ng Biblia, na sa kamay ng soberanong
Tagapagligtas, na sa lahat ng mga bagay ang Dios ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa
Kanya. Ang mismong apostol ay nagsabi sa talatang 38 patungkol sa kamatayan. Sa madaling salita,
Noong sabihin ni Pablo, ang tungkol sa tabak sa talatang 35, hindi lamang ito tumutukoy sa tabak na
nakatutok o iwinawasiwas sa iyo, kundi tungkol sa papatay sa iyo sa pagpapahayag mo kay Cristo.

At pagkatapos ginawang napakaliwanag ng apostol, sa talatang 36, noong sabihin niyang, “Gaya ng
nasusulat.” Babanggitin niya ang Mga Awit 44:22, “Dahil sa iyo ay panapatay kami buong araw; at
itinuturing na parang mga tupa para sa katayan.” Ang layunin ng Dios, ang disenyo ng Dios, ay
napakadalas na ang Kanyang mga anak sa mundo na pinatay. Ang kagandahan ng pag-ibig ni Cristo ay
ang pagpapanatili niya sa atin doon at sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay na ito.
Pinapangasiwaan at ginagamit Niya ito, upang maging matuwid tayo sa ating mga mahigpit na
kapighatian.

Ang pag-ibig ni Cristo ay pangkasalukuyan, natatangi, at nagpapanatili.

Ngayon, ikaw at ako ay dapat maunawaan na ang ating kasalukuyang bayang Amerika, sa United
States, sa nakaraang 300 taon, ang buhay natin bilang mga Kristiano sa maraming kaparaanan ay
nauuwi sa anomalya.Ito ay naging kataliwasan, hindi karaniwan. Binabangit ng apostol, tulad ng
nasabi ko, mula sa Mga Awit 44:22, kung saan sinabi niya, “Dahil sa iyo ay panapatay kami buong
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araw; at itinuturing na parang mga tupa para sa katayan.” Ang talatang ito ay nagtuturo na ang
iglesia, ang kanyang kalagayan sa daigdig, ay isa na may pag-uusig. Ito ay ang tinig ng kasintahang
babae ni Cristo, ang iglesia sa sanlibutan, ang nagsasalita sa Mga Awit 44:22. Sinasabi ng iglesia na
ang kamartiran, paghihirap para kay Cristo ay normal sa Kristiano. 

Kung tayo na namumuhay sa Amerika bilang Kristiano ay magtataas ng ating mga ulo at tumingin sa
sanlibutan sa ating paligid, makikita natin na ang ating mga kapatirang lalaki at babae ay pinapatay
buong araw at mistulang tupa na dinadala sa katayan. Ang pag-uusig ng mga Kristiano sa Pakistan,
India, Sudan, Indonesia, Vietnam, North Korea, Somalia – tinatayang halos 170,000 mga Kristiano ay
mamamatay sa taong ito dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesu Cristo.

Huwag mong sabihin, “ Siguro hindi ‘yan totoo. Marahil ay sobra ‘yan.” Ang Dios ay nangungusap sa
Kanyang Salita. At ano ang Kanyang sabi? Sinabi Niya na ang lahat ng dinadala kay Jesu Cristo ay
masasabi ito: “Dahil sa iyo ay panapatay kami buong araw; at itinuturing na parang mga tupa para sa
katayan.” Ang iglesia ng Dios, na siyang nasa sanlibutan, ay salungat sa kasalukuyang panahon, at
tanging ang Amerikano lamang ang mag-iisip na ang paraan upang paglingkuran si Cristo ay madali sa
sanlibutan, na normal para sa iglesia na sumamba ng malaya. Hindi ito normal. Tayo sa bayang ito ay
mga dagdag na lang sa kasaysayan ng iglesia. Ang ating karanasan ang kataliwasan. 

Subalit ang pag-uusig na ito, sinasabi sa Biblia, ay darating. Maging sa bayang ito, sa mga
nagpapahayag ng pangalan ni Cristo, sinumang tapat sa Kanyang Salita at katotohanan, ay darating sa
matinding puwersa upang mahiwalay sila sa pag-ibig ni Cristo. Kapag ang kapatid ay ibigay ang
kapatid sa kamatayan,kapag tayo ay tatakas, kapag matitiis natin ang pagkawala ng lahat ng bagay
para kay Cristo.  Ang talatang 36 ng Roma 8 ay hindi isang makalumang talata na dapat nating
makalakhan sa bayang ito. Hindi, ito ay nagtatala ng kasaysayan ng iglesia sa mundong ito.

Nakalimutan ba natin? Tayo ba ay naging mapalad na may malayang buhay at seguridad sa ating
bansa, pagkatapos mag- tanong, “ bakit tayo binibigyan ng Dios lahat ng lahat na kasaganaang ito?”
Alam natin ang kasagutan. Ang kasagutan upang makapag-ipon tayo, upang magamit natin ang
kasaganaan upang pumunta sa mga mahihirap na lugar ng sanlibutan na may ebanghelyo ni Jesu
Cristo, upang ating ipanalangin ang mga kapatiran na inuusig, upang ating masuportahan ang sanhi ng
mga misyon at para sa kaharian. 

Hindi tayo pinagpala ng Dios sa bansang ito bilang mga Kristiano, kasama ang lahat nating kaganaan,
upang tayong mga Kristiano ay makapagpa-tayo ng mga malalaking tahanan, magkaroon ng bagong
mga sasakyan, magpakaligaya sa mga bakasyon. Bagkus binigyan tayo ng Dios ng lahat ng bagay
upang ating tanggapin kung ano ang Kanyang ibinigay at igiit ito sa gawain ng Kanyang kaharian,
bago ang gabi’y dumating, sinabi ni Jesus, na kung saan walang sinuman ang makagagawa. 

Matatakot ba tayo? Hindi. “Na sa lahat ng mga bagay...” Anong mga bagay? Sa kahirapan, sa
kapighatian, pag-uusig, kagutuman, kahubaran, o panganib, o tabak – sa mga bagay na ito tayo ay
higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan Niya na nagmahal sa atin.

 Higit pa sa mga mapagtagumpay. Ano ang ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin, una sa lahat, na ang
kinakalabasan ay wala sa pagdududa. Na mayroon tayong katagumpayan ngayon, na si tiniyak ni
Cristo ang tagumpay. Walang makapaghihiwalay sa atin mula sa Kanyang pag-ibig. Tayo ay higit pa 
sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan Niya. Ang maka-mundong mananagumpay ay nagpupunta
sa digmaan na hindi tiyak kung ano ang kahihinatnan. Nakikipaglaban siya para sa tagumpay. Subalit
hindi ganito kay Cristo. Ang tagumpay ay nasa atin ngayon mismo. 1 Cor. 15:57,  “Subalit salamat sa
Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo.”
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Tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay na ang  tagumpay ng ating kaligtasan at katiyakan ng ating
kaligtasan ay naisakatuparan na.

Ikaw ba ay napapagal? Pagod na halos mawasak na? Ikaw ba ay nakikipaglaban sa kawalang pag-asa?
Tumingin ka, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pag-ibig ni Jesu Cristo. Tingnan mo siya sa
krus. Tingnan mo, ang Mananagumpay. Tingnan mo Siya na nakatayo sa kanang kamay ng Dios.
Walang anumang bagay na makapaghihiwalay mula sa Kanyang pag-ibig.

Subalit  tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa iba pang paraan. Hindi lang dahil sa may
tagumpay na tayo ngayon, kundi dahil sa ang kaaway mismo ay naipasailalim ng kanyang lingkod. Ang
mananagumpay, siyempre, ay tinalo ang Kanyang mga kaaway. Subalit itong higit pa sa mga
mapagtagumpay ay ginawa niyang alipin ang Kanyang mga kaaway. At ito ang katotohanan dito. Hindi
lamang tinalo ni Cristo ang Kanyang mga kaaway. Pinamahalaan Niya ang mga kaaway para sa sarili
Niyang layunin.

Nabasa natin sa 2 Cor. 4:17, “Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian
para sa walang hanggan at di-masukat na kaluwalhatian.” Ang tumututol, ang kapighatian, ang pag-
uusig, ang kahubaran, ang kagutuman – lahat ng mga bagay – ay gumagawa para sa atin, ay mga
pamamaraan ng Ama para ihanda tayo sa pangwakas na kaluwalhatian. 

Ang ting mga pagsubok, dalamhati, mga takot, kadiliman, kalungkutan – sila’y gumagawa para sa atin.
Pinuputol nito ang ating kasalanan. Inaalis nito ang kaningningan ng sanlibutan.  Ginagawa nitong mas
mahalin natin ang kinang ni Cristo.

Kaya nga, yakapin ang katotohang ito. Tayo ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan Niya na
nagmahal sa atin. Sa lahat ng mga bagay na ito, hindi sa kabila nila. Tayo ay higit pa sa
mapagtagumpay  sa pamamagitan Niya na nagmahal sa atin.

Ibaba mo ang iyong sarili sa harap Niya sa kamangha- manghang pag-ibig ni Cristo at ang tagumpay
na nasa atin at mamuhay ng may pananampalataya sa matagumpay na pagmamahal ng Dios.  Itoý
lubhang tama para sa iyo na mamuhay ng isang maka-Dios na buhay.  Tama para sa iyo na ipahayag
ang  kanyang pangalan.  Tama para sa iyo ang tiisin ang paninisi nang dahil kay Jesus.  Tama ang
maghirap sa pagkawala ng lahat ng bagay para sa kanya.  Tama na Siya ay paglingkuran.  Tama na
manindigan sa mga dios ng mundong ito, ang kaisipan ng mundong ito, at hindi yumukod, kundi
bagkus ay ipahayag na si Jesu Cristo ay iyong Panginoon.  Tama na mahawakang mahigpit sa iyong
pananampalataya.  Bakit?  Dahil higit pa tayo sa mapagtagumpay sa kaniya na umibig sa atin.  Amen.

-------------------------------------------------------

Tayo’y manalangin

Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa Iyong mahalagang Salita.  Dalangin namin na itoý tumimo
ngayong araw na ito sa aming mga puso sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Amen.


