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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 2:11-15

“Ang Pader Ng Paghihiwalay Ay Giniba”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Ang mga talatang isasaalang-alang natin ngayon ay nangungusap sa paghihiwalay na itinalaga ng Dios sa
Lumang Tipan sa pagitan ng Israel at lahat ng ibang bansa sa sanlibutan.  Si Pablo ay nagsasalita sa mga
mananampalatayang Hentil ng mga salitang ito sa Efeso 2:11-15:

Kaya nga, alalahanin ninyo na noong una, kayo’y mga Hentil sa laman, tinatawag na di-tuli ng mga
tinatawag na tuli sa laman, na ginawa ng mga kamay ng tao, na nang panahong iyon, kayo ay walang
Cristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang
pag-asa at walang Dios sa sanlibutan.  Subalit ngayon ay na kay Cristo Jesus, kayo na noong una ay
malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.  Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang
pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang
humahati.  Kanyang pinawalang-bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang
sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayo’y gumagawa ng kapayapaan.

Ipinapaliwanag ng sitas na ito kung paanong giniba ng Dios ang harang sa pagitan ng iglesia sa Lumang
Tipan at ng mga Hentil upang makabilang ang mga bansang Hentil sa daigdig sa Kanyang iglesia at
kaharian.  Ang sitas na ito ang sentrong paksa ng sulat ni Pablo sa iglesia ng Efeso:  sa panahon ng Bagong
Tipan ay tinupad ni Cristo ang kautusan upang ang mga Hentil ay maihugpong sa iglesia.  Pinagsama ng
Dios sa isang bagong tao – sa isang iglesia – ang mga banal ng Lumang Tipan at ang mga Hentil ng Bago.

Ang Pader na Naghihiwalay

Malinaw sa mga talatang pinag-aaralan natin na ang mga bansang Hentil nang nakalipas na panahon ay
hindi bahagi ng iglesia ng Dios.  Ipinapaliwanag ni Pablo na ang mga Hentil nang mga panahong iyon ay
walang Cristo.  Sila “noong una,” iyon ay, “nang panahong iyon,” ay malayo.  May gitnang pader na
humahati sa pagitan nila at ng bayan ng Israel.  Ang simpleng katotohanan na binibigyang-diin dito ni Pablo
ay noong panahon ng Lumang Tipan ang Dios ay nagtayo ng pader ng paghihiwalay sa pagitan ng bayan
ng Israel, ang iglesia ng Lumang Tipan, at lahat ng iba pang mga bansa sa sanlibutan.

Ang paghihiwalay na ito sa pagitan ng mga Hebreo at ng ibang mga bansa ay hindi agad-agad na nangyari.
Nauna na itong sinabi ni Noe sa Genesis 9:26, nang magpropesiya siya na ang Dios ay magiging Dios ng
angkan ni Sem.  Ibig sabihin nito na tiyakang titipunin ng Dios ang kanyang iglesia mula sa henerasyon ni
Sem.  Ang propesiyang ito ay nagsimulang magkatotoo nang piliin ng Dios na itatag ang Kanyang tipan kay
Abraham na ipinanganak mula sa lahi si Sem.  Ang lahing ito ng tipan at ng iglesia ay mas lumiit nang
sabihin ng Dios kay Abraham na kay Isaac ang kanyang binhi (iyon ay, ang iglesia) ay tatawagin.  Sa
madaling salita, ang ibang mga anak ni Abraham, yaong mga naging anak niya sa ibang mga asawa, Hagar
at Ketura, ay hindi magiging kabilang sa lumang iglesia ng Dios.  Unti-unti, sa loob ng maraming
henerasyon, lahat nang ito ay napatunayang totoo.  Pinaliit ng Dios ang abot ng Kanyang iglesia para
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makabilang si Abraham, pagkatapos ay si Isaac, pagkatapos ay si Jacob at ang kanyang 12 mga anak na
lalaki.  Itong labindalawang anak na ito ay naging mga puno ng 12 tribo ng bayan, at pagkatapos, ng
kaharian ng mamamayan, ng Israel.

Matapos palayain ng Dios ang bayan ng Israel mula sa lupain ng Ehipto, binuo Niya ang bansa tungo sa
kaharian sa ilalim ng kautusan.  Sa Bundok ng Sinai ginawa ng Dios ang Israel na Theocracy – isang
kaharian sa ilalim ng pamumuno ng Dios.  Binigyan ang Israel ng Torah – ang maraming kautusan na
mamamahala sa kanya bilang isang bansa at kaharian.  Siya ay isinaayos doon sa kanyang 12 tribo.  Nang
panahon ding iyon, ang mga pari at mga Levita ay itinalaga para sa gawain sa templo.  Ang tabernakulo
ay itinayo at ang opisyal na pagsamba ng Israel bilang kaharian ay nagsimula.  Ang Israel ngayon ay naging
isang mamamayan – ang nakikitang iglesia ng Lumang Tipan.  Pinaalalahanan ni Moises ang mga anak ng
Israel nito bago sila pumasok sa lupain ng Canaan:  Deuteronomio 7:6:  “Sapagkat ikaw ay isang banal na
bayan sa Panginoon mong Dios; pinili ka ng Panginoon mong Dios upang maging kanyang sariling pag-aari,
mula sa lahat ng mga bayan na nasa balat ng lupa.”  Nang panahong iyon nilimitahan ng Dios ang Kanyang
iglesia at kaligtasan sa bansang Israel.  

Ang iba ay kasaysayan na.  Ang Israel ay binigyan ng Dios ng lupain ng Canaan bilang mana.  Inilagay ng
Dios si David bilang dakilang hari, at sa ilalim niya at ng kanyang anak na si Solomon ang bansang Israel
ay naging pinakadakilang mamamayan o kaharian sa lupa.   Sa pag-unlad ng kahariang ito, ang bansang
Israel ay nakilala bilang bansa na ang Dios ay si Jehovah.  Narito ang isang simpleng katotohanan:  sa
Lumang Tipan, ang Dios ay hindi nagligtas ng sinumang tao o bayan sa lupa maliban sa bayan ng Israel.
Hindi lahat sa Israel ay naligtas.    Iniligtas lamang ng Dios ang Kanyang mga hinirang na tao na
matatagpuan sa loob ng bayan ng Israel.  Ngunit hindi nito nabago ang katotohanan na yaong mga pinili
ng Dios upang iligtas ay laging ipinapanganak sa loob ng bayan ng Israel, na may napaka kaunting
di-pagkakasama.  Ito ay nagpatuloy sa loob ng libu-libong taon!

Ngayon, ito syempre ay nangangahulugan na itong mga mananampalatayang Hentil sa Efeso, sa kanilang
henerasyon, ay hindi bahagi ng iglesia ng Dios o ng Kanyang tipan.  Ipinapaliwanag ni Pablo sa talatang 12
ng Efeso 2 na ang mga Hentil ay  mga dayuhan, hindi lamang sa pagiging mamamayan  ng Israel, kundi
maging sa lahat ng kabilang doon! Itong mga Hentil na bayan ay mga dayuhan mula sa mga tipan ng
pangako.  Sila ay itiniwalag sa iba’t ibang mga pangako ng tipan ng Dios:  ang pakikipagkaibigan, pag-ibig,
at kagandahang-loob ng Dios.  Sila ay itiniwalag mula sa iba’t ibang pangako ng tipan na iyon.   Sila lamang
ay hindi bahagi ng pagkakaibigan at pakikisama na itinatag ng Dios sa mga anak ni Abraham.  Sila ay mga
dayuhan sa mga pangako ng Dios na Siya ay magiging kanilang Dios, na hindi sila iiwan o pababayaan man
sila – at mula sa pangako ng walang hanggang kaluwalhatian.
  
Dahil ang mga Hentil na ito ay naging dayuhan sa mga tipan ng pangako, sila ay wala ring Cristo.
Pinatutunayan ng sitas na ito na ang mga banal sa Lumang Tipan, gaya lamang ng iglesia ngayon, ay
tinitingnan ng Dios kay Cristo.  Ang mga mananampalataya sa Lumang Tipang Israel ay naligtas kay Cristo!
Sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalatayang nagturo sa kanila sa darating na Mesias – sa
darating na Cristo! Ang ibang mga bansa sa lupa ay itiniwalag sa pananampalataya na ibinigay sa bayan
ng Dios sa Israel na nag-uugnay sa kanila kay Cristo.  Ito’y nangangahulugan na sila ay lubos na itiniwalag
mula sa kaligtasan! Ito ang dahilan kung bakit sila ay walang pag-asa! Wala silang pag-asa! Wala silang
espiritual na pagnanais o pananabik sa pagparito ni Jesu Cristo at sa kaligtasan sa kasalanan at pagdurusa
na matatagpuan sa Kanya lamang.  Hindi sila nag-abang o naghintay sa kapanganakan ni Cristo.  Hindi man
lamang nila kilala kung sino si Cristo, ni ang pagtubos na ihahatid Niya.  At lahat nang ito ay nagsama-sama
sa isang bagay:  sila ay walang Dios sa sanlibutang ito.  

Isang kasindak-sindak na katayuan:  ang kanilang mga mata ay binulag at ang kanilang mga puso ay
pinadilim sa kasalanan at kawalang-panananampalataya.  Alam nilang mayroong Dios na kailangang
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paglingkuran, ngunit sila ay desididong huwag maglingkod sa tunay na Dios.  Sinunod nila ang mga dios
ng sarili nilang laman.  Nagbunton sila sa kanilang mga sarili ng mga dios-diosan.  Mayroon nitong malaking
espiritual na pader o harang sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Hentil ng sanlibutan.  Hinati sila nito
sa dalawang kampo.  Sa isang bahagi ay ang Dios, si Cristo, at kaligtasan.  Sa kabila naman ay kasalanan
at kawalang pag-asa.

At ang pader na iyon ay di-malulusutan! Hindi ito kayang gibain ng tao.  Iyon ay totoo dahil itinalaga ng
Dios itong pader ng paghihiwalay.  Ito ay itinalagang may kabanalan.  Hindi pinili ng Dios na iligtas ang mga
Hentil sa Lumang Tipan.  Pinili Niya na iligtas ang Kanyang bayan mula lamang sa natural na binhi ni Jacob.
Iyon lang.  At ang nagpatigas sa pader na iyon ay ang batas ng kautusan na nakapaloob sa mga ordinansa.
Ang gitnang pader na humahati sa Israel mula sa iba pang mga bansa ay binanggit sa talatang 14. 
Pagkatapos sa talatang 15 ay inilalarawan ni Pablo kung ano ang pader na iyon.  Ito ang pader na
naghihiwalay sa Israel mula sa ibang mga bansa:  ang batas ng kautusan na nakapaloob sa mga ordinansa.
Ang batas ng kautusan ay tumutukoy sa utos kay Moises na ibinigay sa Bundok ng Sinai na nagsaayos sa
kanya na maging kaharian sa ilalim ng kautusan.  Itinatag ng Dios ang Kanyang iglesia bilang kaharian sa
ilalim ng kautusan – sa ilalim ng lahat ng uri ng utos.  Ang mga utos na ito ng kautusan ay kabilang ang
sibil (pambayan), seremonyal, at moral na mga utos.  Ang lahat nang mga utos na ito ay bumubuo sa isang
kautusan ng Dios.  Kaya nga tinutukoy ni Pablo ang Torah bilang kautusan ng mga utos.  Ang kautusan ng
Dios ay binubuo ng maraming uri ng utos.

Subalit ang partikular na uri ng utos na nasa isip ni Pablo na naghiwalay sa bansang ito mula sa ibang bayan
ay ang seremonyal na kautusan.  Sinasabi natin iyan dahil itong mga partikular na utos ay naglalaman ng
lahat ng uri ng ordinansa, na ibig sabihin, lahat ng uri ng seremonya.  Tinutukoy ni Pablo ang isa sa mga
seremonyang ito sa talatang 11, ang pagtutuli.  Ang pagtutuli ay isang tanda ng pagiging kaanib sa tipan
at iglesia ng Dios.  Ang mga bansa sa palibot ng Israel ay mga di-tuling pagano.  Ito ay isa lamang
halimbawa.  Lahat ng mga seremonya ng kautusan:  ang mga paghahain, ang mga araw ng pista, ang
pagsamba sa templo, ang pagka-pari, at iba pa, ay nagsisilbi upang bumuo ng isang harang sa pagitan ng
Israel at ng mga bansa sa sanlibutang ito.  Ang harang na iyon ay pader ng alitan sabi sa atin sa talatang
15.  May pagkapoot sa pagitan ng Israel at ng mga di-sumasampalatayang bansa ng sanlibutan.  Inutusan
ng Dios ang Kanyang bayan na mag-isang manirahan ng ligtas sa panganib at huwag hihipo sa maruming
mga bansa ng sanlibutang ito.  At gayundin naman, ang mga bansang ito ay naroon upang wasakin ang
layunin ni Jehovah sa lupa sa pamamagitan ng pagwasak sa Israel.  Mayroong pader ng pagkapoot at alitan
na nananatili sa loob ng daan-daang taon sa pagitan ng mga mamamayan ng Israel at ng mga Hentil na
walang Cristo.

Ang Paggiba

Ngunit si Pablo ay nagsasalita ng kamangha-manghang hiwaga patungkol sa iglesia ni Cristo na nahayag
sa iglesia ngayon sa mga talatang 13, 14:  “Subalit ngayon ay na kay Cristo Jesus, kayo na noong una ay
malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.  Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang
pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang
humahati.”  Giniba ni Cristo – dinurog, winasak – ang pader na sa loob ng mga taon ay humati sa mga
Hentil mula sa tunay Israel.  Walang isa mang bato sa pader na iyon na naghihiwalay ang naiwang
nakapatong sa isa pa.  Ang daan na nagpapanatili sa mga nasa labas ng Israel sa pagiging bahagi ng iglesia
at tipan ng Dios sa sanlibutang ito – ang daang iyon ngayon ay ganap nang bukas sa iyo at sa akin na mga
Hentil! Hindi na tayo hinaharangan ng Dios sa pakikisama sa iglesia ng Dios at sa pakikisama sa Kanya.
Hindi na tayo walang Dios sa sanlibutang ito.  Maipapahayag na natin na ang Dios ng Israel ay ating Dios
at Siya ay magiging gabay natin hanggang kamatayan.  Mayroon tayong pag-asa – pinagpalang pag-asa.
Hinihintay natin ngayon at inaasam ang ikalawang pagbabalik ni Jesu Cristo, kapag tayo ay tatanggapin Niya
sa langit kasama ng mga banal ng Lumang Tipan.  
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Ang mga mananampalataya ngayon ay bahagi ng iglesia dahil inalis ni Cristo ang alitan na nagpapanatili sa
ating nakahiwalay mula sa iglesia ng Lumang Tipan.  Ang kawalang-pananampalataya na nagpatigas sa atin
sa ating kasalanan ay inalis ni Cristo.  Binigyan tayo ng mga mata at puso upang maunawaan na mayroon
tayo ng mayroon ang mga mananampalataya noon.  Iyon ay totoo:  ang kaligtasan ay sa mga Judio.  Ngunit
ngayon ang bayan ng Dios mula sa lahat ng mga bansa, kasama ng mga mananampalataya noon, ay naging
tumatanggap ng kaligtasan ng biyaya ng Dios.  Ang Dios ng Israel ay Dios na natin ngayon.

Ito ay totoo! Ang Dios, na mayaman sa awa at sa Kanyang dakilang pag-ibig kung saan ay inibig Niya tayo,
ay inihugpong tayo sa mga henerasyon ng Kanyang iglesia.  Wala nang alitan o inggit o pag-aaway sa
pagitan natin at ng tunay na Israel.  At kapag sinabi nating tunay na Israel ibig nating sabihin ay iyong mga
Judio na may pananampalataya ni Abraham – hindi mga natural na angkan ni Abraham.  Ang bayang iyon
ay itiniwalag.  Ang tunay na Israel ay sumasampalataya sa Cristo nang Siya ay pumarito sa sanlibutan.
Ngayon tayo, kasama nitong mga mananampalatayang Judio, ay tunay na Israel. 

Ngayon tayo, bayan ng Dios mula sa lahat ng mga bansa at lahi, ay kabilang sa mga mamamayan ng Israel.
Tayo ay kapwa-mamamayan ng mga banal noon! Ito ba ay makalupang bansa o kaharian?  Hinding-hindi!
Ito ay espiritual na kaharian – ang kaharian ng Dios at ni Cristo.  Ang iglesia ngayon, sa pakikipagkaisa sa
iglesia nang nakalipas, ay tunay na Israel.

Subalit may isang natitirang tanong.  Paano ito isinagawa ni Cristo?  Paano Niya nakayang gibain ang
gitnang pader ng paghihiwalay?  Ano ang martilyo na dumurog sa batas ng mga utos na nakapaloob sa mga
ordinansa?  Ang dugo ni Cristo!  Efeso 2:13:  “kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan
ng dugo ni Cristo.”  Giniba ni Cristo sa kanyang laman ang alitan, maging ang batas ng mga utos na
nakapaloob sa mga ordinanasa, sa pagbubuhos ng Kanyang dugo upang iligtas ang bayan ng Dios mula sa
lahat ng mga bansa ng sanlibutang ito.

Lahat ng mga ordinansa ng batas ng Lumang Tipan na namamahala sa Israel bilang isang bansa bago ang
kapanganakan ni Cristo ay itinalaga ng Dios upang ituro ang Kanyang bayan kay Cristo.  Ang pagtutuli,
halimbawa, ay madugong ordinansa na nagtuturo sa dugo ni Cristo na maglilinis ng bayan ng Dios mula sa
kasalanan at aalisin ang balat ng kawalang-pananampalataya.  Ang mga hain din ay nagbuhos ng dugo
upang ituro ang mga banal ng Dios sa Lumang Tipan sa dugo na nangangailangang ibuhos upang maalis
ang sala ng kasalanan.  Ang pagkapari ay nakaturo kay Cristo, ang mga pista ay nakaturo sa gawa ni Cristo
sa kaligtasan, ang templo kasama ang mga ritwal at mga kasangkapan ay nakaturo kay Cristo.  Sa
pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, lahat nitong mga utos na nakapaloob sa mga
seremonya ay natupad.

Sa pagtupad sa kanila, winasak ni Cristo, at tinapos, ang mga seremonyang ito.  Sila ay naging lipas na,
hindi na kailangan.  At dahil sila ang pader na naghihiwalay sa Israel mula sa mga Hentil, ang pader ng
paghihiwalay ay inalis.  Ang iglesia kay Cristo ay hindi na kailangang panatilihin ang mga seremonyang ito:
ni ang mga Judio o mga Hentil.  Hindi na natin kinakailangang sumamba gaya ng ginawa ng mga banal sa
Lumang Tipan.  Kaya wala nang dahilan para sa paghahati.  Tayo ay mga mananampalataya ng parehong
sambahayan ng pananampalataya.

Ngunit may isa pang paraan na giniba ng dugo ni Cristo ang pader na iyon.  Iyon ay ang paraan ng
kaligtasan! Tayo na mga dating patay sa ating kasalanan at pagsalangsang ay iniligtas mula sa kasalanan
ng biyaya ng Dios at sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.  Ang gayong kaligtasan ay naging pangkalahatan
– iyon ay para sabihing, ang bayan ng Dios mula sa lahat ng mga tao, bansa, at lahi sa lupa ay naligtas.
Sa panahon ng Pentecostes ang Espiritu ni Cristo ay ibinuhos sa lahat ng mga bansa.  Mula nang araw na
iyon tinipon ni Cristo ang Kanyang iglesia mula sa mga bansa ng sanlibutang ito.  Inihugpong ng Dios ang
Kanyang bayan mula sa lahat ng mga bansa tungo sa iglesia ni Cristo at pagkatapos ay patuloy silang
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tinitipon sa lahi ng kanilang henerasyon.  Sa pamamagitan ng dugo ni Cristo tayo ay nakipagkasundo sa
Dios.  Tayo ay mga banal at matatapat!

Ngayong nauunawaan ang hiwaga ng iglesia, tayo ay pinagkumbaba! Tayo ay wala sa ating henerasyon!
Walang-wala! Tayo sa ating henerasyon ay hindi kasama sa langit at sa kagandahang-loob at pakikisama
ng Dios.  Wala tayong ginawa para maging karapat-dapat sa kinalalagyan natin ngayon! Dahil lamang sa
biyaya ng Dios ang mga mananampalataya ay inihugpong sa iglesia ni Jesu Cristo.  Dahil lamang sa biyaya
ay natanggap nila ang kaloob ng pananampalataya at naging mga kaanib ng iglesia.

Isipin mo kung ano ang ginawa ng Dios para sa Kanyang bayan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya!  Tayo
na dating mga dayuhan sa iglesia dahil tayo ay dayuhan sa Dios ay nakipagkasundo ngayon sa Dios dahil
sa kamatayan ni Cristo.  Binayaran ni Cristo ang halaga para sa ating mga kasalanan.  Ginawa Niya tayong
matuwid sa Kanyang dugo.  Hindi na tayo mga anak ng pagkapoot.  Tayo ngayon ay bayan ng Dios – kaanib
sa Kanyang iglesia! Ginawa iyan ng Dios! Malaya Niya iyong isinagawa para sa atin sa dugo ni Cristo.   

Ang Resultang Kapayapaan

Narito ang resulta ng hiwagang gawa ni Cristo.  Talatang 15:  Siya ay “lumalang sa kanyang sarili ng isang
bagong tao, kapalit ng dalawa, sa gayo’y gumagawa ng kapayapaan.”  Dalawang tao:  Mga Judio at mga
Hentil.  Pinaghiwalay sila ng isang pader sa loob ng sanlibong taon at higit pa.  Ang dalawang ito, na nahati
ayon sa soberanong pili ng Dios sa pagitan ng pananampalataya at kawalang-pananampalataya – ang
dalawang ito ay pinagsama ng Dios upang lumalang ng isang bagong tao.  Tayo ay naging isang katawan,
isang buhay na organismo, mga mananampalataya mula sa lahat ng mga bansa na nagtutulungan bilang
isang buhay na buo.

Hindi, ang iglesia ngayon ay hindi iba sa iglesia noon.  Ang iglesia ngayon ay kinuha lamang ang isang
bagong anyo.  Ito ay binago kay Cristo.  At ito ay kinikilala kasama ni Cristo.  Sino tayong naging bagong
tao?  Ang iglesia ay naging isa sa Tao:  si Jesu Cristo.  Si Cristo ang ulo, at tayo ang mga bahagi ng
Kanyang katawan, ang iglesia.  Tayo ay kay Cristo.  Tayo ay naging isang tao kay Cristo.

At dahil tayo ay bagong tao, mayroon ngayong kapayapaan! May kapayapaan sa pagitan ng mga lahi ng
tao na, mula sa tore ng Babel, ay nagkahati-hati.  Kay Cristo walang kaibahan sa pagitan ng mga bansa.
Ah, hangga’t naghahari ang kawalang-pananampalataya sa mga bansa sa lupa ay magkakaroon ng
pagkakahati at pag-aaway – walang kapayapaan para sa kanila.  Ngunit para sa mga mananampalataya
mula sa mga bansang ito mayroong kapayapaan dahil sila ay iisa kay Jesu Cristo.  Anong luwalhating
ebanghelyo!

Ngunit si Cristo ay ating kapayapaan sa isa pa ring katuturan:  Siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan
sa ating mga puso.  Tayo ay inilapit sa Dios.  Tayo ay nananahan sa ganap na pakikisama sa Kanya.  Iyon
ang nagbibigay sa atin ng panloob na kagalakan at kapayapaan.  Tayo ay masaya at kuntento sa kaligtasan
ng iglesia.  Namamangha tayo sa biyaya ng Dios sa ating buhay.  At bilang iglesia ng Dios tayo ay
nagsasama-sama sa pagsamba sa Araw ng Panginoon upang itaas ang ating mga tinig sa pagpupuri sa Dios.


