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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 10

“Nehemias: Pananariwa Sa Tipan”

ni Rev Carl J Haak

Ang nanariwang sigasig sa tipan ng Dios ay kasunod ng espiritual na pagbabagong-sigla.

Sigasig sa tipan ng Dios – ano iyon?  Ang sigasig sa tipan ay kapag ito ay tumitibok sa puso ng mga
Cristiano na sila ay ginawang mga kaibigan at lingkod ng Dios sa pamamagitan ng biyaya, sa
pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  At sila ay nakatayo na may pagkamangha sa Kanyang Salita:
“Ako’y magiging inyong Dios, at kayo’y magiging Aking bayan.”

Tayo ay nahuhulog, bilang mga Cristiano, bilang bayan ng Dios, sa kasalanan ng espiritual na
kawalang-pakiramdam, ng pagiging kuntento, pagwawalang-bahala, paghiwalay, pagkagalit, at
kawalang-interes.  Ang pananariwa sa tipan ay kapag tayo, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ginawang
handa, mapagpasalamat, may pagtatalaga na mamuhay sa tali ng pakikisama sa ating Dios – ang tali
ng pakikisama na makikita sa mga tapat na pag-aasawa, pangingilin ng Sabbath, mga gawain ng
kaawaan, at katapatan sa bahay ng Dios.

Ang nanariwang sigasig sa tipan ay kasunod ng espiritual na pagbabagong-sigla.  Sa mga kapitulong 8
at 9 ng Nehemias, sinabi sa atin ang espiritual na pagbabagong-sigla sa gitna ng bayan ng Dios na
nagpanumbalik sa kanila sa Salita, nagpanumbalik sa pagsamba sa Dios, nagpanumbalik sa
kapakumbabaan at pagpapahayag ng kasalanan.  Paano nangyari ang pagbabagong-siglang iyon?
Mayroon bang ilang prinsipyo sa paglago ng iglesia na kumikilos dito?  Hindi.  Ito ay pinukaw ng isang
lalaking dumating sa Jerusalem, isang lalaking nagngangalang Nehemias, na hindi isang mangangaral.
Kundi siya ay isang lalaking hinanap ang kapakanan ng bayan ng Dios.  Sa ilalim ng kanyang tiyak at
maka-Dios na pamumuno, kung saan ang kaibuturan ay hindi matitinag na tiwala sa Dios upang gawin
ang ipinagagawa ng Dios sa kanya, ang mga pader ng Jerusalem ay itinayo at ang mga bagay ay
naisaayos.  At, sa ilalim ng direksyon ni Nehemias, isang pulpitong kahoy ang itinayo at ang Salita ng
Dios ay matapat na ipinangaral sa taong-bayan.  At ang bayan ng Dios ay nagpasimulang sumamba sa
liwanag ng kabutihan ng Dios.  Ipinahayag nila ang kanilang kasalanan at hinanap ang kaawaan ng Dios.

 “Dahil sa lahat ng ito,” nabasa natin (Neh. 9:38), “kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isinulat
ito.”  At pagkatapos ay nabasa pa natin, sa kapitulo 10:29, “ay sumama sa kanilang mga kapatid, at
nanumpa na may panata na lalakad sa kautusan ng Dios.”  Dahil dito sa espiritual na pagbabagong-sigla
nanumbalik ang kanilang sigasig sa banal na tipan ng pamumuhay, sa pamumuhay bilang mga anak ng
Dios, bilang mga kaibigan ng Dios, sa pamamagitan ng biyaya ni Jesu Cristo.  Sila ay magiging masigasig
sa tipan na ito lalo na sa pagpapanatili ng banal, matapat na pag-aasawa, sa pagdiriwang ng araw ng
Sabbath, sa paggawa ng mga gawa ng kaawaan, at sa pagiging tapat sa bahay ng Dios.

Ating tingnan iyan.  Magsasalita ako ngayon sa inyo sa “Pananariwa sa Tipan.”
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Ang bayan ng Dios, sa ilalim ng pamumuno ni Nehemias, ay nakilala ngayon ang nakapanghihilakbot na
pagwawalang-bahala sa tipan na naglarawan sa kanila mula nang bumalik sa pagkabihag sa Babilona.
(Ang tipan, iyong maaalala, ay isang tali ng buhay na pakikisama at pag-ibig kung saan ang bayan ng
Dios ay nakatayo kaugnay sa Dios.  Ito ay itinatag sa pamamagitan ng biyaya ng Dios kay Jesu Cristo).
Pagkatapos ng unang kasiglahan sa pagbabalik mula sa Babilonia pitumpung taon ang nakaraan sa ilalim
ni Zerubabel, nagsimula nilang malaman ang lawak ng magiging paghihirap nila bilang kinubkob na
bayan ng Dios.  Isang patay na paniniwala ang kumalat sa gitna nila.  Isang panlabas lamang na
pakikiayon sa daloy, pagwawalang-bahala, pagiging kuntento ang nagpasimulang maglarawan sa kanila.
Kasama nito ay dumating ang pagiging materyoso.  Inilagay nila ang kanilang puso sa makalupa at sa
mga kayamanan sa ibaba.  At kanilang pinahintulutan ang kasalukuyang kasalanan.

Nagpadala ang Dios ng mga propeta, sina Hagai at Malakias, upang udyukan sila sa pagsisisi.  At ngayon
ang bayan ng Dios, sa panahon ni Nehemias, ay nakikita ang kanilang mga kasalanan sa liwanag ng
kabutihan ng Dios, gaya ng binigyang-diin namin sa inyo sa nakaraang dalawang mensahe doon sa
magandang ikasiyam na kapitulo ng Nehemias.  At dahil nakita nila ang kabutihan ng Dios at nakita nila
ang kanilang kasalanan at ang kanilang pangangailangan sa kaawaan ng Dios, sinabi nila sa Nehemias
9:38, “Kami ay gumawa ng matibay na kasunduan.”  Hindi isang bagong kasunduan o tipan.  Hindi sa
unang pagkakataon.  Kundi isang panata na magiging tapat sa tipan, ang tipan na itinatag ng Dios
kasama nila.  Sapagkat ang Dios ay gumawa ng tali ng pag-ibig sa kanila – ang siya ring tali na umiiral
ngayon sa tali ng pag-ibig ng Dios para sa iglesia, para sa atin.  Ang isang maluwalhating tipan ng Dios.

Ang tipan na ito sa Kasulatan ay hindi nagmula sa tao.  Iyon ay, ang tali ng pag-ibig at pakikipagkaibigan
sa Dios ay hindi tali na nagmumula sa lupa.  Hindi ito gaya ng halaman na umuusbong sa lupa at
pagkatapos ay makikita ang mata ng Dios at pagkatapos ang langit ay tutugon sa lupa.  Hindi.  Ang tipan
na ito ay bumaba, “Itatatag Ko ang Aking tipan,” sabi ng Isang nasa langit.  “Ako ay magiging inyong
Dios, at kayo ay magiging Aking bayan.”  Ang tipan na ito ay itinatag sa atin sa pamamagitan ng krus
ni Jesu Cristo, hindi bilang resulta ng pakikipagpalitan ng tao sa Dios at hinahanap na humantong sa
isang kasunduan kung saan tayong dalawa, sa kabila ng lahat, ay magkakasundo ng kaunti.  Kundi ito
ay sa biyaya ng Dios na Siya ay nagpakababa upang piliin tayo na maging Kanyang kaibigan at
gumawang maluwalhati sa atin.  Sa Jeremias 31:  “Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan
ng Israel; Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat iyon sa kanilang mga
puso; at ako’y magiging kanilang Dios at sila’y magiging aking bayan.”  Ang tipan ay ang Dios ay
bumababa sa Kanyang biyaya sa mga makasalanang lalaki at babae, gumagawa sa kanilang kalooban
ayon sa Kanyang kaawaan, at inilalapit sila sa sarili Niyang puso.

Ang bayan ng Dios sa tipan na ito sa panahon ni Nehemias ay nais papanariwain ang tipan na iyon.  Nais
nilang patunayan ang tipan na iyon.  “Kami ay gumawa ng matibay na kasunduan,” sabi nila.
“Nagbibigay kami ng tiyak na kapasyahan na mamumuhay kami bilang mga kaibigan ng Dios sa lupa.
Isinusulat namin kung ano ang panata namin at pangako sa harap ng Dios.  At naglagay kami ng tatak
dito (iyon ay, nilagdaan namin ito),” sabi nila.  “Ilagay mo ang pangalan ko diyan; ilista mo ang aking
pangalan.”  At nabasa natin na mayroong dalawampu’t dalawang pari, labimpitong  Levita, at apatnapu’t
apat na mga pinuno na sumumpa at sumulat ng kanilang pangalan. 

Ano kung gayon, ang katotohanan, na inihayag sa ikasampung kapitulo ng Nehemias?  Ang katotohanang
ito.  Kapag ang espiritual na pagbabagong-sigla, na ginawa ng Espiritu, ay kumilos sa gitna ng bayan ng
Dios, kapag ang kanilang mga puso ay dinuro, at kapag sila ay namangha sa karingalan ng Dios at
nawala sa kamanghaan ng Kanyang kaawaan, ang resulta sila ay magiging tiyak pagkatapos nito na
mamuhay sa tipan ng katapatan sa Dios.  Sa simpleng pananalita, kapag nakilala mo ang Dios bilang Dios
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at naranasan mo ang pagpapatawad at kahabagan sa iyo na makasalanan, ikaw ay magpapasya, ikaw
ay magiging determinado, itatalaga mo ang iyong buhay upang mamuhay sa lahat ng bahagi ng iyong
buhay bilang kaibigan ng Dios kay Cristo.

Itinuturo nito sa atin na, bilang mga Cristiano, nakikipaglaban tayo sa kasalanan ng
kawalang-pakiramdam, ng pagkawala ng sigasig sa Dios bilang ating Kaibigan.  Sa malalaking kaaway
ng ating pananampalatayang Cristiano ay ang kasalanan ng pagiging kuntento, lalo na kung tayo ay
pinalaki, sa pamamagitan ng kaawaan ng Dios, sa loob ng iglesia at tipan ng Dios at lumaki sa gitna ng
mga pagpapala ng ebanghelyo ng biyaya at inambunan ng Kanyang kabutihan.   Napakahandang
mailalabas ito ng ating laman, at magsisimula tayong pangatwiranan ang ating mga sarili sa ating
kasalanan ng pag-iinom, ng pagmumura, ng pagiging di-tapat.  Ang espiritual na panghihina, alam mo,
ay bihirang maging biglaan.  Kadalasan ito ay mabagal na tagas.  Ang pagpapanauli ng tipan ay dapat
dalhin kapag ang ebanghelyo ay dumuro sa ating mga puso at magpakumbaba sa atin bilang
makasalanan.  

Maaari rin tayong magwalang-bahala sa tipan dahil sa pagkasira ng loob at mga paghihirap habang
sinisikap nating mamuhay ng tapat na buhay.  Sasabihin natin, “Anong saysay?  Ang mga problema ay
hindi madaig.”  O ang materyalismo ay  magpapaguho sa ating sigasig para sa tipan ng Dios.  Ilang
tahanang Cristiano sa araw ng kasaganaan ang may mga magulang na nagtuturo sa loob ng tahanan
– mga ama na seryoso sa pagtuturo sa kanilang mga anak?  Sa lahat ng materyalismo, sa lahat ng mga
bagay, sa lahat ng kasakiman, gaano kadalas hindi naglalarawan ang buhay ng mga Cristiano ng
pagiging makasarili at pagtatalo dahil ang mga bagay, pag-aari, at pera ay nagiging layon ng puso?  O,
kailangan natin ng pananariwa ng tipan.  Kailangan nating makita ang Dios bilang ating kayamanan.
Kailangan nating makita na ang tanging bagay na mahalaga ay ang relasyon na ating kinatatayuan sa
Kanya.

Ating pansinin na kapag mayroong espiritual na pagbabagong-sigla, iyon ay, kapag ang Salita ng Dios
ay tunay na nabubuhay at kumikilos sa gitna ng bayan ng Dios, sila ay magpapasya mula sa puso na
mamuhay ng nakasentro sa Dios, buhay ng tipan bilang mga kaibigan ng Dios.

Ngayon sa panahon ni Nehemias, hindi nila iniwan ito sa pangkalahatan, kundi ipinako nila sa ilang mga
tiyak.  Sabi nila, una sa lahat, na ang aming pananariwa ng tipan, ng pagiging kaibigan ng Dios sa
sanlibutang ito, ay makikita sa aming mga pag-aasawa.  Mababasa natin sa talatang 30 ng kapitulo 10,
“Hindi ibibigay ang aming mga anak na babae sa mga mamamayan ng lupain, o papag-aasawahin man
ang kanilang mga anak na babae sa aming mga anak na lalaki.”  Ang unang partikular na binanggit nila
tungkol sa kung paano sila mamumuhay bilang kaibigan ng Dios ay makikita ito sa kanilang pag-aasawa.
Bakit?  Dahil ang iyong pakakasalan at ang espiritual na buhay ng iyong pag-aasawa ay may kinalamang
lahat sa iyong kasiyahan sa pakikisama sa Dios.  Iyon ay dahil sa mahalagang lugar na ibinigay ng Dios
sa pag-aasawa at sa karanasan ng Kanyang tipan ng pag-ibig.  Kung sino ang iyong mapapangasawa
ay makakaapekto ng malalim sa iyong relasyon sa Dios.  Ginawa ng Dios ang pinakamalapit na tali ng
buhay, ang pag-aasawa, na isang larawan ng pinakamataas na tali – ang Kanyang tipan.  Ang
katotohanang ito ang kumukontrol sa pag-aasawa.  Ang katotohanang ito ang humuhubog sa
pag-aasawa.  Ang katotohanang ito ay gagamitin sa bawat sukat ng pag-aasawa.  

Iyo’y nangangahulugan na mag-asawa lamang sa Panginoon.  Iyo’y nangangahulugan na mamuhay sa
pag-aasawa kung paanong ang Dios ay nabubuhay sa Kanyang bayan.  Ang iyong pag-aasawa ay dapat
maglarawan ng pagpapatawad at ng katapatan.  Dapat mong hanapin ang isang tapat sa Dios at
pakasalan ang taong iyon.  At dapat kang maging tapat, hanggang sa kamatayan, sa taong iyon. 
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Ibig sabihin, mga kabataang lalaki, na maging mga lalaki ng Dios, maging espiritual.  Ihanda ang inyong
sarili sa pag-aasawa.  Kapag kayo ay nakikipag-date, dapat kayong magpakita ng pagka-sensitibo sa Dios
at sa Kanyang kautusan.  Dapat na alam mo na kung paano siya ituturing kapag idini-date mo siya.
Hindi mo sasamantalahin ang kalayaan.  Hindi mo siya ipangangalandakan na parang isang tropeo.
Bubuo ka ng relasyon sa kanya sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng Salita ng Dios at
sa pamamagitan ng pagbabasa ng Salita ng Dios kasama niya at sa pamamagitan ng pananalanging
kasama niya.

At, mga babae, kailangan ninyong maghanap ng isang pinuno.  Hindi lamang isang pinuno, na hinihila
ka sa paligid.  Kundi dapat kang tumingin sa pinunong iyon na naghahatid sa iyo ng alaga at proteksyon
ng buhay na Dios.  Kailangan mong tingnan ang kanyang buhay habang siya ay nabubuhay sa harapan
ng Dios.  Ang pinaka unang bagay na makikita kapag ang tipan ng Dios ay inibig sa gitna ng bayan ng
Dios at sila ay nabubuhay sa kamalayan ng tipan ng Dios ay nagtatatag sila ng pag-aasawang nakasentro
sa Dios kung saan sila ay tapat hanggang paghiwalayin sila ng kamatayan. 

Ang pangalawang katibayan ng pananariwa ng tipan ng taong-bayan sa ilalim ni Nehemias ay nakita sa
pagtupad sa Sabbath.  Mababasa natin sa talatang 31:  “Kung ang mga mamamayan ng lupain ay
magdala ng mga kalakal o anumang butil sa araw ng Sabbath upang ipagbili, kami ay hindi bibili sa kanila
sa Sabbath, o sa isang banal na araw.”  Iyon ay mahalaga din – kung paano natin iingatan ang Araw ng
Panginoon.  Bakit?  Dahil mayroon ding malapit at hindi maihihiwalay na koneksyon sa pag-iingat ng
Sabbath at pamumuhay ng tipan, kung paano mo iniingatan ang Linggo at kung paano kayo namumuhay
bilang mga kaibigan ng Dios ng buong buhay mo.  Mayroong hindi maihihiwalay na relasyon sa pagitan
nila.  Ang Sabbath ay ang tanging araw ng pagkakaibigan at pakikisama sa Dios.  Iyon ang araw na ikaw
ay pinalaya ng iyong amo (Dios) mula sa iyong makalupang tungkulin upang makapunta ka at pumasok
sa Kanyang presensya at makipag-usap sa Kanya at ibigay ang buong araw sa pakikisama sa Kanya.  Ang
layunin ng Sabbath ay tipan, upang makapasok ka sa isang tanging tali, isang tanging oras, ng
pakikisama sa Dios.  

Ang taong-bayan sa panahon ni Nehemias ay may ipinapanata tungkol sa pakikipagkaibigan sa Dios.
Sabi nila na itong pakikipagkaibigan sa Dios ay mangangahulugan na hindi sila mangangalakal, hindi bibili
ng mga paninda ng mga mamamayan ng lupain sa Araw ng Panginoon.  Ang Araw ng Panginoon ay hindi
araw ng pamimili sa mall, pagtitingin sa mga tindahan at pagkukumpara ng mga presyo at yari at
paggugupit ng mga kupon.  Ito ay araw ng palengke para sa kaluluwa.  Maaari ka, sa Araw ng
Panginoon, na bumili, magbasa, gumupit, at magtabi ng lahat ng kasangkapan, lahat ng mabubuting
bagay, lahat ng mahahalagang bagay ni Jesu Cristo.  Ito ang araw na ikaw ay uuwi, papasok sa bahay
ng Ama, kung saan ang kaawaan ay naghihintay at makikipag-usap Siya sa iyo.

Ang Sabbath ay isa ring kahanga-hangang pagkakataong magpatotoo para sa tipan ng Dios.  Ang
Cristianong may-ari ng tindahan ay nagsasara ng kanyang tindahan isang beses sa isang linggo.  Nakikita
ka ng iyong kapitbahay na papunta sa iglesia.  Isinasampa mo ang mga bata sa isang sasakyan at
tinitingnan ka ng mga kapitbahay na umalis papuntang iglesia.  Nagpapatotoo ka sa kanila.  Iniiwan mo
silang walang pagdududa na mayroon kang katapatan sa Dios, katapatan na siyang una.   Sabi mo, “Ang
katapatan ko sa Dios ay  lumalampas sa interes sa negosyo.  Ito ay lumalampas at mas dakila kaysa mga
alalahaning pang-tahanan.  Ito ay higit sa akin kaysa mga tungkuling panlipunan.  Ito ay higit sa akin
kaysa isang magandang araw sa tabing-dagat.”  Sabi mo, “Ang Dios ay mahalaga.  Ang aking Dios ay
pinakamagaling!”  Dalawang beses kapag Linggo.  Nag-iiwan ka ng patotoo.
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Ngunit kapag pinapayagan mo ang mas higit ng sanlibutan na pumasok sa iyong buhay at dadalo ka ng
Linggo alinman sa pagod na pagod dahil naibigay mo ng lahat sa mga bagay ng buhay na ito, o
pinapayagan mo ang mga pagkilos ng sanlibutang ito na maapektuhan ang iyong Linggo, pagkatapos,
sa Lunes ng umaga, kailangan mong kausapin ang iyong kapitbahay (o katrabaho) at sasabihing, “Alam
mo, ang aking Dios ay kamangha-mangha.”  Kailangan mong sabihin iyon – dahil hindi malinaw sa kanila
na ang iyong Dios ay kamangha-mangha.  Hindi malinaw sa sanlibutan na ang Dios ay
kamangha-mangha kung hinahamak ng mga Cristiano ang Araw ng Panginoon, ginagawang gaya ng
ibang araw ang Araw ng Panginoon.  Kaya ang patotoo na iniiwan ng Cristiano sa sanlibutan ay hindi
kamangha-mangha ang Dios, kundi ang Dios ay hindi naman talaga mahalaga.

Ang pangatlong bagay na nagpakita ng pananariwa ng mga Judio sa tipan ay ito, na ipapahayag nila ang
kanilang pagiging espiritual sa mga di-makasariling gawa ng kaawaan.  Nabasa natin sa talatang 31 ng
kapitulo 10 (binibigyang-kahulugan ko ngayon), “At ito ang aming gagawin.  Magpapakita kami ng
kaawaan sa kanilang may pagkakautang sa amin.”  At ang kaawaang ipapakita nila (hindi natin
idedetalye) syempre, ay ang sumasalamin sa Kanyang pag-ibig.  Kapag kayo ay nagpasyang mamuhay
ng may tipan, tapat na buhay, kung gayon ay magkakaroon kayo ng kaawaan sa isa’t isa sa Panginoong
Jesu Cristo.  Ang mabuting sukatan ng katibayan ng puso tungo sa Dios ay kung paanong tumatayo ang
isang tao sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae at kung siya ba ay sensitibo sa kanilang mga
pangangailangan.  Sinasabi mo ba, “Meron na ako, hayaan mong kunin niya ang sa kanya.”  O:
“Sinaktan niya ako, babalikan ko siya.”  O:  “Aalis na lang ako sa buong negosyo.”  Kung mayroon kang
galit, kung tinitingnan mo silang lahat bilang makasalanan dahil sa ginawa nila sa iyo, kung
pinangungunahan ka ng pagseselos at mapanghatol, iyon ay kasalanan.

Hindi, kapag tayo ay tumayo sa tipan ng Dios, ay ating sasabihin, “Magpapatawad ako.  Ilalagay ko ang
pinakamagaling na pagtatayo sa mga kilos ng iba.  Nanaisin kong sila ay sumagana.”  At lalampas tayo
sa ating daan upang magpakita ng kaawaan at kabutihan.

At, pang-apat, ang pananariwa ng tipan sa panahon ni Nehemias ay nakita sa nanariwang katapatan sa
iglesia.  Kukunin natin iyan mula sa maraming talata sa kapitulo 10 kung saan sinasabi nilang, “Hindi
namin pababayaan ang bahay ng aming Dios.”  Sila ay magiging tapat sa bahay ng Dios.  Ang katapatan
sa iglesia ay malapit na nakatali sa pamumuhay bilang kaibigan ng Dios sa tipan.  Bakit?  Dahil, sa
ibabaw ng lahat ng ibang bagay – sa ibabaw ng pag-aasawa, sa ibabaw ng pag-iingat ng Sabbath, sa
ibabaw ng mga gawa ng kaawaan – sa ibabaw nilang lahat, sa iglesia ang Dios ay lumalapit sa atin sa
pagsamba.  Doon Siya bumababa.  Mga anak, saan ang lugar sa lupa na pinakamalapit sa langit?  Sa
panig na ito ng libingan, ano ang lugar na pinakamalapit sa langit?  Iyon ay ang pagsamba ng iglesia.
Ibig sabihin na kung ikaw ay mamumuhay bilang kaibigan ng Dios sa sanlibutang ito, kailangan mong
suportahan ang iglesia, kailangan mong maging sangkot sa iglesia.

At ang bayan ng Dios sa panahon ni Nehemias ay naging napaka tiyak sa puntong ito.  Sabi nila,
“Magdadala kami ng kaloob, magdadala kami ng kahoy, magdadala kami ng tinapay, magdadala kami
ng mga unang bunga.”  Kinilala nila ang kanilang tungkuling magbigay, na mag-ambag.  Sinuportahan
nila ang iglesia.

Ang bayan ng Dios sa panahon ni Nehemias ay muling nanariwa sa tipan ng katapatan sa kanilang
buhay.  “Kami ay gumawa ng matibay na kasunduan,” sabi nila.  “Isinulat namin ang aming mga
pangalan at tinatakan ito (nilagdaan namin ito) bilang kapahayagan ng aming pansariling pasya, sa
biyaya ng Dios.  Tinatatakan namin, kami ay sumusumpa.”
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Ito ang resulta ng biyaya ng Dios sa gitna nila.  Ang resulta ng biyaya ng Dios sa gitna ninyo ay
gumagawa kayo ng pagtatalaga na kayo ay mamumuhay bilang kaibigan ng Dios – sa inyong
pag-aasawa, sa Sabbath, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaawaan, sa pamamagitan ng pagiging
tapat sa iglesia at sa bahay ng Dios.  Lalagdaan ninyo ito.  Sasabihin ninyo, “Ilagay mo ang pangalan ko.
Isama ninyo ako.”

Ito ang pagtatalaga na dumarating kapag ang Banal na Espiritu ay pumukaw ng tunay, banal na
pagbabagong-sigla sa ating mga puso.  Dahil pinatawad Niya tayo at nagkaroon ng kahabagan sa atin
at naging ating Dios, nangangako tayong mamuhay bilang Kanyang mga kaibigan sa pag-aasawa, sa
pag-iingat ng Sabbath, mga gawain ng kaawaan, at katapatan sa iglesia.

Ito ay pagpapala.  Sapagkat ang mamuhay bilang kaibigan sa tipan ng Dios sa pag-ibig at pakikisama
sa Dios ay isang buhay ng pag-asa at kagalakan at kapayapaan.  Ito ang pasimula ng walang hanggang
buhay.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita at dalangin namin na itong parehong pananariwa ng
pamumuhay bilang kaibigan ng Dios ay maging katangian ng aming mga buhay.  Bumaba nawa ito sa
mga tiyak sa aming buhay na kami ay matapat na mamuhay sa pag-aasawa, na ingatan namin ang Araw
ng Panginoon na may kagalakan, na gumawa kami ng mga gawain ng kaawaan na may kapakumbabaan,
at na kami ay nakatalaga sa Iyong iglesia sa lupa ng masigasig at kasama ang lahat sa amin.  Ipagkaloob
Mo sa amin itong biyaya, sa pangalan ni Jesus, Amen.


