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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 24:12-13

"Pagtitiis Sa Lapastangang Panahon"

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay magsisimula tayo, sa Reformed Witness Hour, ng maikling serye ng mga mensahe sa katotohanan
ng pagpapatuloy ng mga banal.  Kadalasan, kapag binabanggit ang katotohanang ito, ito ay tinatawag na
pagpapatuloy ng mga banal, sa gayon ay binibigyang-diin na ang Dios ay may di-nagbabagong pangako na
iligtas ang mga hinirang na tinubos sa dugo ni Jesu Cristo.  Sa gayon ay itinataas natin, sa aral na ito, ang
tapat na katangian ng Dios.

Ngunit nais kong bigyan mo ng pansin na naniniwala tayo hindi lamang sa pagpapanatili ng mga banal, kundi
sa pagpapatuloy ng mga banal.  Iyon ay, itinuturo sa atin ng Kasulatan ang pagkatawag ng bawat
mananampalataya na magpatuloy sa pananampalataya at sa kabanalan.  Iyan ang katotohanan na nais nating
tingnan sa maikling seryeng ito.  

Ang unang mensahe sa “Pagpapatuloy ng mga Banal” ay mula sa salita ng Panginoon sa Mateo 24:12, 13.
Mababasa natin:  “Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig.  Subalit ang magtiis
hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.”  

Ang mga salita ni Jesu Cristo ay bahagi ng tinatawag na pangangaral sa wakas ng panahon, na sinalita mula
sa Bundok ng Olibo habang si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay nakatanaw sa maringal na templo ng
Jerusalem.  Ipinahayag ng Panginoon sa Kanyang mga alagad na ang maluwalhating templo na itinayo ni
Herodes ay mawawasak.  Sa talatang 2 ng Mateo 24 mababasa natin:  “Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng
mga bagay na ito?  Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang
bato.”    

Ang mga alagad ay sumagot sa pahayag na iyon ng pagkawasak sa dobleng tanong.   Tinanong nila Siya (t.
3), “Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating, at
ng katapusan ng panahon?”  Sinagot ng Panginoon ang dalawang tanong na ito.

Sinagot Niya ang dalawang tanong na iyon sa pagsasabing ang pagkawasak ng templo ay magiging tanda
ng (iyon ay, ilalarawan nito) ang wakas ng sanlibutan.  Nagpatuloy pa ang Panginoon sa pagsasabing bago
Siya bumalik, magkakaroon ng mga digmaan at mga pag-uusig, at mga natural na kalamidad.  Lahat ng mga
ito ay naririto ngayon sa sanlibutan.  Sinabi Niya na ang mga bagay na ito ay naroroon sa buong panahon,sa
panahon ng Bagong Tipan, mula sa Kanyang panahon hanggang sa ngayon.  Subalit, sinabi Niya,
madaragdagan ang kanilang lakas at dalas ng pangyayari.

Pagkatapos ay nagsimula siyang tumuon sa iglesia.  Sinasabi Niya sa atin, habang nalalapit ang Kanyang
pagbabalik, dadami ang kalapastanganan sa sanlibutan.  At magkakaroon ito ng epekto sa marami sa
Cristianismo – ang pag-ibig ng marami ay lalamig.  Si Jesus, sa gayon, ay nagsasalita sa atin sa kahalagahan
ng pagpapatuloy sa panahong ito ng kasamaan.  
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Ngayon dapat nating basahin ang teksto sa ganitong paraan:  “Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang
pag-ibig ng marami ay lalamig” (t. 12).  Ang salitang “kasamaan” ay “kalapastanganan.”  At ang
kalapastanganan sa Kasulatan ay salita na naglalarawan sa sarili nito.  Ibig sabihin nito ay mawalan ng batas.
Ito ay espiritu ng pagsuway sa kautusan ng Dios.  Ito ay paninindigan sa personal na kalayaan sa mga bagay
ng moralidad.  Sa Lumang Tipan ito ay pinatunayan sa espiritu ni Faraon na nagsabing:  “Sino ang Panginoon
na aking papakinggan ang kanyang tinig?”  Ito ay pinatunayan sa panahon ng mga hukom, nang mabasa
natin, “Ginawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang sariling paningin.”  Ang kalapastanganan
ay ang pagtanggi sa kautusan ng Dios, lalo na ang Sampung Utos, na bilang walang bisa sa aking sarili, sa
aking kalagayan, at ng likas na karapatan na kailangan kong gawin ang sarili kong bagay at gawin ang sarili
kong pasya sa mga bagay na moral.

Tinutukoy ito ni apostol Pedro sa II Pedro 2:10, kung saan ay nagsalita siya tungkol sa mga huling araw, na
magkakaroon ng nagpapasasa sa kanilang laman sa pagnanasa, at hinahamak ang maykapangyarihan. Sila'y
pangahas, matitigas ang ulo, at hindi natatakot na alipustain ang mga maluwalhati,(sa literal, hindi sila
natatakot na maliitin ang kautusan – para sabihing, “wala akong pakialam tungkol sa anumang kautusan
kaysa sarili kong mga pagnanasa”).

Itinuturo sa atin ng Kasulatan na ang kalapastanganan ay katangian ng mga lalaki at mga babae sa bawat
panahon, sa bawat kultura, sa bawat lipunan, sa bawat lahi, at sa bawat oras.  Roma 8:7:  “…sapagkat ang
kaisipan ng laman ay pagkapoot laban sa Dios; sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Dios, ni hindi
nga maaari.”  Ang likas ng tao ay laging pinupukaw ng kautusan ng Dios.  Lahat ng kasalanan ay talagang
kalapastanganan – ang pagsasantabi ng Sampung Utos ng Dios (I Juan 3:4):  “Ang sinumang gumagawa ng
kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan; at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan.”  Ang
pangunahing takbo ng isip na likas ng tao ay kalapastanganan.  Ang default ng kalikasan ng tao ay, “O, gaano
ko kinapopootan ang Iyong kautusan.  Ito ang aking ikinayayamot buong araw!”  Tanging sa biyaya lamang,
ang muling bumubuhay na biyaya ng Banal na Espiritu ni Cristo, kaya nasasabi natin ngayon, “O, mahal na
mahal ko ang iyong kautusan! Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw!”  

Subalit, bagaman totoo na inilalarawan ng kalapastanganan ang sangkatauhan, sinasabi ni Jesus na itong
kalapastanganan ay lalago – magkakaroon ng patuloy na paglago ng kalapastanganan.  Ibig sabihin ng
Panginoon na magkakaroon ng mga panahon na mauunawaan ng tao, para sa kanilang pisikal na kabutihan,
na may saysay na sumunod sa kautusan – hindi dahil sa kanilang puso ay nagpapasakop sila sa Dios, kundi
dahil nakikita nila ang panlabas na pagmamasid o ang pagtataguyod ng katumpakan sa lipunan para sa
kanilang pakinabang – kahit panandalian lang.  Ngunit ibig sabihin ni Jesus na ang espiritu ng
kalapastanganan, ang espiritu ng kasalanan, ang paghamak sa kautusan ng Dios, ay hindi mananatiling
pareho sa lipunan.  Sa buhay ng isang indibidwal, sa buhay ng isang bansa, at sa buhay ng isang panahon,
ito ay dadami, ito sa Kanyang mga salita, ay lalago.  Ang kahulugan ng salitang “lalago” ay “dadami.”  Ito
ay magiging mas maingay, mas mababa, mas walang kahihiyan, nanghahamon, at matindi.  

Sabi ng Panginoon, narito kung gayon ang tanda ng Aking pagdating.  Ang kalapastanganan, na palaging
likas na katangian ng tao, ay lalago.  Ito ay manganganak.  Ito ay mamumutiktik.  Ito ay dadami.

Ngayon hindi ko kailangang maging isang propeta upang sabihin na dumating na ito sa atin sa lipunang
Kanluranin at sa America at sa sarili nating kultura at panahon.  Sinabi sa atin ng Panginoon, “Magbantay at
manalangin.”  Hindi ko na idedetalye lahat, ngunit kung ang pag-asa ni Jesu Cristo ay nag-aapoy sa iyong
puso, makikita mo na ikaw ay nabubuhay sa panahon ng sumasaganang kalapastanganan.  Saanman tayo
bumaling, kahit doon sa mga nasa pinakamataas na katungkulan, mga pinuno ng grupo, nakikita natin ang
mga iskandalo, kasakiman, paglulustay.  Sa mundo ng isports, sa pamahalaan, sa libangan – hindi lamang
naroon ang pagtanggap sa kalapastanganan, naroon ang pagtataguyod at pagdakila sa mga bagay na ito.
Ito ay ipinagtatanggol at itinataguyod.  Mga kasalanang sekswal, pandaraya, pagnanakaw.  Ang mas



Page 3 of  6

matandang henerasyon na nabubuhay ngayon ay mas nasaksihan marahil ang paglago ng kalapastanganan
kaysa anumang panahon.  Marahil ang mas matatanda ay maaalala na bilang mga bata sila ay nag-init sa
pagnanasa ng sekswal na kasalanan at papasok sa isang lokal na tindahan  at walang masyadong makikita
sa patungan.  Ngunit ngayon hindi ka maaaring pumunta sa Walgreens, hindi ka maaaring pumunta sa
RiteAid, hindi ka maaaring pumunta sa anumang tindahan nang walang kasalanan ng pornograpiya na
umaabot sa bawat pasilyo.  Ang telebisyon noong mga taong animnapu, na may maliit na itim-at-puting
tabing:  Andy Griffith, Mayberry.  Ngayon (at hindi ko lamang tinutukoy ang cable) sa lahat ng channel:  ang
bukas, ang maruming kasalanang sekswal, nanaig na katigmakan at kalibugan!

Gumising sa katotohanan, sabi ni Jesus.  Ginawang malinaw ng Panginoon sa lahat ng may mga mata upang
makakita at mga tainga upang makarinig na tayo ay nasa huling mga araw na bago ang Kanyang pagbabalik.
At ang punto Niya ay isipin kung ano ang magiging kahulugan nitong kalapastanganan sa iyo bilang anak ng
Dios.  Hindi mo dapat isipin na hindi ka kasama sa kalapastanganang ito.  Hindi mo dapat isipin na ang
Cristiano ay tagapagmasid lang sa sanlibutang ito at ito ay “doon lang.  Iyon ay sanlibutan lang at may sarili
akong munting buhay na masaya.”  Itong kalapastanganan, sabi ni Jesus, na lalo pang lalago bago ang araw
ng Aking pagbabalik ay kalapastanganan na nakatuon sa iyo, anak Ko.  Itong kalapastanganan, sabi ni Jesus,
ay hindi ipinadala ng diablo bilang pagpapahirap lamang sa masasama na nabibitag dito.  Ang masama ay
tunay na maaapektuhan nito, ngunit sabi ng Panginoon na itong kalapastanganan ay pangunahing
nakadirekta sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, sa buhay na nakay Cristo.  Dudurugin niya ito, kung siya ang
masusunod.  Huhubugin ka nito.  Iimpluwensyahan ka nito.  Pangingibabawan ka nito.   Ipinahahayag mo
bang iniibig mo si Jesu Cristo?  Ang Panginoon ay nagsasalita sa iyo.  Sinasabi Niya, “Gumising ka sa
lumalagong kalapastanganan ng sanlibutang ito at sa epekto nito, ang mga sadyang pagnanasa nito, sa iyo.”

Sinasabi ng Panginoon, “Hindi Ko sinasabi sa iyo ang tungkol sa huling mga araw upang gawin kang bihasa
sa pag-iisip sa mga huling araw, upang makapagpaliwanag ka sa mga paksang pang-relihiyon habang ikaw
ay lasing, at makarinig ka ng mga pangangaral at pagkatapos ay umuwi ng Linggo ng gabi at manood ng
pornograpiya.  Sinasabi ko ito sa iyo dahil ikaw, anak Ko, ay hindi ligtas sa kalapastanganang ito.  Maliban
na matiis mo at manindigan ka laban dito, ikaw ay matatangay.  Hindi ka maliligtas.”

Hindi natin pinili, bilang iglesia ni Cristo, kung kailan tayo ipapanganak at kakatawanin ang Kanyang layunin.
Hindi tayo nabubuhay dalawampu, tatlumpu, o limampung taon ang nakaraan.  Tayo ay nabubuhay ngayon.
Dala-dala natin ang bandila ni Jesu Cristo ngayon.  Ang kalapastanganan ay pumasok na sa ating kultura.
Ito ay nasa buong paligid natin.  Ang telebisyon, ang Internet, ang musika, ang paggawa ng batas ng mga
tao.  Ang kalapastanganan ay hindi walang kinikilingan, sabi ni Jesus.  Sapagkat ang kalapastanganan ay
dadami, ang pag-ibig ng marami ay lalamig.  Ang Panginoon, doon, ay nagsasalita tungkol sa sanhi at epekto.
Dahil, bilang resulta ng kalapastanganan ang pag-ibig sa Dios (kahit paano sa panlabas) ng marami ay
magiging malamig.   

Dapat natin iyang bigyang-pansin.  Hindi sinasabi ng Panginoon na ang pag-ibig ng marami ay lalamig at
pagkatapos ang kalapastanganan ay lalago.  Iyan ay maaaring totoo sa kanyang sarili.  Sa panloob, ang
espiritual na pagkabulok sa ating buhay ay nagbubukas sa buhay natin sa higit na kasalanan at
kalapastanganan.  Kundi sinasabi Niya, “dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay
lalamig.”  Ang kalapastanganan ng sanlibutang ito ay sinadya upang lumamig ang pag-ibig.  Ang pag-ibig sa
Dios ay mainit.  Ang pag-ibig sa Dios ay malambot – malambot sa kautusan ng Dios, malambot sa budhi
upang maiiwas ang sarili sa kasalanan.  Ang kalapastanganan ay nakatuon sa puso upang palamigin ito at
patigasin upang hindi mo na kayang ibigin ang iyong asawa, hindi mo na kayang igalang ang iyong mga
magulang, hindi mo na kayang makasundo ang iyong mga magulang.  Sasabihin kong muli:  ang paglago ng
kalapastanganan sa panahong ito ay hindi ipinadala ng diablo unang-una upang pahirapan ang masama.
Kundi ito ay ipinadala upang hilahin ka pababa.  
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Bakit sinabi ni Jesus na ang pag-ibig ng marami ay lalamig?  Bakit hindi Niya sinabing, “Ang pananampalataya
ng marami ay manghihina,” o “ang kabanalan ng marami ay mawawala”?  Dahil ang Panginoon ay nakatutok
dito sa pag-ibig.  Tumututok Siya dito sa pag-ibig dahil ang esensya ng Kautusan ay pag-ibig.  Ang
kalapastanganan, ang maging laban sa kautusan, kapag ito ay dumami – ano ang resulta?  Ang puso ng
Kautusan, ang hinihingi ng Kautusan, ang esensya ng Kautuan, ay:  Ibigin ang Dios at ibigin ang iyong
kapwa.  Kung ang kalapastanganan ay lumago, ang pag-ibig ay lalamig.  Ang puso ng buhay-Cristiano ay
pag-ibig kay Jesu Cristo.  Sa pag-ibig na ito nagmumula ang kaloob ng masiglang pananampalataya at tunay
na kabanalan ng buhay.  Maaari ka lamang mamuhay ng banal na pamumuhay kung iniibig mo ang
Panginoong Jesu Cristo.

Ngunit, nakita mo, si Satanas ay napopoot sa pag-ibig sa Dios.  Hinahamak ng kasalanan ang pag-ibig sa
Dios.  Sinasabi ng kasalanan, “Ako!  Ako!  Hindi ang pag-ibig ng Dios na nagsasakripisyo, para sa iba.”  Kung
masusunod ang kalapastanganan, kung ang Korte Suprema, kung ang paglalaglag, kung ang paggawa ng
batas, kung ang pag-aasawa sa katulad na kasarian ay masusunod, mawawala na ang pag-ibig sa Dios! Ang
pag-ibig ng marami ay lalamig dahil sa paglago ng kalapastanganan.

Sinasabi ng Panginoon na ang karamihan ng pagtiwalag sa hukbo ni Jesu Cristo, sa panlabas na salita, ay
magiging sanhi ng kalapastanganan.  Hindi sa pamamagitan ng pag-uusig, hindi sa maling katuruan; kundi
sa mapang-akit na hatak ng kalapastanganan.  Ang kalapastanganan ang gagawa ng malaking epekto sa mga
nagpapahayag na Cristiano.  Narinig mo ba iyan?  Naniniwala akong iyan ang paliwanag sa salita ng
Tagapagligtas mismo.   Ang kalapastanganan ang gagawa ng malaking epekto sa mga nagpapahayag na
Cristiano.  Naniniwala ka ba diyan?

Kung naniniwala ka, ano ang ginagawa mo sa iyong telebisyon?  Ano ang ginagawa mo kapag Biyernes ng
gabi?  Ano ang ginagawa mo sa mga pelikula?  Ano ang ginagawa mo sa computer at sa Internet?  Paano
naman sa iyong musika?  Ang iyong mga kaibigan?  Ano ang mga impluwensya sa iyong buhay?

Sinasabi ng Panginoon, “Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.”  Ang magtiis ay magpasan
ng isang bagay.  Ito ay bagay na likas nating hindi gusto.  Ang pagtanggi sa sarili ay salungat sa ating
kalikasan.  Subalit sinasabi ng Panginoon na ang anak ng Dios ay hindi lamang namamasyal sa taniman ng
mga tulip.  Hindi, kailangan niyang magtiis.  Kailangan niyang magpatuloy sa pananampalataya, pag-ibig,
kabanalan, at pag-asa.

Hindi natin ito kayang gawin nang hindi binibigyan ng Kanyang tipan ng biyaya.  Bilang mga anak ng Dios
tinanggap natin ang katotohanang tayo ay tinatakan ng Espiritu Santo hanggang sa ikatutubos (Efe. 1:13).
Naroon ang pamamagitan ni Jesu Cristo, na namatay at muling nabuhay para sa atin.  At sa gayon matapang
nating itatanong, “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios” (Rom. 8)?  Tayo ay inaaliw sa
katotohanang kaya ni Jesu Cristo na iligtas ng lubos ang lumalapit sa Dios sa pamamagitan Niya (Heb. 7).

Ngunit sabi ni Jesus na kapag hindi mo naranasan ang pagnanais na magpatuloy sa lapastangang panahon,
hindi ka maliligtas.  Sabi Niya ang Kanyang biyaya ay gumagawa sa atin ng pagnanais, ng sigasig, upang
magpatuloy.  Kung wala ang pagnanais na iyon, ng masidhing sigasig upang magpatuloy; kung hindi mo
nakikita sa iyong sarili ang pagsisisi sa sarili mong kalapastanganan at ang pagnanais na tanggihan ang
kalapastanganan sa iyong buhay; at sa halip ibinibigay mo ang iyong sarili sa kalapastanganan at
nakikipaglaro ka sa kalapastanganan, hindi ka maliligtas.  Ikaw ay mapapahamak.

Ang pag-ibig ng Dios, na ginawa sa mga Cristiano, ay gumagana.  Ito ay aktibo.  Ito ay nagtataguyod,
nagbubunga, nagpapatuloy.  Paano gumagawa ang biyaya sa akin?  Ginagawa ba ako nitong mas banal kaysa
iba, o mas banal kaysa iyo, o ginagawa akong ligtas sa kasalanan?  Hindi.  Ganito ito gumagawa.  Ito ay



Page 5 of  6

gumagawa ng patuloy at walang awang pagpigil (ibig sabihin, pagpatay) ng iyong kasalanan.  Sinabi ni Jesus
na kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito;  kung ang kanan mong
mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga
bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impierno.   Literal ba Niyang ibig
sabihin na sasaktan natin ang ating sarili?  Hindi.  Ang bulag ay maaaring magnasa.  Ibig Niyang sabihin na
dapat kang sumampalataya na ikaw ay tinawag upang magpatuloy, na nangangahulugang dapat kang maging
seryoso sa iyong kasalanan!

Kung iniisip mong ang katotohanan ng katapatan ng Dios (na pananatilihin Niya ang lahat ng kabilang kay
Cristo hanggang wakas) ay nagbibigay sa iyo ng luwag; kung iniisip mong iyan ay nangangahulugang malaya
kang magpatuloy sa pagkabihag ng inaalagaan mong kasalanan – mag-ingat ka.  Sapagkat sinasabi ni Jesus,
“Diyan sa inaalagaan mong kasalanan ikaw ay maihahagis sa impierno.” 

Paano ang tungkol sa paggamit ng Internet?  Paano ang tungkol sa kalapastanganan ng ating panahon?

Hindi tayo dapat tumingin sa ating buhay bilang mga anak ng Dios na parang tayo ay binigyan ng libreng
pantawid (gaya sa Monopoly – binigyan tayo ng kard na “Lumabas sa bilangguan nang libre”).  Iyan ay
pagbaluktot.  Iyan ay sa diablo.  Kundi dapat nating makita na ang buhay ni Jesu Cristo, na sa prinsipyo ay
nagkakaloob sa atin upang ibigin ang Dios, ay buhay kung saan tayo ay tinawag upang tanggihan ang sarili
nating mga kasalanan at maging seryoso sa mga kasalanang iyon upang tayo ay maging tunay na seryoso
sa paglaban sa ating kasalanan.  Kinukuha natin ang mga salita ni Pablo na parang atin (I Cor. 9:25-27),
“Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan; hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng
sumusuntok sa hangin.  Ngunit sinusupil ko ang aking katawan, at ginagawa itong alipin, upang pagkatapos
na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakuwil.”  Sabi ni apostol Pablo, “Ihambing mo ako sa isang
mananakbo sa isang karera, ngunit huwag mo akong tingnan bilang isang tao doon na umiibig sa hugis at
gumagawa ng magagaling na takbong matulin at magandang tingnan sa mga kababaihan.  Kapag inihambing
mo ang aking buhay sa isang laban sa boksing at pumasok ako sa ring ng boksing, huwag mo akong tingnan
na lulutang gaya ng isang paru-paro at titibo gaya ng isang bubuyog na uri ng boksingero.  Hindi ako pupunta
doon upang sumuntok sa hangin.  Kundi kapag pumasok ako sa ring kasama ang aking kasalanan,
paduduguin ko ang ilong nito.  Nakapagpasya na ako,” sabi ng apostol, “na itanggi ang aking sarili, pasanin
ang aking krus, at sumunod sa Kanya.”

Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.  Sinasabi ni Jesus na napakarami ang hihigupin
sa ipu-ipo ng kalapastanganan.  Subalit ang isa na magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas, ay
makakarating sa buhay na walang hanggan, ay dadalhin kasama ng mga tinubos, at sasamba sa harapan ng
trono ng Kordero ng Dios.  Ang tawag ni Jesu Cristo ay:  magtiis.  Ang biyaya ng Dios ay gumagawa sa
kalooban natin ng pagnanasang magpatuloy sa buhay ng pagsisisi.  Iyan ay nangangahulugan na dapat
nating gamitin ang pamamaraan na ipinagkaloob ng Dios.  Pag-aakala ang isipin na tayo ay iingatan
hanggang sa wakas kung hindi natin ginagamit ang pamamaraan na ibinigay sa atin ng Dios upang mapanatili
hanggang sa wakas.  Nariyan ang personal na pagbabasa ng ating Biblia.  Nariyan ang pananalangin sa isa’t
isa.  Nariyan ang pakikipag-kaibigan.  At, ang mahalaga, nariyan ang pangangaral ng Salita ng Dios sa iglesia.
Nariyan ang Araw ng Sabbath.  Mayroon tayo, mga kaibigan sa radyo, ng pagsang-ayon ng langit na
magbukod ng isang araw, ng buong araw, upang makasama si Jesus – Linggo.  Ninanais ng kalapastanganan
na putulin ang Linggo – trabaho ng Linggo, paglilibang ng Linggo, kalayawan ng Linggo, putulin na ang
Linggo ng gabing gawain.  Ang diablo ay nagsisimula ng mahinay.  Sinasabi niya sa iyo, “Sobra na ang
magpunta ng dalawang beses.  Ang mga pangangaral ay napakahaba.”  Hanggang sa wakas ay maibabaon
na ng diablo ang kanyang patalim sa tiyan ng iglesia at puputulin ang ikalawang gawain.  At pagkatapos ay
puputulin na lahat ng mga gawain.
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Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.  Tayo ay makakapagtiis dahil si Jesu Cristo ay
nasa kanan ng Ama.  Siya ang isang matapat.  Siya ang isang tunay.  Hindi Niya itatanggi ang Kanyang sarili.
Ang biyaya ni Jesu Cristo ay ang biyayang nagliligtas, palaging nagliligtas, dapat magligtas, magliligtas.
Walang isa man na pinagbuhusan Niya ng Kanyang dugo ang mawawala.  Ako ay ligtas.

Ngunit ang paraan ng pamumuhay natin ang magpapakita ng kahulugan nito.  Ikaw ay makakapagtiis.  At
habang ikaw ay nagtitiis, sasabihin mo na ito ay hindi ako, kundi si Cristo na nasa akin.  Makakapagtitiis ako
dahil kay Cristo.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay magamit sa aming mga puso sa araw na ito, na
pakinggan namin ang mga salita ng Tagapagligtas, na matanggihan namin ang kalapastanganan ng panahong
ito at ng sarili naming kalikasan at sa pananangan at pag-ibig sa Iyo ay mamuhay  ng banal na pamumuhay.
Sa pangalan ni Jesus, Amen.


