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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 4:1-3

“Nagsisikap na Mapanatili ang Pagkakaisa”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Ang maging bilanggo, iyon ang pinakamalaking kahihiyan.  Ang isang bilanggo ay binabantayan nang
mabuti sa selda dahil siya ay napatunayang may sala sa paggawa ng isang krimen.  Hindi na siya malaya.
Siya ay pinarurusahan.

Si apostol Pablo ay nasa bilangguan.  Siya ay nakakulong sa isang bahay na binabantayang mabuti.
Tinutukoy ito ni Pablo sa Efeso 4:1-3, ang sitas na ating pag-aaralan ngayon.  Mababasa natin sa mga
talatang iyon:

Kaya’t ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsususmamo sa inyo na kayo’y lumakad ng nararapat sa
pagkatawag na sa inyo’y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga, na
magparaya sa isa’t isa sa pag-ibig:  na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod
ng kapayapaan.

Tinutukoy ni Pablo ang kanyang sarili bilang bilanggo sa Panginoon.  Ito ay literal na totoo.  Siya ay
bilanggo, hindi makapagparoo’t parito gaya ng nais niya.  Ang kanyang krimen?  Siya ay bilanggo sa
Panginoong Jesu Cristo; siya ay nilitis at napatunayang may sala ng pagiging kabilang sa kaharian ni
Cristo. 

Gayunman, hindi ito nakikita ni Pablo bilang kahihiyan.  Ni tayo man.  Ito ay isang karangalan.  Tinutukoy
ni Pablo ang kanyang sarili bilang bilanggo ni Cristo sa talatang 1 bilang titulo ng karangalan.  Si Pablo
ay ibinilanggo alang-alang kay Cristo dahil, sa katunayan, si Pablo ay bilanggo kay Cristo.  Hindi siya
nagparoo’t parito ayon sa sarili niyang kalooban.  Si Cristo ang kanyang Panginoon, ang kanyang Guro.
Ipinadala siya ni Cristo sa mga lugar na si Pablo mismo ay hindi alam na pupuntahan niya.  Ang kalooban
ni Pablo ay nasa ilalim ng kalooban ni Cristo, ang kanyang Pinuno.  Ito ang dahilan kung bakit si Pablo
ay nakabilanggo.  Naglingkod siya kay Cristo ng walang pag-aalinlangan.  Sa kapangyarihang ito bilang
bilanggo kay Cristo na si Pablo ay nagbibigay ng panghihikayat sa kapitulong ito sa atin.

Ang mga talatang isasaalang-alang natin ngayon ang nagsisimula sa ikalawang bahagi ng sulat na ito
na isinulat ni Pablo.  Ito ay pangkaraniwan sa halos lahat ng mga sulat na isinulat ni Pablo.  Ang unang
bahagi ng sulat ay nakatalaga sa pagtuturo ng pinagpalang katotohanan ng ebanghelyo.   Ito ay
tinatawag na may-aral na bahagi ng sulat.  Sa unang bahagi ay inilalahad ni Pablo ang pundasyon ng
aral na nagbibigay-diin sa lahat ng itinuturo niya sa ikalawang bahagi ng sulat.  Nalaman natin ang ilang
magagandang katotohanan tungkol sa iglesia.  Nalaman natin ang paghirang sa iglesia.  Nalaman natin
na si Cristo ang Ulo ng iglesia.  Nalaman natin na ang pundasyon ng iglesia ay si Jesu Cristo at ang
Salita.  Nalaman natin na upang maging tunay na kaanib ng iglesia kailangan nating mabuhay mula sa
mga patay.  Pagkatapos, panghuli, nalaman natin ang hiwaga ng iglesia, na kay Cristo ang iglesia, na
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minsang limitado sa isang bansa, ay naging pangkalahatan ngayon ang sakop.  Lahat ng mga
katotohanang ito ay bumubuo sa basehan para sa panghihikayat at pagtuturong natatanggap natin sa
huling tatlong kapitulo ng sulat na ito. 

Iyan ay nangangahulugan na sisimulan natin ang praktikal na bahagi ng sulat na ito.  Sa mga darating
na kapitulo makakatanggap tayo ng lahat ng uri ng pagtuturo at paalala kung paano tayo dapat kumilos
sa loob ng iglesiang nakikita.  Ang unang paalalang matatanggap natin ay upang magsikap na mapanatili
ang pagkakaisa sa iglesia.  

Pagkakaisa.  Pinagpalang pagkakaisa.  Pagkakaisa sa kaisahan, kaisahan ng pag-iisip, ng mga mithiin
at layunin.  Ito ay pakikisama sa bawat isa sa pagkakasundo.  Ang iglesia ay pagkakaisa.  Ito ang
katawan ni Cirsto, matapos ang lahat.  Si Cristo ang Ulo ng katawang iyon.  Ang kalooban Niya ang
isinasagawa ng katawan.  Ang Kanyang buhay ay nasa katawan, at ang iba’t ibang bahagi ng katawang
iyon ay sama-samang gumagawa ng may pagkakaisa upang maabot ang ipinagagawa sa kanila ng Ulo.

Ang katawan na ang mga bahagi ay hindi sama-samang gumagawa ng may pagkakaisa, dahil hindi sila
nakikinig sa ulo, ay isang katawang di-wasto ang panunungkol.  Ito ay isang taong may MS.

Ang iglesia ni Jesu Cristo ay isang yunit.  At ang mga bahagi nito ay tinawag ni Cristo na kanilang Ulo
upang mamuhay sa pagkakaisa sa isa’t isa.  Ito ay isang kamangha-manghang katotohanan, syempre.
Kung paanong ang katawan ay binubuo ng iba’t ibang bahagi na ibang-iba sa bawat isa, ganoon din ang
iglesia.  Ang daliri ay ibang-iba sa tainga, o ang tainga sa ilong, o ang ilong sa tuhod, at iba pa.  May
malaking kaibahan ng mga bahagi sa katawan ng tao.  Gayunman, sila ay isang buo, isang yunit.  Ang
katawan kasama ang lahat nitong bahagi ay iisa.

Ang iglesia ay binubuo ng mga bata at matatanda, mga lalaki at mga babae, magkakaibang lahi, iba’t
ibang uri ng tao.  Ang mga kaanib ay may kanya-kanyang pagkatao, may kanya-kanyang kakayahan,
may kanya-kanyang talento at kaloob.  Iba’t iba ang mga tao sa loob ng iglesia.  At gayunpaman ang
iglesia ay isang yunit, ito ay iisa.  Ito ay buhay na organismo.

Ang pagkakaisang ito ay ginagawa sa iglesia ng Espiritu.  Ito ay pagkakaisa ng Espiritu.  Ang Espiritu ay
ang Espiritu ni Cristo.  Ang Espiritung iyon ang nagbibigay ng mala-kuryenteng simbuyo, wika nga, sa
pagitan ng Ulo (na si Cristo) at ng mga bahagi ng Kanyang katawan, ang iglesia.   Ang utak ng tao ay
nagpapadala ng mala-kuryenteng simbuyo sa iba’t ibang bahagi ng katawan ng tao upang maisagawa
nito ang mga utos.  Ang Espiritu ay ipinadala ni Cristo upang manahan sa bawat isang kaanib ng iglesia.
At habang ang Espiritu ay naninirahan at gumagawa sa atin, si Cristo ay nananahan sa atin.  Kaya si
Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay nag-uutos sa mga kaanib ng iglesia na mamuhay at
manahan sa pagkakaisa sa bawat isa.  Kaya si Pablo ay nagsasalita ng pagkakaisa ng Espiritu.  Kung
paanong ang mga bahagi ng katawan ng tao ay gumagawang kaisa ng bawat isa, gayundin ang mga
bahagi ng iglesia.  Kung ang mga bahagi ay hindi namumuhay ng magkaisa sa pag-iisip, mithiin, at mga
layunin ang iglesia ay di-wasto ang panunungkol, isang katawang may karamdaman.  Ito, kung gayon,
ang nasa likod ng panghihikayat nitong ilang mga unang talata ng Efeso 4.

Ito rin ang kaisipan ng buklod ng kapayapaan na binabanggit ni Pablo sa talatang 3.  Pinag-iisa ng buklod
ang dalawa o higit pang tao bilang isa.  At ang kapayapaan ang lumilikha ng buklod.  Kapayapaan.
Pinagpala, pinagpalang kapayapaan! Ang pagkakaisa at kapayapaan ay magkasama sa isa’t isa.  Hindi
maaaring magkaroon ng isa kung wala ang isa.  Ang pagkakaisa ay nagbubunga ng kapayapaan at
kapayapaan, ng pagkakaisa.     Ang kapayapaan ay katiwasayan, pagkakasundo, kaayusan.  Ang buklod
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ng kapayapaan ay ang pagkakasundo at katiwasayan na sama-samang nagbibigkis sa mga kaanib ng
iglesia sa bawat isa.  Kapag may pagkakasundo at kaayusan sa mga kaanib ng iglesia, kung gayon ay
may kagalakan sa Panginoon.  Ang iglesia ay nagiging magandang lugar upang tirahan at tahanan, isang
kanais-nais at masayang lugar.  Bakit?  Dahil may kapayapaan doon at gusto ng lahat na magkaroon ng
kapayapaan.  Sino ang ayaw magtamasa ng kapayapaan at katiwasayan sa buhay?  Dapat maging
ganoon ang iglesia.  Dapat ay may kapayapaan ng nagbubuklod sa mga kaanib ng iglesia tungo sa
pagkakaisa.

Subalit dapat nating maunawaan na si apostol Pablo dito sa mga talatang ito ay nagbibigay ng utos sa
iglesiang nakikita, ang iglesiang ito sa Efeso at kanyang mga kaanib.  Inuutusan niya sila:  Lumakad ng
nararapat sa inyong pagkatawag.  Ang mga banal at matatapat, habang sila ay namumuhay ng
sama-sama sa loob ng iglesiang nakikita, ay binigyan ng utos na ito upang sa pamamagitan nito ay
magsikap silang panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu at ang buklod ng kapayapaan.  Ngunit bakit
nakatanggap ng ganoong utos ang iglesiang nakikita kung ang iglesia ay isang yunit na?  Kung lahat
silang na kay Cristo ay kaanib ng Kanyang katawan at tinutupad ang kalooban ng kanilang Ulo, bakit
dapat magsikap na panatilihin ang pagkakaisa?

Dahil, mahal na tagapakinig, ang ganoong pagkakaisa ay hindi karaniwang dumarating sa mga kaanib
ng iglesia.  Nakita mo, mula pa ng mahulog ang tao sa kasalanan, may isang bisyo, isang partikular na
kasamaan na naglalarawan sa bawat kaanib ng sangkatauhan:  pagmamataas.  Ang tao ay nakakiling
na itaas ang kanyang sarili, maging makasarili, at magbigay-kasiyahan sa sarili.  Ang gayong
pagmamataas ang ugat na sanhi ng pagtatalo at pag-aaway.  Ang pagmamataas ay nagbubunga sa tao
ng lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan.  Iniisip ng taong mapagmalaki na alam niya ang lahat, na siya
ang buod ng katotohanan at tama.  Ang taong mapagmalaki ay mabilis magsalita ng masama sa iba
tungkol sa kanyang kapwa.  Ang isang mapagmalaki ay mabilis makaramdam ng pagkaawa sa kanyang
sarili kapag sa palagay niya ay ginagawan siya ng masama.  Ang taong mapagmalaki ay bastos at walang
awa sa pakikitungo niya sa iba.  Wala siyang tiyaga sa iba, handang magbigay sa kanila ng tamang
pagdududa.  Ang pagiging palalo at mapagmataas ay lumalabas sa kanyang pag-uugali at pakikitungo
sa iba.  Ayaw niyang mamuhay sa kapayapaan at pag-ibig kapag may mga pagkakaiba sa palagay.  Siya
ay lumalayo at mapanghusga.  Hinahanap niya ang kanyang sarili at madaling mayamot.  Ang taong
mapagmalaki ay mabilis mag-isip ng masama sa iba at lumayo sa kanya.

Ang pagmamataas ay isang kasindak-sindak na bagay, mga kaibigan.  At bawat tao, sa kalikasan, ay
inilalarawan nito.  Ang bayan ng Dios ay hindi ligtas sa kasalanang ito dahil lamang sa bisa ng kanilang
kaligtasan.  Sana nga ay ganoon! Wala ng dahilan kung gayon para sa paalala ng talatang ito.

Ang resulta ng gayong pagmamataas sa iglesia ay pagkakabaha-bahagi at alitan.  Ginagambala nito ang
pagkakaisa at kapayapaan ng kongregasyon.  Sa halip na may pagkakaisa doon sa gitna ng
pagkakaiba-iba, mayroong pagtulad at poot at pag-aalitan at pagkakabaha-bahagi at maging
paghihiwalay.   Tinatalakay ni Pablo ang mga kasalanang ito ng maraming beses sa bawat isa sa kanyang
mga sulat.  Ang iglesiang nakikita na may ganitong katangian sa isang antas o sa iba ay hindi
napakagandang iglesia.  Kapag ang mga kaanib ng iglesia ay palaging pumupuna sa isa’t isa, o ang
iglesia mismo, at kapag sila sa galit ay nakikipagtalo sa bawat isa, hindi sila nagpapakita ng pagkakaisa
at kapayapaan.  Sa kasalungatan, may isang negatibo na sumasalingit sa buong iglesia.  Ang pagiging
masigasig ng mga banal sa ebanghelyo ay nanghihina.  Nawawala sa iglesia ang kagalakan at
pagkakasundo.  Nawawala nito ang pinagpalang kapayapaan, kung saan ninanais ng mga tao ang
lumabas ng sandali upang magpahinga.    
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Dahil dito, ang mga banal ng Dios ay tinawag upang magsikap na panatilihin ang pagkakaisa.  Tayo ay
tinawag upang gamitin ang lahat ng nasa atin upang mapanatili ang kapayapaan sa iglesia.  May mga
paraan, para sa kapayapaan.  May mga daan na maaari nating lakaran na maingat na magbabantay ng
pagkakaisa ng iglesia.  Dapat nating ibigay ang ating sigasig.  Magsikap sa mga paraang iyon na gagawa
ng pagkakaisa.

Narito ang kaloob na ibinibigay ng Dios sa Kanyang bayan kay Cristo:  kapayapaan.  Narito ang kaloob
na ibinibigay Niya sa Kanyang iglesia:  pagkakaisa.  Ang mga ito ay kahanga-hangang kaloob.  Ang mga
ito ay mahahalagang kaloob.  Ngunit sila rin ay marupok.  Kaya ang utos:  ingatan ninyo ang mga kaloob
na ito.  Bantayang mabuti ang pagkakaisa at kapayapaan ng iglesia.   Huwag silang hayaang mawala
dahil sa kasalanan at pagmamataas na matatagpuan sa iyong makasalanang laman.  Bantayan ang iyong
dila.  Bantayan ang iyong mga kilos.   Suriin ang iyong pag-iisip.  Panatilihin ang kapayapaan, kahit na
may  pagtatalo sa iglesia, kung saan ay magkakaroon nito.  

May paraan upang panatilihin ang kapayapaan.  Ngunit kung mayroong pagkakaiba ng palagay at
pagtatalo, ang masama ay lumalabas sa atin dahil ang pagmamataas ay manipis lamang.  Ito ay
madaling masaktan at napakadaling tumanggap ng pagtuligsa.  Ito ay napakasensitibo.  Dahil doon ang
pagmamataas ay napakadaling gumanti:  “Ano ang pwede kong gawin para masaktan ang isa pang tao?
Ano ang pwede kong gawin para ipakita sa lahat na nasaktan ako?  Kahit paano, sa ibang paraan,
patutunayan ko ang sarili ko at ipapakita na hindi ako ang mali dito.”

Hindi! Doon tayo dapat lalong magsumikap upang mapanatili ang kapayapaan ng iglesia.  Doon natin
dapat ipilit na ang pagkakasundo ng iglesia, ang pagkakaisa na kabilang doon, ay hindi dapat masaktan.
Babantayan natin ito at pananatilihin.  Anuman ang maging halaga.  Kahit na ito ay mangahulugan na
hayaan nating magtagumpay ng sandali ang kabulaanan?  Ang kabulaanan at kasamaan ay hindi
kailanman magtatagumpay ng isang araw sa iglesia.  Ngunit may paraan ng pakikitungo kahit dito at
magkakaroon pa rin ng kapayapaan sa iglesia.  At sinasabi ngayon ni Pablo:  “Sundan ang paraang iyon.
Ibigin ang iglesia at ibigin ang pagkakaisa ng Espiritu doon.”

Inilalagay din ni Pablo para sa atin ang paraan kung paano tayo magsisikap na mapanatili ang pagkakaisa
ng iglesia sa mga talatang ito.  Iyon ay tiyakang ibinigay sa atin sa talatang 2:  “Na may lubos na
kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga, na magparaya sa isa’t isa sa pag-ibig.”  Kapag ang mga
kaanib ng iglesia ay inilalarawan ng mga katangiang binanggit sa mga talatang ito, kung gayon ang
magiging resulta ay pagkakaisa at kapayapaan sa iglesia.  Iyan ay nangangahulugan, syempre, na lahat
ng mga bisyo at kasalanan na salungat sa mga katangiang ito ay dapat maalis sa atin bawat araw,
habang isinusuot natin ang mga katangiang ito.  Ang pangunahing katangian na kailangang bantayan
at ingatan ay ang pagpapakumbaba. 

Ang kabaliktaran ng pagmamataas, pagpapakumbaba.  Nangangailangan ito ng malalim na pagkaunawa
ng sariling kaliitan at pagiging di-marapat.  Sa literal ito ay isinalin bilang kababaan ng pag-iisip.
Inihahayag ng katangiang ito ang kanyang sarili sa iba kapag mayroon lamang tayong mababang palagay
sa ating sarili.  Ang isang mapagpakumbaba ay alam ang sarili niyang kahihiyan at ang sarili niyang
kaliitan kung ihahambing sa Dios.  Siya, sa pananampalataya, ay kinikilala kung gaano kadakila ang
Lumikha sa kanya at kung gaano siya kaliit na nilalang kung ihahambing sa Dios.

Sa pananampalataya, nauunawaan din niya, na hindi man lamang siya karapat-dapat na tumayo sa
paningin ng banal na Dios.  Kaya, ang pagpapakumbaba ay pagpapahayag kasama ni Pablo na kapag
inihambing ko ang sarili ko sa kapwa ko mananampalataya, sa gayon ay masasabi ko sa aking sarili na
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ako ang pangunahin sa mga makasalanan.  Ang isang mapagkumbabang tao ay nakikita ang kanyang
pangangailangan ng krus at ng tumutubos na gawa ni Jesu Cristo.  Doon nagsisimula ang
pagpapakumbaba.  Kung kilala natin ang ating sarili na pangunahin sa mga makasalanan, ay tiyak din
nating ipapahayag na tayo ang pinakamababa sa lahat ng mga banal.  Ang lakas naman ng loob kong
magtaas ng aking mata sa pagmamataas sa iba sa iglesia kung kilala ko kung sino ako, ang pangunahin
sa mga makasalanan?    Napaka pangahas ko naman na isiping mas mataas ang sarili ko kaysa iba kung
tunay akong naniniwala, gaya ni Pablo, na ako ang pinakamababa sa lahat ng mga banal.

Sa katangiang iyan ay kailangang makita ang kanyang kakambal:  kaamuan.  Ang pagpapakumbaba at
kaamuan ay ang “peanut butter at jelly,” ang “sabaw at tinapay” ng mga katangian.  Hindi maaaring
magkaroon ng isa nang wala ang isa.  Kapag ang isang tao ay mapagpakumbaba, kung gayon siya rin
ay maamo.  Ang maging maamo ay pagpapahalaga sa ating kapatid na mas mataas kaysa ating sarili.
Ito ay kahandaang ilagay ang pangalan at kapakanan ng iba ng higit sa ating pangalan.  Ang resulta ng
kaamuan ay kagandahang-loob at kabutihan.  Sa madaling salita, ang naglalarawan sa atin sa loob ay
nakikita ng iba kung paano tayo makitungo sa kanila.  Ang pagpapakumbaba ay panloob na ugali ng
puso.  Ang kaamuan ay kasunod na kilos, ang kakayahang magsalita ng mabuti at malumanay sa iba.
Kapag tayo ay maamo pinalalakas natin ang isa pang tao.  Tayo ay handang magpasigla ng iba sa halip
na putulin sila.  Hinahayaan nating saktan tayo ng iba sa labas, sa pagmamataas, ay gumaganti.  Ang
gayong kaamuan ay ipinakita ni Jesus nang Siya ay alipustain sa krus at hindi Siya gumanti.  Ito man,
dapat nating pagsikapan na lumakad kung pananatilihin natin ang pagkakaisa at pananatilihin ang
kapayapaan.  Walang sama ng loob, walang paghihiganti, walang galit.

Itong mga katangiang pagpapakumbaba at kaamuan ay bumubuo ng pundasyon para sa susunod na
dalawang katangian.  Dapat tayong mapagtiyaga at mapagparaya sa isa’t isa sa pag-ibig.  Una sa lahat,
bawat kaanib ay dapat sanayin ang kanyang sarili sa pagtitiyaga.  Ang salitang ito ay nangangahulugan,
gaya ng tingin dito, na magtiyaga ng mahaba kapag nalagay sa mga sakit at kasawian.  Kapag may mga
insulto at pananakit sa iyo, dapat mo silang pagtiisan.  Patuloy na magtiyaga ng walang pagganti.
Huwag panghinaan ng loob.  Ang pagtitiyaga ay isang mahirap gawing katangian.  Kapag tayo ay
nasasaktan, ang natural na reaksyon ay manakit din, tiyak na hindi para magtiis ng mahaba sa mga
kasalanan at kahinaan ng iba.

Pagkatapos ay nariyan ang kakambal na kapatid ng pagtitiyaga:  pagpaparaya.  Binibigyan tayo ni Pablo
ng isa pang dobleng dosis.  Ito ay literal na nangangahulugang itayo ang sarili.  Ang kaisipan ay
tumatayo tayo ng tuwid kapag hinahamak tayo at nililibak ng iba.  Dahil mahal na mahal natin ang
iglesia, at dahil mahal natin ang mga kapwa kaanib natin sa iglesia, ginagawa natin ang pinakamabuti
para sa kapwa banal.  Kahit ito ay mangahulugan na pagtiisan o pasanin ang mga panlalait o pananakit
na layon sa atin.

May nakikinig ba ngayon dito na nakakatupad ng gayong mga katangian sa pakikitungo natin sa mga
kapwa banal sa iglesia?  Sinuman dito na malaya sa pagmamataas?  Sinuman dito na nakakakilos sa mga
paraang ito sa kapwa natin banal?  Mayroong ilan, ngunit sila ay bihira na naglalarawan ng mga
katangiang ito.  Mapalad ang taong iyon.  Ang punto ay, nakikita ba natin kung gaano natin dapat ibigin
ang iglesia?  Hindi lamang tayo tinawag upang sumama sa iglesia, kundi kailangan nating ibigin ang
iglesia.  Nakikita mo ba kung gaano tayo dapat magsakripisyo ng sarili para sa pagkakaisa ng iglesia ni
Jesu Cristo sa sanlibutang ito at para sa kapayapaan ng Zion?  Handa ba tayong siraang-puri at masaktan
dahil mahal natin ang iglesia?  Handa ba tayong manahimik at positibong ipagtanggol ang ating mga
kapatid sa Panginoon dahil mahal natin ang iglesia?  Hindi dahil tayo ay mga dakila at mararangal na tao,
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kundi dahil mahal natin ang iglesia.   Mahal natin ang bayan ng Dios.  Nakipagpalabunutan tayo sa kanila
sa sanlibutang ito.

 “Alang-alang sa mga kaibigan at kamag-anak na mahal, kapayapaan ng Zion ang nasa ng aking puso;
at para sa bahay ng Dios, na Panginoon, ang aking mapagmahal na malasakit ay hindi hihinto” (Psalter
350).  Iyan ang dahilan kung bakit binabantayan natin ang ating sarili at hinahanap na maglarawan ng
mga katangian dito sa salita ng Dios sa ating harapan.

Sa unang talata ng kapitulong ito tayo ay binigyan ng pamukaw upang gawin ito.  Nagsusumamo si Pablo
sa mga kaanib ng iglesia sa Efeso.  Ang salitang “nagsusumamo” ay nangangahulugan lamang na
hinihikayat ni Pablo ang mga kaanib ng iglesia ng Efeso na lumakad na karapat-dapat sa kanilang
pagkatawag.  Hindi ito marahas na pagsaway.  Ang mga kaanib ng iglesia sa Efeso, nabasa natin, ay
inilalarawan ng kanilang unang pag-ibig.  Kaya nakikiusap si Pablo sa kanila:  lumakad na nararapat sa
inyong pagkatawag.  Ngunit sa utos na ito ay makikita natin ang pamukaw upang magsikap na
panatilihin ang pagkakaisa ng iglesia.  Ang mga tunay na kaanib ng iglesia ni Cristo ay tinawag ni Cristo.
Sila ay mga mananampalataya.  Sila ay tinawag mula sa kadiliman ng kasalanan at tungo sa liwanag ng
Dios.  Sila ay tinawag mula sa kamatayan tungo sa buhay.  Iyan ang “pagkatawag” na tinutukoy dito.
Ito ang ating espiritual na pagkatawag at maalab na pagkatawag kung saan tayo ay iniligtas.  Sa
madaling salita, ang pamukaw upang panatilihin ang kapayapaan ng iglesia ay ang mismong kaligtasan
na tinanggap ng mga mananampalataya kay Cristo.  Sila ay hindi na sa sanlibutang ito.  Tayo ay kabilang
na kay Cristo.  Tayo ay mga buhay na kaanib ng Kanyang katawan.  Anong pribilehiyo.  Tayo ay tinawag
ng biyaya ng Dios.  Kung gayon, sinasabi ni Pablo, lumakad na nararapat sa pagkatawag na iyon.

Iyon.  Lumakad sa inyong lugar sa iglesia at gawin nang mabuti, sa paraang karapat-dapat kay Cristo.
Lumago sa biyaya at pag-ibig.  Gawin mo ito sa iyong paglakad kasama ng mga banal ng Dios.
Magagawa lamang ito kapag may kapayapaan at pagkakaisa sa iglesia.

Gaano nagsusumikap ikaw at ako na iwasan ang pagmamataas, pagkaiinggit, at pagiging makasarili?
Gaano tayo mapagpakumbaba?  Inilagay na ba natin ang lahat natin sa iglesia?   Paano natin tinatanaw
ang ating buhay sa iglesiang kinaaaniban natin?  Bigyan tayo ng Dios ng biyaya upang mapanatili ang
pagkakaisa ng iglesia at ipanalangin ang kapayapaan ng Zion.

_________________________________________________

Manalangin tayo.

O Panginoon naming Dios at makalangit na Ama, nagpapasalamat kami dahil sa Zion, ang Iyong iglesia.
Nawa ay pagsikapan naming isantabi ang sarili naming kasalanan at lumakad sa pagkakaisa at
kapayapaan sa kapwa namin mga banal.  Kung saan kami nabigo, Ama, patawarin Mo po kami at bigyan
kami ng kalakasan ngayon upang magpatuloy at magsumikap na panatilihin ang pagkakaisa.  Alang-alang
kay Jesus, Amen.


