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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 6:13

“Kunin Ang Buong Baluti Ng Dios”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Natanggap natin sa ating huling pagsasahimpapawid ang ilang mahahalagang panuto tungkol sa iba’t
ibang relasyon sa buhay – sa mag-asawa, mga anak at mga magulang, at mga alipin at mga amo.  Nakita
natin na, bilang mananampalataya, ang asal natin sa mga relasyong ito ay dapat ibang-iba mula sa mga
naliligaw pa rin sa kawalang-pananampalataya.  May kasindak-sindak na pagbagsak sa ating lipunan dahil
sinira ng kawalang-pananampalataya ang mga relasyong ito.  Ang mga mananampalataya sa iglesia,
gayunman, ay yaong mga kinikilusan ng Espiritu ni Cristo at, samakatuwid, ay dapat manguna ng
makadios, banal na pamumuhay sa mga relasyong ito.  Sa madaling salita, ang banal na buhay ng anak
ng Dios ay mahahayag sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay kapwa sa kanyang tahanan at sa
lipunan.  Hindi siya lalakad tulad ng iba.  Ang kanyang buhay ay ihahayag ang sarili nito sa kanyang
pag-aasawa, sa paraan ng pagpapalaki sa kanyang mga anak, at sa trabaho.   

Sa pagtatapos ng sulat na ito sa iglesia ng Efeso, si Pablo ay nagbigay ng isang panghuling paaalala.
Mababasa natin iyan sa Efeso 6:13.

Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Dios, upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung
magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag.

Ito ang talatang isasaalang-alang natin ngayon.

Mayroong dahilan kung bakit ibinigay ni Pablo itong huling paalala sa iglesia ng Efeso.  Sa simula pa lang
ginawa na ni Pablo na may malalim na kamalayan ang iglesia sa Efeso sa pangunahing pagkakaiba sa
pagitan ng mga mananampalataya sa iglesia at masamang sanlibutan na di-sumasampalataya.  Ipinakita
ng Dios sa mga mananampalatayang Hentil na ito ang kagandahan ng Kanyang biyaya sa paghuhugpong
sa kanila sa Kanyang pamilya at sambahayan kasama ng mga banal ng Lumang Tipan.  Subalit iyan ay
hindi isang maliit na bagay.  Ang gawa ng kaligtasan ay lumilikha ng espiritual na bangin sa pagitan ng
mga na kay Cristo at ng mga naliligaw pa sa kasalanan.  Ang masasama ay mga anak ng kadiliman; ang
mga mananampalataya ay mga anak ng liwanag.  Ang kaibahang ito ay kapansin-pansin.  Ito ay nakikita.
Ito ay malinaw sa lahat.  Ito ay makikita sa paraan ng pamumuhay ng mananampalataya sa kanyang
tahanan at sa lipunan.

Ang gayong pagkakaiba ay lumilikha ng tensyon, maging pagkamuhi kung minsan para sa iglesia at sa
kanyang mga kaanib.  At ang resulta ay espiritual na pagkikipagbaka.  Sinisikap ng Diablo at ng kanyang
mga anghel na talunin ang iglesia.  At dahil si Satanas ang prinsipe ng sanlibutang ito, ginagamit niya ang
masamang sanlibutan sa pagtatangkang wasakin ang iglesia.  Sa dahilang iyan, mayroong nagaganap na
espiritual na labanan.  At sa labanang iyon tayo ay tinatawag upang kunin sa ating sarili ang buong baluti
ng Dios upang matagalan si Satanas at ang ating mga kaaway.
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Ang iglesia ni Cristo ay nabubuhay sa araw na masama.  Ang apat na salitang iyon “sa araw na masama,”
na matatagpuan sa talatang ating isinasaalang-alang, ay inihaharap sa atin ang dahilan na dapat nating
kunin sa ating sarili ang buong baluti ng Dios.  Nabubuhay tayo sa araw na masama.

May mga nakikipagtalo na darating ang isang tiyak na araw sa hinaharap – ang araw na masama – kung
saan ang iglesia ay tatawagin upang lumaban sa isang kasindak-sindak na makalupang digmaan laban sa
kanyang mga kaaway.  Sa araw na iyon ang mga kalaban ni Cristo at ng Kanyang iglesia ay
magtitipun-tipon upang maglunsad ng mabangis na pag-atake sa iglesia upang ito ay wasakin.  Tayo ay
tatawagin ng Dios sa araw na iyon upang makipaglaban sa makalupang pakikipagbaka sa pagtatangkang
ipagtanggol ang iglesia mula sa pananakit at pagkawasak.  Sinasabi na ang iglesia, ay mananalo sa
makalupang digmaan.  Ang araw na masama, ayon sa gayong pananaw, ay araw na darating pa lang.
Ito ay pangyayari sa hinaharap.

Ngunit hindi iyan ang kaisipan ng katawagang “araw” sa talatang ito.  Ang mga talatang nakapaligid sa
ating teksto ay nagsasalita sa isang digmaan na nagaganap na ngayon, hindi sa hinaharap.  Sa ngayon
tayo ay nakikipagbuno sa ating mga kaaway.  Saka, nalaman natin na hindi tayo nakikipaglaban sa laman
at dugo.  Ang digmaan na ipinakikipaglaban natin sa kasalukuyan ay isang lubos na espiritual na digmaan
na laban sa mga kapangyarihan sa matataas na dako.  Kaya hindi tinutukoy dito ni Pablo sa katawagang
“araw” ang ilang panahon sa hinaharap o ilang makalupang digmaan na ating lalabanan.  Sa halip,
tinutukoy niya ang mga tiyak na araw o oras sa buhay ng anak ng Dios kapag siya ay tinatawag upang
harapin ang mga tukso at mga pagsubok.  May mga sandali, may mga panahon, may mga araw kung saan
ang espiritual na digmaan na ating nilalabanan ay mabagsik.  Kapag dumating ang araw na iyon, sabi ni
Pablo, dapat ay makuha natin ang baluti ng Dios upang makipaglaban sa ating mga kaaway.  

Ang susi dito ay nasa salitang “masama.”  Ang salita ay literal na nangangahulugang “puno ng kaguluhan
at kahirapan.”  Walang magagawa ang isa kundi maalala ang isinulat ni Pablo kay Timoteo:  Sa mga huling
araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian.”  Tayo ay nabubuhay sa mga araw na iyon, mga araw
na masama.  Sa panahon nitong mga huling araw, may mga oras sa ating buhay bilang mga banal na tayo
ay tinawag upang lumaban ng mahirap na digmaang espiritual.  Tayo ay tinutukso ni Satanas at ng
sanlibutan.  Binobomba tayo ng kasamaan ng sanlibutang ito sa bawat dako.  Sa araw na iyon, tayo ay
tinawag upang lumaban.  Iyon ay araw na masama.  Iyon ay araw ng digmaan.  At dahil diyan tayo ay
tinawag upang ihanda ang ating sarili sa pamamagitan ng buong baluti ng Dios.

Ang tanong, syempre, ay ano iyon na nagpapahirap at nagpapagulo ng mga araw na ito?  Nauunawaan
natin na may iba’t ibang dahilan na nagpapasama ng araw para sa atin.  Maaaring ito ay karamdaman,
o pisikal na kapighatian.  Maaaring isang aksidente ang nakapagdulot ng kalungkutan at sakit o tayo ay
nangangailangan sa pananalapi.  Maraming iba’t ibang kalamidad na maaaring mapasa atin na
magreresulta sa araw na masama.  Ngunit hindi ito ang tinutukoy ni Pablo sa sitas na ito.

Nahaharap tayo sa araw na masama, mga kahirapan at mga kaguluhan kapag inaatake tayo ni Satanas
at ng masasama niyang kampon sa ating buhay.  Pansinin sa simula ng talatang ating isinasaalang-alang,
ang katawagang “Kaya’t.”  Tayo ay tinawag upang isuot ang baluti ng Dios dahil sa kalalarawan pa lang
ni Pablo para sa atin sa talatang 12.  At ito ang kanyang isinalarawan:  “Sapagkat ang ating pakikipaglaban
ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa
mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espirituwal
ng kasamaan sa kalangitan. “  Kaya’t, iyan ay, dahil diyan, isusuot natin ang baluti ng Dios. 

Isinusuot natin ang baluti upang makatagal tayo sa mga pakana ng diablo.  Ang digmaan na ating
nilalabanan laban sa mga pinuno at mga may kapangyarihan ang tiyak na nagpapasama sa araw.
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Lumalaban tayo sa mga pinuno ng kadiliman, laban sa espiritual na kasamaan sa kalangitan.  Si Satanas
at ang malaki niyang pwersa ng mga anghel na ibinagsak ay bumubuo ng nakakatakot na kalaban.
Magkasama silang bumubuo ng malakas, organisadong hukbo.  Kung minsan ay mayroon tayong
napakasimpleng larawan sa ating isipan kung paano gumagawa si Satanas.  Ang talatang 12 ng kapitulong
ito ay nagpapaalala sa atin na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay mga sanay na pwersang militar.
Si Satanas ang tumatayong ulo nito na may mga pinuno at may mga kapangyarihan sa ilalim niya.  Ang
mga ito ang nangunguna sa mga pwersa ng kasamaan dito sa sanlibutan.

Isipin mo iyan, kung kaya mo!  Ang hukbo ng mga diablo ay ating nilalabanan – iyan ay nakakatakot!  Si
Satanas ay itinapon dito sa sanlibutan at siya ay galit sa babae, ang iglesia.  Sinisikap niyang wasakin siya.
At ginagamit niya ang masamang sanlibutan sa paligid natin upang maisakatuparan ang masasama niyang
balak.  Ang masamang sanlibutan ay lumalapit sa paligid ng iglesia.  Ang mga kasalanan ng lipunan at
pantao nitong pilosopiya ay idinidiin sa iglesia.  Dahil tayo ay kaanib ng ating lipunan at ng sanlibutan, ang
anak ng Dios ay madaling maging pain sa kanilang mga kasalanan – aborsyon, pagsusugal, paglalasing,
pangangalunya, sodomiya, upang pangalanan ang ilan, ay mga usapin na naging di-usapin sa masamang
sanlibutan.  Ang mga kasalanang ito ay hindi na nga tinatanaw bilang kasalanan.  Ang ang taong
lumalaban sa kanila ay kinukutya at hinahamak.    

Hindi lamang tinatanggap ang mga kasalanang ito sa lipunan, kundi ang mga pamahalaan ng sanlibutang
ito ay nagtatangkang pilitin ang mananampalataya na ibigay ang kanilang pagsang-ayon sa kanila.  Tama
si Pablo.  Tayo ay nabubuhay sa panahon ng kapighatian.  Ang mga araw ay masama.  Sino ang
makakaiwas doon sa araw na masama?  Hinaharap ng mga mananampalataya ang araw na masama
oras-oras.  

Pagkatapos, upang mas pahirapin ang mga bagay-bagay, nakikita nating hindi lamang kakaunting mga
Cristianong iglesia ang nakikiayon sa maraming kasalanan ng sanlibutang ito.  Hindi lamang puno ng
pagtalikod ang maraming iglesia ngayon, kundi ang mga utos ng Dios ay hinahamak.  Tila ang daigdig ng
Cristianong iglesia, sa kabuuan ay tumalikod na sa katotohanan ng Salita ng Dios.  Ang kasinungalingan
ay ipinasa bilang katotohanan.  Ang pinanatili ng mga iglesia sa pangkalatahan ng isa o dalawang
salinlahing nakalipas bilang makadios na pamumuhay ngayon ay nahulog na sa tabing-daan.  Sa halip,
kung ang iglesia ay nananatiling hindi nakikiayon sa pamamagitan ng Salita ng Dios at mga utos, ay
tinatawag na ngayon bilang legalistiko at mapanghatol.  Kahit ano ay maaari na ngayon.  Sa loob ng
iglesia!

Tinawag ka ba upang manindigan sa araw na masama?  Ako, oo.  Maraming beses na.  Sino ang
makakaiwas dito sa sanlibutang ito?  Sinuma’y hindi dapat madaya sa pag-iisip na ang digmaan na ating
ipinaglalaban ay hindi talagang masama, iyon ay, hindi talagang mahirap at mapanggulo.  Gaano nagiging
madali para sa atin na dumaus-dos at isiping ang lahat ay maayos.  Ngunit sangkot ang ating kaluluwa
sa digmaang ating nilalabanan.  At, dahil ang kanyang digmaan sa huli ay nakatutok sa pagwasak sa
layunin ng kaharian ni Cristo.  Nais ni Satanas na maging Dios.  Nais niyang pamunuan ang mga bansa.
Nais niyang sirain ang pangalan ni Jehovah dito sa lupa.  Ninanasa niyang sirain ang mga kabilang sa Dios
at kay Jesu Cristo.  

Subalit ang pagwasak na ito ay hindi pisikal na pagwasak.  Bagama’t may mga panahon na naglulunsad
si Satanas ng pag-uusig laban sa iglesia, ang pinaka epektibo niyang sandata ay kasaganaan at ang
maraming tukso na inilalagay ng gayong kasaganaan sa iyo at sa akin.  Ginagamit niya ang kaalwanan na
ating ipinamumuhay,  kapag tila nakikisama tayong mabuti sa masasama sa sanlibutang ito sa ating
kaginhawahan.  Ginagamit niya ang medya, pulitika, sining at kultura, teknolohiya, ang iglesiang
tumalikod, at anupaman ang iyong maiisip upang mabago ang mga pamantayan at mga prayoridad ng
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bayan ng Dios.  Dahan-dahan, napakarahan, siya ay gumagawa.  Hindi niya ginagawa ang kanyang gawain
sa isang salinlahi, kundi sa pagtakbo ng maraming salinlahi.  Siya ay tuso.  Unti-unti niyang binabago ang
pag-iisip ng iglesia at ng mga kaanib nito.  

Ang araw na masama ay nasa atin, mahal na mambabasa.  Ang bayan ng Dios ay dapat makatayo kapag
hinarap ang araw na masama.  Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating kunin ang buong baluti ng
Dios.  Iyan ang kailangan sa bawat mananampalataya.   Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Dios, sabi
ni Pablo.  

Alam nating lahat kung ano ang baluti.  Sa panahon ni Pablo, matagal nang panahon at matagal pa bago
ang panahon ni Pablo, ang mga digmaan ay hindi sa pamamagitan ng mga bala at kanyon, ng mga
eroplano at mga bomba, at iba pa.  Ang mga digmaan ay mano-manong pakikipaglaban.  Ang mga
sundalo ay gumagamit ng mga tabak o palakol o pamugbog.  Ang tanging sandata na hindi ginagamit sa
mano-manong pakikipaglaban ay mga palasong itinutudla sa mga karaniwang hukbo upang patayin sila
mula sa malayo.  Upang makatagal sa mga sandatang ito ng kaaway, ang mga sundalo ay nagdadamit
ng bakal na kasuotan mula ulo hanggang paa at nagdadala sila ng panangga kasama ng kanilang sandata.
  

Ang baluting ipinasusuot sa mga Cristiano dito sa espiritual na pakikipaglaban ay ang baluti ng Dios.  Ang
baluting ito, malinaw naman, ay hindi yari sa bakal.  Ito ay isang espiritual na baluti na idinisenyo mismo
ng Dios upang pangalagaan at ipagtanggol ang anak ng Dios mula sa mga atake ng espiritual na kaaway.
Nagdetalye si Pablo sa mga talatang kasunod ng ating teksto, inilalarawan ang iba’t ibang piraso ng
espiritual na baluti na ipinasusuot sa atin.  Ngayon, hindi natin nais na ilarawan ng detalyado ang baluti.
Kundi kailangan natin itong tingnan ng sandali upang maunawaan ang talatang ating isinasaalang-alang
ngayon. 

Sa mga talatang 14-17 inililista ni Pablo para sa atin, una sa lahat, ang pananggol na bahagi ng baluti:
ang bigkis ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng
kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, at ang helmet ng kaligtasan.  Malinaw, ang higit sa
digmaan laban kay Satanas sa sanlibutang ito ay pananggol.  Ang mga mananampalataya ay palagi,
walang tigil na nasa ilalim ng pag-atake at kailangang pangalagaan ang kanilang sarili mula sa tukso upang
tumalikod sa krus ni Cristo.  Upang gawin ito, dapat tayong maging handa sa katotohanan, katuwiran, sa
ebanghelyo ng kapayapaan, pananampalataya, at kaligtasan.  At sa pamamagitan ng mga ito ang
sundalong Cristiano ay makakatayo laban sa espiritual na pag-atake ni Satanas at sa mga tukso nitong
masamang sanlibutan. 

Ang tanging piraso ng baluti na nakalista dito na gagamitin ng mananampalataya upang atakihin si Satanas
sa sanlibutang ito ay ang tabak ng Espiritu.  Ang tabak na ito ay ang Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios
ay humahayong nananaig at upang dumaig.  Sa pamamagitan ng pangangaral ng Salitang iyon ibinagsak
ng Espiritu ang mga kaharian at mga bansa at dinala ang mga tao sa pagpapasakop kay Jesu Cristo.  Sa
pamamagitan ng Salita, ang mga kaharian ng sanlibutang ito ay naging mga kaharian ni Cristo.
Inaarmasan natin ang ating sarili, kung gayon, ng Salita ng Dios.  At sa pamamagitan ng pag-aaral ng
Salita ng Dios, dapat nating panatilihing matalas ang dulo ng tabak na iyon.    Ito ang espiritual na baluti
na magtatanggol sa atin laban kay Satanas sa araw na masama.

Sa araw na iyon ng pagtukso, matatanggihan lamang natin si Satanas kung tayo ay mayroon nitong baluti.
Kundi, tayo ay babagsak.  Kung tayo, sa ating pagmamataas, ay nag-iisip na kaya nating tumayo laban
sa kanya sa sarili nating lakas, babagsak tayo sa kanyang harapan.  Magpapadala tayo sa tukso at
kasalanan.  Iyan ay bilang babala sa mga kaanib ng iglesia.  Kapag tayo, sa ating pagmamalaki, ay
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nabigong magbasa ng Salita ng Dios at manalangin, kapag nabigo tayong umupo sa ilalim ng pangangaral
ng ebanghelyo, kung gayon isinasantabi natin ang baluting iyon.

At kapag hinamak natin ang baluting iyon, na tila baga ito ay walang saysay, tayo ay lalakad sa mga daan
ng kasalanan.  Hindi tayo espiritual na superman o superwoman na mayroong lakas upang makayanan
si Satanas sa ating sarili.  Huwag tayong maging mapagmalaki upang isipin na magagawa natin ito.  Kapag
inilantad natin ang ating sarili sa mga kasalanan ng sanlibutang ito, nilalait natin si Satanas at tatalon siya
sa atin at gugutay-gutayin tayo.  Higit siyang malakas kaysa atin.

Dapat tayong madamtan ng baluti ng Dios dahil ito ay baluti ng Dios.  At, samakatuwid, ang utos ng ating
teksto:  “Kunin ninyo,” o, sa talatang 11:  “Isuot ninyo ang buong baluti.”  Dapat kunin ng anak ng Dios
itong baluti ng Dios at isuot ito.  Oo, kailangan nito ang may kamalayang paggawa.  Dapat natin itong
damputin at isuot ito.  Ang mga mananampalataya ay mga tinubos na mga anak ng Dios.  Si Cristo ay
gumagawa sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng Kanyang Espritu.  Sila ay binago sa larawan ng Dios,
sa katuwiran, kabanalan, at sa tunay na pagkakilala sa Dios.  Ang itinakuwil, taong di-sumasampalataya
ay hindi kayang makinig sa mga utos ng Kasulatan.  Ngunit kinakausap ni Pablo yaong mga tinubos sa
dugo ni Cristo, yaong mga nilinis at ginawang banal.  Ang utos ay para sa mga naligtas.  At sinasabi nito
sa atin:  “Kunin ninyo sa inyong sarili ang baluting ito.”    Dapat nating iukol na may kamalayan sa ating
sarili ang mga espiritual na pagpapala ng kaligtasan.  Dapat nating mahalin ang katotohanan.  Dapat
nating pahalagahan ang katuwiran at kapayapaan.  Dapat nating magpatuloy sa pananampalataya.  Dapat
alam natin ang ating Biblia.  Dapat nating kunin itong baluti at isuot ito.  Sa gayon ay makakaya nating
tagalan ang mga nag-aapoy na palaso ng diablo.

Dapat nating isinusuot palagi ang baluting ito.  Marami ang araw na masama kapag inaatake tayo ni
Satanas.  Bawat oras kailangan nating ipangtanggol ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng
baluting iyon.  At dapat natin isuot ang lahat ng ito.  “Isuot ninyo ang buong baluti ng Dios,” sabi sa atin
sa talatang ito.  Kung iiwan natin kahit isang piraso sa lupa, kung gayon ay hindi tayo makakatayo laban
sa mgapag-atake ni Satanas.  Ang bawat piraso ay mahalaga para sa ating pakikipaglaban.  Kung makita
mong natatalo ka sa laban, tingnan ang iyong gamit.  Kapag ganap na may suot ng lahat ng piraso ng
baluti, matatagalan natin ang mga pag-atake ni Satanas dahil ito, sa kabila ng lahat, ang baluti ng Dios.
Pinili Niya ito para sa atin.  Pinatigas Niya ito sa hurno ng krus.  Pinukpok Niya ito at hinugis ito sa
pamamagitan ng gawa ng Espiritu.

Dapat tayong maging matalino na kunin ito sa ating sarili sa pamamagitan ng pag-unawa sa halaga nito.
Ito ay mas mahalaga pa kaysa bigat nito sa ginto sa isang sundalo ni Cristo dahil ang halagang ibinayad
ni Cristo upang ito ay patigasin ay walang hanggan.

Iyan, samakatuwid, ang baluti ng Dios.  Iyan ay nangangahulugan na isasagawa nito ang layunin ng Dios
para sa atin sa ating buhay.  Ito ay matatagpuan natin sa dulo ng talatang ating isinasaalang-alang.
Makakaya nating tumagal sa masama, at kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag.

Nakakatanggap tayo ng dakilang katiyakan sa mga salitang ito.  Kapag kinuha natin ang baluting iyon,
makakatagal tayo sa ating mga kaaway.  Makakatayo tayo sa mga espiritual na pag-atake ng
pinakamalakas nating kalaban – si Satanas mismo.  Maipagtatanggol natin ang ating mga sarili.   

Mas pinadadali ba nito ang pakikipaglaban o di gaanong mabagsik?  Hinding-hindi.  Mahirap tumayo ng
matatag sa pananampalataya palagi at kailanman.  At napakadaling manghina sa labanan at gumala sa
lugar ng digmaan na hindi napapangalagaan.  Ngunit, kung mayroong katuwiran ni Cristo at katotohanan
at pananampalataya, makakatagal tayo sa mga tukso nitong masamang sanlibutan.  Tayo ay
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pinagkalooban ng lakas mismo ni Cristo upang gawin ito.  Naroon ang kapangyarihan at lakas na
matatagpuan natin sa digmaan – ang lakas ni Cristo.  Magagawa natin ang lahat ng bagay sa
pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa atin. 

Pagkatapos ay may idinagdag:  “at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag.”  Ito ay
tumutukoy sa pagtatapos ng ating labanan.  Ang araw na masama ay kinakaharap natin araw-araw.
Ngunit sa huli, kapag tapos na ang ating pakikipaglaban, matatanggap natin ang tagumpay.  Titingnan
natin ang lugar ng labanan ng ating buhay na nanginginig, pagod, handang ibaba ang ating baluti.  Ngunit
makikita natin ang mga hukbo ni Jesu Cristo na nakatayong matagumpay sa ating tabi.  At magkakaroon
ng isang sigaw.  Ang mga katawan ng mga napaslang na kaaway ay matatagpuan sa ating paanan.  At
kung magawa na ang lahat, tayo ay tatayong matatag.

Tayo ay pinangalagaan ng baluti ng Dios.  Isang pakunsuwelo na isuot ang baluting iyon.  Anong
tagumpay ang mapapasaatin.  Si Cristo ay darating upang talunin ang ating mga kalaban sa huling araw,
kapag tayo ay tatayo sa araw na iyon.  At pagkatapos ay maririnig natin ang sigaw ng Isaias 40:2:
“Magsalita kayo nang sa puso sa Jerusalem, at sabihin ninyo sa kanya, na ang kanyang pakikipagdigma
ay tapos na, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon
ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan.”  Isang pinagpalang araw iyon kapag sa wakas ay
maaari na nating alisin ang baluting iyon.  At tayo ay mabubuhay sa kapayapaan doon sa walang
hanggang lupain ng kapahingahan na tinatawag na Beulah.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita sa araw na ito.  At pinasasalamatan Ka namin sa pagkakataon
na makapag-aral ng Salitang iyon gayundin sa aming pagtanggap nito sa buong sulat ni Pablo sa mga
taga-Efeso.  Pagpalain Mo rin po ang Salitang ito ngayon sa aming mga puso, upang kami ay maging
tunay na mga sundalo ni Jesu Cristo na lumalaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.
Ingatan Mo kami ngayon sa Iyong biyaya, alang-alang kay Jesus.  Amen.


