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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Mga Corinto 5:1

"Pauwi na”

ni Rev. Carl Haak

Ang pamilya mo ba ay pauwi na?  Ang pag-aasawa mo ba ay nasa daan?  Ikaw ba at ang iyong mga
anak ay nabubuhay tungo sa isang mas mabuting buhay?

Itinatanong ko kung sa ating mga pamilya at buhay may-asawa bilang mga Cristiano tayo ay
namumuhay o hindi ng may kamalayan sa ating kapahayagan na sumasampalataya tayo sa muling
pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan kay Jesu Cristo.  Namumuhay ka ba ng may
walang hanggang pananaw?  Nauunawaan mo ba na ang buhay na ito ay paghahanda para sa buhay
na darating, na siyang, ayon sa Salita ng Dios, ay lalong mabuti?   O ikaw ay namumuhay lamang ng
makalaman, makalupang hangal na buhay, nabubuhay lamang para sa mga bagay ngayon at sa
kasalukuyan, naniniwalang ang kasalukuyang buhay ay magbibigay-kasiyahan sa iyo?  O ikaw, sa
pamamagitan ng biyaya, ay ipinipirmi mo ang iyong pag-asa kay Cristo, hindi sa hiwalay na paraan
ngunit namumuhay ng iyong kasalukuyang buhay na nakatingin sa itaas, nagnanais na maging matapat
sa kanya at nagnanais na maging handa kasama ng iyong mga anak sa araw na iyon kapag ikaw ay
papasok sa maluwalhating kaharian ng iyong Panginoon?  Ikaw ba, kung gayon, ay pauwi nang
manlalakbay, sa tunay at walang hanggang dalampasigan ng kaluwalhatian?  Ang pag-aasawa mo ba
ay nasa daan?   Ikaw ba at ang iyong mga anak ay nabubuhay tungo sa mas mabuting buhay?

Kung gayon, sa biyaya ng Dios, dalawang bagay ang ngayon ay magiging totoo sa iyo.  Una sa lahat,
ikaw at ang iyong mga anak, at ikaw bilang kabataan, ay mamumuhay na handang mamatay.  Ibig
sabihin lamang ng handang mamatay ay nabubuhay ngayon kay Cristo.  Iyon ang ibig sabihin ng
handang mamatay sa biblikal na katuturan.  Ang maging handang mamatay ay ang mamuhay bawat
sandali sa Panginoong Jesu Cristo, ginagawa ang Kanyang kalooban at lumalakad kasama Niya sa
pananampalataya.

Bilang kabataan, mayroon tayong hilig na isipin na ang ating hinaharap ay hindi mapapasuko at tayo
ay hindi magigiba.  Kung minsan tayo ay magugulat.  Natatandaan ko, bilang isang kabataan, ako ay
nagugulat kapag ang kaibigan na kaedad ko ay namatay, o nakilalang may sakit na kanser o ibang uri
ng nakakalumpong karamdaman.  Kahit paano ito ay laging lumilitaw sa atin na iyon ay mangyayari
sa iba.  May ibang malalamang may kanser – hindi ako.  May ibang magkakaroon ng nakamamatay na
aksidente sa sasakyan.  Iyon ay nangyayari lamang sa ibang tao, tama?  Ako ay hindi mapapasuko.
Ako ay di-tinatablan.  Hindi iyon mangyayari sa akin.  

Ang Biblia, syempre, ay itinatama tayo.  Tinatanong ng Dios, Paano mo nalaman iyon?  Awit 90:12:
“Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw, upang kami ay magkaroon ng pusong may
karunungan.”  Tayo ay nasa kamay ng Dios bawat sandali.
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Kapag alam natin iyon, kapag tayo ay namumuhay araw-araw sa pamamagitan ng tunay na
pananampalataya kay Jesu Cristo bilang ating Tagapagligtas, at kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanyang
katuwiran bilang tanging pagtanggap satin ng Dios, kung gayon ay handa tayong mamatay.  Ngunit
kung hindi tayo namumuhay sa pananampalataya, kung tayo ay namumuhay ng hiwalay kay Cristo,
kung tayo ay may kahangalang namumuhay sa sinasadyang kasalanan, at kung walay saysay nating
naiisip na tayo ay tatanggapin ng Dios sa batayan ng kung sino tayo o ng ating ginagawa, kung gayon
ay hindi tayo handang mamatay.

Ang tanong ay ito, bilang kabataan, nasaan ang iyong puso ngayon?  Sa sandali ng kamatayan, nasaan
iyon?  Ito ba ay nakapirmi sa krus ngayon?  At sumasampalataya ka ba, sa pamamagitan ng biyaya,
na ikaw ay ligtas, hindi dahil sa ikaw ay mabuting tao sa iyong sarili, kundi dahil ang Dios, sa
pamamagitan ng biyaya, ay iniligtas ka sa pamamagitan ni Jesu Cristo?  Kung gayon,
sinasampalatayanan iyon, hindi lamang ito nasa iyong ulo, kundi ipapamuhay mo ang tunay na
pananampalataya.  Bawat araw, pakikitunguhan mo ng lubos ang iyong kasalanan.  Mamumuhay ka
ng iyong buhay para sa mga espiritual na bagay ng kaharian ng Dios.  Kukunin mo ang Salita ng Dios
sa iyong puso.  Ikaw ay magiging pauwi na.

Ang buhay na ating isinasapamuhay ngayon bilang mga anak ng Dios sa ating buhay may-asawa, sa
ating mga pamilya, bilang kabataan, ay dapat buhay na patungo sa walang hanggang buhay.  Ano ang
ibig sabihin nito?  Ito ay nangangahulugan ng ilang bagay.  Una sa lahat, ito ay tiyak na
nangangahulugan, ayon sa Kasulatan, na tayo ay mamumuhay sa tiwala at katiyakan.  Ang tiwala at
katiyakan ay magiging tanda sa buhay ng anak ng Dios dahil sa ating pananampalataya sa muling
pagkabuhay ng katawan at buhay na walang hanggan.  Basahin ng Kasulatan.  Mayroon bang
pagdududa sa isip ni apostol Pablo nang isulat niya, na kinasihan ng Espiritu sa II Corinto 4 at 5, na
nalalaman natin na kung mawasak ang ating tolda sa lupa, mayroon tayong bahay na hindi gawa ng
mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan?  Mayroon bang anumang pagdududa kay apostol
Pablo?  Basahin ang mga kapitulong iyon.  Tandaan na si apostol Pablo ay nabuhay sa panahon ng
kulturang Griyego – ang mga dios na Griyego at ang pilosopiya ni Plato, kasamang lahat ang kanyang
pag-ikot sa kung ano ang buhay at ano ang pagkatapos ng kamatayan.  Si apostol Pablo ay walang
anumang pagdududa.  Hindi siya sumali sa magkakasamang pilosopiya ng kanyang panahon at
sinabing, “Mayroon akong maiaambag.”  Hindi, sinabi niya, “Tiyak kong nalalaman!  Ang muling
pagkabuhay ng katawan kay Jesu Cristo at ang buhay na walang hanggan.”

Tayo ay mamumuhay, kung gayon, na may tiwala at katiyakan.  Mayroon ka ba noon bilang kabataan
sa iyong klase sa kolehiyo, saanman ang klaseng iyon sa darating na taglagas, habang ikaw ay nasa
klase marahil ng botany,  ikaw ay magiging isang nars, o psychology kung ikaw ay magiging guro?  Sa
gitna ng klaseng iyon ikaw ay gagawa ng isang mabuting kapahayagan.  Sasabihin mo, “Alam ko kay
Cristo na ang aking kaluluwa sa kamatayan ay dadalhin kay Cristo na aking ulo, at ang aking katawan
ay ibabangon sa huling araw at magiging katulad ng Kanyang maluwalhating katawan, at ako ay titira
sa bagong mga langit at bagong lupa kung saan ang katuwiran ay mananahan.  Alam ko iyon!”
Pagkatapos, hiwalay sa biyaya, ay pagtatawanan ka ng klase.  Sasabihin nila, “Patunayan mo yan.”
Paano ka sasagot?  Paano mo malalaman?  O mananahimik ka na lang?

Alam natin mula sa Salita ng Dios.  Ang pananampalataya ay hindi panghuhula.  Ang pananampalataya
ay katunayan.  Ang pananampalataya ay katotohanan.  Ang pananampalataya, batay sa Banal na
Kasulatan, ay isang katiyakan – katiyakan ng mga bagay na hindi nakita ng mata ni pumasok sa puso
ng tao upang maisip, ayon sa Kasulatan.  Kaya ibinabatay natin ang ating pananampalataya sa
Kasulatan.  Pumupunta tayo sa Kasulatan at sinasabi natin, “Subalit ito ay di natatapos sa debate, ito
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ay hindi natatapos sa pakikipagtalo ng tao, ito ay hindi pinagpapasyahan ayon sa timbangan ng dahilan
ng tao.  Ang Kasulatan ay nagsalita.  Si Cristo ay nabubuhay, alam ko na Siya ay nabubuhay, Siya ay
nabubuhay sa aking kalooban.  Ako ay bumangon na ngayon sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.
Sumasampalataya ako sa Kanya at ako ay ibabangon upang makasama Niya sa kaluwalhatian.  Dahil
si Cristo ay nabubuhay, ako rin naman ay mabubuhay.  At ang Banal na Espiritu ay nagpapatotoo ng
mga bagay na ito sa aking puso.”

Ito rin ang tiwala at ang katiyakan na napakahalaga para sa mga magulang habang pinapalaki nila ang
kanilang mga anak sa tahanan.  Tayo ay napapaligiran ng sekular na kawalang-pananampalataya, na
nagsasabi sa atin na ang pinakamabuting bagay na magagawa ng magulang ay gumawa ng wala.  Iyon
ay, huwag idiin sa kanilang anak ang anumang matibay na konklusyon tungkol sa moralidad o
Cristianismo o kung ano ang nangyayari pagkatapos ng kamatayan.  Sa kabila ng lahat, walang
nakakatiyak tungkol sa mga bagay na iyon, at kung mayroon tayong magandang pakiramdam tungkol
sa kanila, kung gayon ay maaari nating itago iyon sa ating mga sarili at huwag subuking ipataw sa iba.
Sa gayon tayo ay nagiging hinog na magulang.  Gayon ang kahangalan ng sanlibutan.  Ang kahangalan
ng sanlibutan ay:  Ang hinaharap ay hindi sa atin para makita.   Ang ating mga anak ay ipapadala sa
malaking hindi nalalaman.   Inaalis ng mga magulang ang matitibay na pananda, ang tanging tunay
na mga pananda upang gabayan sila, ang Banal na Salita ng Dios.  Hindi, bilang mga magulang dapat
tayong magkaroon ng katiyakan, ng isang katiyakan na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng
pananampalataya.

Ngayon, nanay, ang kamay ng iyong musmos na anak ay maliit.  Maliliit na bagay lamang ang maaaring
pumuno dito.  Kaya binibigyan mo sila ng maliliit na bagay.  Sinasabi mo sa kanila kapag kasama mo
sila, bago sila pumunta sa paaralan:  ang Dios ay dakila; ang Dios ay mabuti; si Jesus ang ating
Tagapagligtas; tayo ay pupunta sa langit; ang iyong kaluluwa – itatapik mo ang iyong daliri sa maliliit
nilang dibdib at sasabihin mo, may kaluluwa sa loob niyan.  Iyon ka.  Sa kamatayan, ang kaluluwang
iyon ay kukunin ng mabuting Pastol, si Jesu Cristo, upang mapunta sa langit kasama ng lahat ng anghel
at lahat ng mga banal ng Dios.  Naroon si Jesus.  At pagkatapos, isang araw, ang ating mga katawan,
kahit sila ay tumanda at mamatay at ilagay sa lupa, ay ibabangon sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Dios at tayo ay tatalon at sasayaw sa bagong mga langit na may kagalakan sa ating mga puso.
Sasabihin mo sa kanila ang mga simpleng bagay na iyon.  At, alam mo?  Ang kamay ng maliit mong
anak ay puno.  Hindi ka magpapakita ng mga pagpipilian tungkol sa mga bagay na ito.  Hindi ka
nanghuhula.  Sasabihin mo sa kanila ang katotohanan.  Sasabihin mo sa kanila, Ngayon tayo ay
mamumuhay bilang mga naglalakbay na ang ating mata at ang ating mukha ay nakatuon sa langit.
At pagkatapos ay ipapakita mo sa kanila kung paano mamuhay bilang manlalakbay habang hinaharap
mo ang mga makalupang hadlang at pinakikitunguhan mo ang iyong mga kahirapan.

Subalit hindi lamang tayo sa gayon mamumuhay sa tiwala at katiyakan.  Malalaman din natin kung
paano tingnan ang mga bagay na makalupa at paano kumilos ukol sa mga bagay na makalupa.  Sa
pag-asa ng buhay na walang hanggan sa ating mga puso, bilang mga pamilya at sa mga pag-aasawa,
mauunawaan natin ang nawawalang katunayan nitong kasalukuyang sanlibutan at ng masama at hindi
kasiya-siyang katunayan ng mga bagay sa kasalukuyang panahon.  Si apostol Pablo ay nagbibigay sa
atin ng napakagaling na katuruan sa I Corinto 7:29-31.  Sinasabi niya sa atin na maigsi na ang
panahon, at mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa; at ang
mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak at ang nagagalak ay maging tulad sa hindi
nagagalak; at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari, at ang mga may pakikitungo
sa sanlibutan, ay maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng
sanlibutang ito ay lumilipas.
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Kailangan nating malaman ang salita ngayon.  Kailangan nating maunawaan ang ibig sabihin nito.  Ibig
sabihin nito na ang mga pag-aasawa, hapdi sa puso, at mga pag-aari ay pansalamantalang lahat.
Kailangan mong malaman iyan, kung ikaw ay mabubuhay sa pag-aasawa at mabubuhay sa iyong mga
pag-aari sa tamang paraan ngayon.  Kailangan nating marinig ang Salita ng Dios ngayon, lalong lalo
na tungkol sa mga bagay na makalupa na gumagapang sa ating mga puso.  Iyon ang kasalanan ng
katakawan at kasakiman na gaya ng espiritual na kanser para sa pagkawasak ng pag-asa sa buhay na
walang hanggan sa ating dibdib.  Tayo ay nabubuhay sa kulturang pamimili.  Mahigpit tayong
binobomba ng mga patalastas.  Sinabi sa atin na ang mga bagay ay magbibigay ng kasiyahan at
kailangan nating magkaroon ng mga bagay na iyon ngayon din.  Ang halaga sa hinaharap ay kailangang
magbigay-daan sa pangkasalukuyang pansariling kasiyahan.  Tayo ay nasa panahon ng pag-utang at
credit cards ng mga mamimili at walang panghuling pagtutuos at kabayarang ipinagpapaliban.  Paano
ito nakakaapekto sa ating espiritual?  Paano natin pinapalaki ang ating mga anak?

Sinabi ng Anak ng Dios, “Mag-ingat.  Ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-
arian kundi nasa pagiging mayaman tungo sa Dios.”  Kabataan, ano talaga ang buhay?  Ano talaga ang
halaga?  Ano talaga ang magbibigay sa iyo ng kagalakan?  Ang makabili ng pinakabagong CD?  Ang
magkaroon ng pinakabagong mga damit?  Ang gumasta ng gusto mo at kung kailan mo gusto?  Ang
pamumuhay ba ay ganito:  na makakuha ka ng trabaho upang magkaroon ka ng sapat na pera upang
itapon at magkaroon ng kasiyahan?  Ang halaga ba ng pera sa iyong pitaka ang nagpapagiging lalaki
sa iyo?   Ganoon ka ba mamuhay?  Paano naman ang mga trabahong mayroon sa kanilang puso ng
paghahanda ng mga anak para sa kaharian ng Dios, sa pagiging asawang lalaki at asawang babae sa
isang Cristianong tahanan?  Inilalagay mo ba ang puso mo doon?  Doon ito talaga naroroon.  Iyon ang
puso at ang sentro kung saan ang biyaya ng Dios ay nagsasagawa ng mga hiwaga sa paghahanda ng
mga kaluluwa para sa walang hanggan.  Gusto mo bang makasama sa gawaing iyon?  Paano naman
ang mga paaralang Cristiano at pagiging guro doon, o ang gawain ng iglesia?  Ang puso mo ba ay
nakatuon sa langit?  O ang iyong puso ay nakuha na ng kulturang mamimili at nilunok mo na ang
kasinungalingan na ang mga bagay at makalupang kalayawan ang dapat ipamuhay?  Alam mo ba ang
tunay na kayamanan na nakay Cristo?

Paano naman ang pakikipag-date? Paano mo kinikilala ang isang binata?  Handa siyang gumasta ng
pera sa iyo?  Dinadala ka niya sa isang magandang restaurant?  Maaaring maganda ang lumabas sa
isang magandang restaurant kung kaya niya kung minsan.  Ngunit sa pag-upo ninyo doon, at habang
tinitingnan mo siya, paano mo siya kinikilatis?  Ano ang handa niyang ibili sa iyo?  O itatanong mo ang
tanong na:  Anong kayamanan ang mayroon sa puso ng binatang ito?  Mayroon ba siyang kayamanan?
Mayroon ba siya ng kayamanan ni Jesu Cristo?

Ito rin ay nakakaapekto sa atin kung paano natin palalakihin ang ating mga anak.  Dapat nating
maunawaan na bilang mga magulang hindi ang mga bagay na ibinibigay natin sa kanila, at hindi
kinakailangang bago ang ibinibigay nating mga bagay sa kanila.  Ang pinakamahalagang bagay ay hindi
ang pagkakaroon natin ng tahanan na may maraming silid-tulugan, para ang bawat tao sa pamilya ay
may sariling tulugan at maisasara ang pintuan at manatili doon, at sa loob noon ay naroon na lahat ng
maaaring naisin ng isang tao.  Hindi iyon ang  layunin.  Ang layunin ay ang katotohanan ng Dios.
Huwag mong ipagbili iyon.  Mga ama, huwag kayong bumili sa ekonomiya ng sanlibutan.  Huwag
ninyong ipagbili ang mga espiritual na pag-aari.  Huwag ninyong gawing layunin ang sanlibutang ito.

Marahil karamihan sa inyo mga ama ay nagtatrabaho sa isang uri ng industriya at alam ninyo kung ano
ang maayos na benta sa mga bagay na makalupa.  Walang sinoman ang kasing-dulas ng diablo.
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Sinasabi niya sa iyo bilang ama, “Ibigay mo sa akin ang kahit kaunting halaga lang ng iyong espiritual
na puhunan at ibibigay ko sa iyo ang sanlibutan.  Ibigay mo sa akin ang kaunting oras ng iyong trabaho
sa Linggo, kaunti lang – minsan lang sa isang buwan.  Ibigay mo sa akin ang mga oras tuwing
hapunan, ang mga oras na sobra, para hindi ka makauwi sa bahay sa hapag ng hapunan kasama ng
iyong asawa at mga anak.  Ibigay mo sa akin ang mga oras na iyon, dahil nagdodoble ka ng oras.
Iabot mo sa akin,” sabi ng diablo, “ang matigas at matibay na paniniwala sa katotohanan.”   Sinasabi
ng diablo, “Hayaan mo akong maging tagapag-budget ng iyong pananalapi.  At ayusin natin ang budget
na iyon sa ilang mga bagay na talagang gusto mo.  Ibigay mo lang sa akin ang kaunti mong espiritual
na puhunan.  Hindi mo kailangang ipagbili itong lahat sa akin.  Sa katunayan, maaari mong makuha
ang 90-95% nito.  At masiyahan ka dito.  Pumunta ka din sa iglesia, kung nais mo.  Basta ipagbili mo
sa akin ang maliit na espiritual na puhunan at ibibigay ko sa iyo ang sanlibutan.”

Alam mo ba kung ano ang makukuha mo kapag pumunta ka sa kanyang ekonomiya?  Magkakaroon
ka ng maraming alalahanin.  Magkakaroon ka ng mga anak na lalaking malayo sa iyo at hindi ka kilala
dahil wala ka doon.  Magkakaroon ka ng nasirang pag-aasawa.  At makikita mo ang mga anak na hindi
natuto ng isang mahigpit na aral ng pagiging Cristiano.  Ang mahigpit na aral na iyon:  Sakripisyo.  At
tayo ay matutulad kay Lot – mag-isang tumatakas sa Sodoma.

Palakihin ang iyong mga anak para sa mahahalagang bagay, ang mga bagay ng buhay na walang
hanggan.  Palakihin ang iyong mga anak, kasama ang iyong asawang babae, sa Salita ng Dios.
Palakihin ang iyong mga anak sa iglesia ng Dios kung saan ang katotohanan ay ipinapahayag.  Palakihin
ang iyong mga anak na pauwi.

Sa gayon ay magkakaroon ka ng kagalakan at pag-asa.  Magkakaroon ka ng katiyakan sa iyong puso
na ikaw ay mamumuhay sa harapan ng Dios.  Ang iyong kinabukasan ay maliwanag.  Maaaring hindi
laging ganoon na tayo ay masayahin sa makalupang katuturan.  Subalit sa kaibuturan ng ating puso,
magkakaroon tayo ng kagalakan ni Jesu Cristo.  Ang kagalakan ay ang bulong ni Jesu Cristo na sinasabi
sa akin, “Ikaw ay Akin.”  Sa kolehiyo, bilang kabataan, magsasalita ka sa kagalakan at pag-asa na nasa
iyo kay Jesu Cristo.  Magsasalita ka laban sa alon ng tamang pananalita sa pulitika.  At sasabihin
mo,”Hindi ako natatakot sa bukas.  Mayroon akong tapat na Tagapagligtas na hahawak sa aking
kaluluwa.”  At ang iba ay titingin sa iyo at papansinin ang iyong patotoo.
 
Mamumuhay ka ng may kagalakan bilang ina sa harapan ng iyong mga anak.  At pagkatapos ang mga
anak mo ay papasok at tatanungin ka, “Nay, may masasamang bagay na nangyayari sa babae sa
kabilang bahay at siya ay sumisigaw at umiiyak at parang may kawalang pag-asa sa kanyang mga iyak.
Nay, nakita din namin kayong umiiyak.  Pero ang mga luha mo ay iba.  Ang mga luha mo ay
malalambot.  Bakit ka iba sa kanya, Nay?”  Kaya sasabihin mo, “Dahil, sa pamamagitan ng pag-ibig ng
Dios, mayroon akong kagalakan sa aking puso at pag-asa.  Uuwi na ako!  Maaaring mahirap ang daan.
Ang daan ay maaaring imposible.  Maaaring maraming takot at pag-atake sa daan.  At ang
pinahahalagahang pag-asa sa buhay na ito ay maaaring mawala.  Pero uuwi ako.  Hindi ako
nahihirapan.  Hindi ako nawawalan ng pag-asa.  Hindi ako pinabayaan.  At hindi ako nasisira.  Dahil ako
ay may ganap na pag-asa kay Jesu Cristo.”  Ganoon mo palalakihin ang iyong mga anak.

Kaya tayo ay magpapagal at mananabik sa araw na iyon.  Marami ang magsasabi sa atin na itong pag-
asa sa walang hanggang buhay ay nagpapawalang-ingat sa anak ng Dios sa kasalukuyang buhay.  Sa
iglesia magsusulat pa sila ng aklat para makakuha ng pansin at sasabihing, “Ang langit ay hindi ko
tahanan,” sinisikap daw na mapunta dito:  Kung mangangaral at magtuturo ka na ang pag-asa ng
Cristiano ay buhay na walang hanggan – upang makasama ni Cristo – kung gayon ay mawawalan ka
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ng halaga sa lipunan ngayon.  Ganoon daw ang kaisipan.  Hindi ako papasok doon ngayon upang
ipakita na ito ay lubos na mali.  Kundi ito ang aking sasabihin.  Ang buhay ng mga umaasa sa buhay
na darating kay Cristo at nabubuhay sa pag-asang iyon sa kaluwalhatian, na nabubuhay hindi para sa
buhay na ito kundi nabubuhay para sa buhay na darating – ang buhay na iyon ang magpapatunay na
sila ay mali.  Ikaw ang magiging pinakamasipag sa klase.  Ikaw ang magiging pinaka responsableng
tao.  Hindi ka magiging tamad.  Tutulungan mo ang iba.  Ikaw ang magiging unang tao sa kanto upang
tumulong.  Bakit?  Dahil nalalaman natin na ang ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa
Panginoon.  Alam natin na ang ating buhay ay hindi mawawala.  Nabubuhay sa pag-asa kay Cristo, tayo
ay mabubuhay ngayon upang luwalhatiin ang Dios.  At mabubuhay tayo ng may pananabik.  Gusto ko
nang umuwi.  Nasasabik na akong bumalik si Cristo.  Sabi ni apostol Pablo, “Sapagkat dito kami ay
dumaraing, na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan.”  Nais mong mapunta doon, di
ba?  Hindi mo ba nais na makauwi sa iyong tunay na tahanan, sa pag-ibig ng Ama at sa panganay na
Kapatid, si Jesu Cristo?

Kaya, mga asawang lalaki at mga asawang babae at mga pamilya, magpasya tayo na gagawin natin
ang isang bagay sa kasalukuyang buhay at gagawin natin itong mabuti.  Magpasya tayo na itutuon
natin ang ating mga hakbang patungo sa tahanan.

____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  At dalangin namin na ito ay pumasok sa aming
mga puso.  Linisin mo at patawarin kami sa lahat naming kasalanan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


