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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Mga Cronica 12:32

"Mga Lalaki sa mga Panahong Ito"

ni Rev. Carl Haak

Ang mga kalalakihan ng Israel ay nagpapahayag ng kanilang katapatan sa trono ni David.  Ang bayan
ng Dios ay nagkakaisa sa ilalim ni David, ang dakilang larawan sa Lumang Tipan ng tanging hari ng
iglesia at ang pinuno ng hukbo ng Dios:  ang ating Panginoong Jesu Cristo.  Matapos ang kamatayan
ni Saul, nagkaroon ng pitong taon ng digmaan sa pagitan ng sambahayan ni Saul at ng sambahayan
ni David.  Subalit ngayon ang mga kalalakihang ito ay pumunta na may pagpapahayag na:  “Kami ay
sa iyo, David, at kasama mo, o anak ni Jesse! Kapayapaan, kapayapaan ang sumaiyo, at kapayapaan
sa iyong mga katulong; sapagkat tinutulungan ka ng iyong Dios.”

Kabilang sa mga pumunta ay ang dalawandaang kalalakihan mula sa lipi ni Isacar.  Tungkol sa kanila
ay mababasa natin sa I Cronica 12:32, “Sa mga anak ni Isacar na nakakaunawa ng mga panahon,
upang malaman kung ano ang marapat gawin ng Israel ay dalawandaang pinuno, at ang lahat nilang
kapatid ay nasa kanilang pamumuno.”  Ang lipi ni Isacar ay ang ikasiyam na anak ni Jacob kay Lea.
Sinasabi sa atin ng Kasulatan na mayroon, sa henerasyon ni Isacar, ng paulit-ulit na katunayan ng tapat
na pakikipag-tipan ng Dios.  Maraming halimbawa ang ibinigay, sa kasaysayan ng Israel, ng kanilang
espiritual na kalakasan at katapangan.  Sa oras ng kamatayan ni Saul, marami sa sampung lipi na
sumuporta kay Saul ang hindi pa makapagpasya kung ano ang gagawin.  Sinong hari ang ating
susundin?  Marami ang naghihintay na makita kung ano ang mangyayari at ayaw magtalaga ng
kanilang sarili.  Ngunit ang Espiritu Santo ay nagbigay ng salita ng papuri sa dalawandaang kalalakihan
mula sa Isacar.  Naunawaan nila ang kanilang panahon.  At alam nila kung ano ang dapat gawin ng
Israel.

Iyan ang lubhang kailangan ngayon ng iglesia ni Jesu Cristo – mga lalaki para sa panahong ito, mga
lalaking nakakaunawa ng mga panahong ito at may tapang ng pananampalataya upang malaman ang
dapat gawin.

Isinumpa ng ating Panginoong Jesu Cristo ang mga pinuno ng Kanyang panahon dahil, ayon sa Lucas
19:44, hindi nila kinilala ang panahon ng pagdalaw sa kanila.  At Mateo 16:3, Hindi nila makilala ang
mga tanda ng mga panahon.  Marami sa mundo ng iglesia ang hindi nakakaunawa ng mga panahon,
na ayaw maabala ng mga panahon, ng mga usapin ng aral at katotohanan, kabanalan at pagkakabukod
ng iglesia, ng digmaan upang panghawakan ang bandila ng katotohanan, ng espiritu ng Anticristo na
gumagawa ng kamalian.  Sa lahat ng mga bagay na ito ay wala silang mata at walang puso.  Sila ay
abala sa sarili nilang personal na buhay.

May iba sa iglesia na natatangay ng mga panahon.  Ang espiritu ng panahon ay naninila sa mga
kabataan sa iglesia, kung kaya’t iniaayon nila ang kanilang sarili dito sa sanlibutan at nagsisimulang
gayahin ang mga pananalita at ang kaisipan at tularan ang pag-uugali ng sanlibutang ito.
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Alam mo ba ang mga panahon kung saan ikaw ay nabubuhay?  Alam mo ba ang dapat ginagawa ng
iglesia at ng mga mananampalataya sa mga panahong ito?  Ito ang mga tanong na idinidiin ang
kanilang sarili sa atin sa taong ito ng 2002 – na tayo ay maging mga lalaki para sa mga panahon.  

Nabasa natin na ang mga anak ni Isacar ay mga lalaking nakakaunawa ng mga panahon.  Ang
pagkaunawa ay espiritual na biyaya sa puso, na nagmumula lamang sa lihim na lugar ng Dios.  Hindi
tinutukoy ng Espiritu Santo ang pantaong pagkaunawa.  Hindi Niya sinasabing ang mga lalaking ito ay
may kakayahan sa matinding pulitikal na pagsusuri, na mayroon siyang titulo sa sociology, na hiningi
sa kanila ng CNN ngayon na magbigay ng paliwanag sa mga uso sa ekonomiya o sa pulitika.  Kundi ito
ay tumutukoy sa espiritual na pagkaunawa, isang bagay na maaari lamang ibigay sa anak ng Dios.  Ito
ay isang bagay na resulta ng paglakad kasama ng Dios.  Awit 119:  “Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa
nakatatanda, sapagkat aking iningatan ang iyong mga salita.”  Ang pagkaunawa ay kapag ang
katotohanan ng Dios ay nasa ating puso, nagbibigay sa atin ng kamalayan o ng pananaw sa
kasalukuyang sanlibutan at ng lugar natin dito.  Ang pagkaunawa ay kakayahang ipaliwanag itong
sanlibutan na kung saan tayo ay tinawag upang mamuhay sa liwanag ng Salita ng Dios at hindi lamang
upang kilalanin ang katotohanan ng sanlibutan kundi upang malaman ng malinaw ang ating
pagkatawag sa sanlibutang ito.  Ito ay ang makita, makilala ang kahulugan ng Salita ng Dios.  Ang
pagkaunawa, kung gayon, ay mamuhay mula sa buhay ni Cristo at upang malaman ang pag-ibig ng
Dios na ginagawa akong Kanyang anak dito sa kasalukuyang madilim na sanlibutan.  

Mayroon ka bang pagkaunawa?  Mayroon ka bang espiritual na pagkaunawa ngayon?  Alam mo ba
kung ano ang ginawa ng Dios sa iyo?  Alam mo ba kung nasaan ang sanlibutang ito sa liwanag ng
Salita ng Dios?  Alam mo ba kung saan patungo ang sanlibutan?  Nabubuhay ka ba sa malapit na
pakikisama sa Dios?

Nakita mo, hindi lamang ako nagtatanong ng listahan ng mga tanong.  Hindi ko sinusubukang maabot
ang iyong espiritual na talino.  Hindi ko hinihingi sa iyo kung kaya mong gayahin ang mga sagot sa
akin.  Kundi tinatanong ko kung ang gawa ng biyaya ay nasa iyong puso, kung kaya’t may espiritual
kang pagkaunawa, alam mo na ikaw ay anak ng Dios, at nabubuhay ka sa Kanya dito sa kasalukuyang
sanlibutan.  At nauunawaan mo ba, kung gayon, ang iyong mga panahon?  

Bawat panahon, sa kasaysayan ay may kanya-kanyang espiritu o kakaibang uri.  Itinuturo sa atin ng
Kasulatan na, kung may kinalaman ang puso ng tao, ang direksyon ng sanlibutang makasalanan ay
laging pareho.  Sa Ecclesiastes mababasa natin, “Walang bagong bagay sa ilalim ng araw.”  Ang tao
ay masama at nahiwalay sa Dios.  Pinupuno ng sanlibutan ang kopa ng poot hanggang sa katapusan
– sabi nga ng Kasulatan.  Subalit may mga kapahayagan ng kasamaan at taktika ng sanlibutan na
nagkakaiba-iba sa bawat panahon.  Iyan din ay totoo sa iglesia.  May mga panahon na ang iglesia ay
matatag, at mga panahon na ang iglesia ay mahina.  Nauunawaan mo ba ang iyong mga panahon?
Nakikita mo ba ito sa mahahalagang usapin ng iyong panahon?  

Para sa mga kalalakihan ng Isacar, ang panganib ng kanilang panahon ay pagkabali at pagkahiwalay
– ang bawat lipi ay pumupunta sa sarili nilang daan, nagsasarili, isang hating kaharian, ang bawat lipi
ay nagiging pagala-galang pangkat kung kaya’t kayang pira-pirasuhin ng diablo at ng sanlibutan ang
bayan ng Dios, nang isa-isa.  Ang malaking pangangailangan ay ang sama-samang mailapit sa ilalim
ni David, na larawan ni Cristo sa Lumang Tipan.  Naunawan nila ang kanilang mga panahon.  Hindi
panlabas na pagkaunawa.  Nakita nila, sa mga salita ng Genesis 3:15, na laging pagtatangka ng diablo
na putulin ang bayan ng Dios at ihiwalay sila mula sa kanilang pag-asa kay Cristo.  Naunawaan nila ang
kanilang panahon at alam nila ang dapat nilang gawin sa kanilang panahon.  
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Nauunawaan mo ba ang mga panahon?  Ang mga panahon kung saan ay tinawag tayo upang
mamuhay sa taong ito, at paglingkuran ang tanging Hari, ay mga panahon na mas malapit sa wakas
kaysa dating panahon.  Ang huling mga araw ay nasa atin, sa mga daratnan ng wakas ng sanlibutan.
Ngayon ang kaligtasan natin ay mas malapit kaysa nang una tayong sumampalataya.  Sabi ni Pablo sa
II Timoteo 3, “Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng
kapighatian.  Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi,
mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob,
walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang
pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga
palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Dios; na may anyo ng kabanalan,
ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito.”  At tungkol sa iglesia,
sabi ng Salita sa II Timoteo 4:3, 4, “Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong
aral; kundi, sa pagkakaroon nila ng makakating tainga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga
gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga
tainga.”  Sinasabi sa iyo ng iyong Biblia na ang panahon ay magiging panahon ng pagsagana ng
katampalasanan, kapag ang tinatawag ng Dios na masama ay tatawaging mabuti, kapag ang
makasalanang pagnanasa ay itinataguyod, kapag may pag-alis mula sa katotohanan sa iglesia.  Kung
gayon ang Panginoong Jesu Cristo ay babalik.  Nauunawaan mo ba iyan?

Ang ating mga puso ay napuno ng pagkasindak at pagkabigla sa taong 2001.  Ang puso natin ay nasa
pagdurusa at sa kapighatian.  Ngunit nauunawaan mo ba ang nangyari sa lahat ng mga terorismo?
Narinig mo ba ang mga yabag ni Jesu Cristo?  Sinisimulan ng mga tao na sambahin ang kalayaan at
ang bandila, kapag nagkakaisa ang lipunan sa damdamin, kapag sinasabi ng lipunan, “Lahat ng
pananampalataya ay iisa:  Allah, ang Dios ng mga Judio, ang Dios ng mga Cristiano – tayong lahat ay
maaaring magkaisa at maaari tayong manalangin nang sama-sama.”  Nauunawaan mo ba ang
panahon?  Nauunawaan mo ba na nililikha ng tao ang Dios ayon sa kanyang (tao) larawan?  Sinusumpa
ng mga tao ang terorismo at sinasabing dapat tayong magkaisang manalangin sa Dios upang tapakan
ang terorismo, ngunit kasabay nito ay ipinagtatanggol nila ang aborsyon, homosekswalidad, ang
kinasusuklaman ng Dios.  Mayroong pagkakaisa ng tao sa isang batayan:  na ang lahat ay dapat
tanggapin maliban sa buhay na Dios at Kanyang ebanghelyo.  Minamahal, palagi nang ang ebanghelyo
ay tatanggapin ng sanlibutan kung ito ay ipinakikita lamang bilang isang daan ng kaligtasan.
Dumarating ang pagkagalit dahil ito ay ipinahahayag bilang tanging katotohanan at daan at dahil ito
ay gumagawa ng walang lubag na digmaan  sa lahat ng ibang mga paraan.

Alam mo ba ang panahon kung saan ka nabubuhay?  Ang mga kalalakihan ng Isacar ay nauunawaan
ang kanilang mga panahon – ang malaman kung ano ang dapat gawin ng Israel.  Sinasabi ng ating
teksto na ang kanilang pagkaunawa ay nagbunga ng pagkilos; kumilos sila ayon sa kanilang kaalaman.
Ang batayan ng kanilang mga kilos ay ang kanilang namamalaging matibay na paniniwala tungkol sa
katotohanan ng Dios at kung ano ang ipinahihiwatig ng katotohanang  iyon sa kanilang buhay.  Marami
ang nagtatapon ng mga usapin sa himpapawid at hindi makapagpasya:  “Susunod ba tayo sa bahay
ni Saul o ni David, o kapwa natin silang kakalimutan?  Marahil ay maghintay na lang tayo at tumingin.
Si Saul ay hindi nagbunga, tingnan natin ang kahihinatnan ni David – ang dating tagapag-alaga ng
tupa.”  Subalit alam ng mga kalalakihan ni Isacar ang dapat gawin ng Israel.  Hindi lamang sila
nagkaroon ng matibay na paniniwala sa kung ano ang katotohanan.  Kundi ang pinakilos sila ng
kanilang matibay na paniniwala.  Alam nila ang pinakamabuti para sa bayan ng Dios. 

Ang Panginoon, sa pamamagitan ni Samuel, ay binuhusan ng langis si David upang maging hari.
Sinalita ng Dios ang tungkol sa sambahayan ni Juda bilang sambahayan na kabilang sa labindalawang
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lipi kung saan magmumula ang Shilo, na mula doon ay magmumula ang isang maghahari kasama ang
Kanyang setro.  Nauunawaan kung gayon, sa liwanag ng Salita ng Dios, kung bakit naluklok si David
sa kapangyarihan, yamang nalalaman na ang buong Israel ay manghahawakan sa pangakong pagdating
ng Mesias, alam ng dalawandaang mga kalalakihan mula sa Isacar ang dapat nilang gawin.  “Ito ang
dapat nating gawin:  sa liwanag ng mga pangako ng Salita ng Dios, dapat tayong manghawakan sa
sambahayan ni David.”  At sila ay matibay.  Iyan ang kailangan sa ating panahon.  Ang kailangan sa
ating panahon ay magkaroon ang iglesia ng mga lalaking maninindigan at magsasabing, “Alang-alang
sa lahat ng aking mga kapatid at mga kasamahan, ito ang dapat nating gawin.”  Sa malakas at walang
tigil na kalituhan at huwad na aral sa iglesia ni Jesu Cristo ngayon, ang iglesia ay nangangailangan ng
mga lalaking maninindigan at magsasabing, “Ito ang dapat gawin ng Israel.”  

Kailangan ito sa iyong buhay bilang isang kabataan.  Ang malaking tukso sa mga araw ng iyong
kabataan ay ang magsabing, “Bagama’t sumasang-ayon ako sa lahat nitong mga bagay ng Salita ng
Dios at ng pananampalatayang Reformed bilang totoo, hindi pa rin ako kikilos sa kanila.  Sa liwanag
ng Salita ng Dios alam ko kung ano ang dapat kong gawin.  Dapat kong iwaksi ang mga pagnanasa ng
kabataan at mga pagsasaya at paglalasing.  Dapat akong magpatotoo sa mga kakilala ko sa kolehiyo.
Dapat akong dumalo sa mga pag-aaral ng Biblia.  Dapat kong maging espiritual na kasanayan ang
manalangin upang makipagbuno sa Dios at lumago sa biyaya ng Dios.  Lahat nang mga ito alam kong
dapat kong gawin.  Pero may oras pa sa bandang huli.”  Mag-ingat, mga kapatid ko.  Huwag sayangin
ang pag-uudyok ng Espiritu Santo sa paghahangad, pagnanais, paglalayon, umaasa na isang araw –
hanggang ang iyong budhi ay patay na.  Bumangon!  Lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang
pagkatawag at pagkapili sa inyo (II Ped. 1:10).  Maging matibay sa bagay na espiritual.  Mag-ingat sa
“malayang pag-iisip,” ng mga inaakalang naliwanagang kalagayan, ng hindi paghatol sa mga bagay ng
doktrina na nagpapanggap na pag-ibig, at ng takot na tinatawag na “makitid na pag-iisip.”  Alamin ang
katotohanan, ipahayag ang katotohanan, bilhin ang katotohanan, at kumilos sa iyong matibay na
paniniwala!

May pangangailangan sa ating lahat na pakinggan itong Salita ng Dios.  Ano ang pangangailangan sa
ating panahon?  Ang matibay, mapagpakumbaba, matatag na paninindigan para sa buong biblikal at
Reformed na katotohanan.

Mayroong di-mabilang na mga Cristianong nagpapahayag na hindi na alam ang kanilang kanang kamay
sa kanilang kaliwa sa doktrina.  Mayroong espiritual na pagkabulag-sa-kulay na dumating sa iglesia.
Hindi kayang makilala ng iglesia ang huwad at ang tunay.  Ang lahat ay magkakapareho ng anyo.  Ang
lahat ay tama.  Walang mali.  Sa huli ang lahat ay maliligtas anuman ang kanyang pinaniniwalaan.
Paghirang, pagtatakuwil, paunang pagtatalaga, pagpapawalang-sala, pagpapabanal, muling
kapanganakan, pagtubos, bautismo – hindi namin alam ang kahulugan ng mga iyon.  Huwag gumamit
ng malalaking salita gaya niyan!  Maliban diyan, ayaw namin ng espiritung pangkasiyahan.  Hindi pa
kami makapagpasya.  

Iyan ay mahinang loob na kalagayan ng kaluluwa.  Minamahal, kung nais ninyong maging mga lalaki
para sa mga panahon, kung gayon ay isantabi ang mga pagwawalang-bahala at alamin kung ano ang
iyong pinaniniwalaan.  Kung kakaunti ang iyong pinaniniwalaan, kung wala ka mismong pinaniniwalaan,
ang mga sinusubukan mong tulungan sa pananampalatayang Cristiano ay walang paniniwalaan.  Kung
ang iglesia ay gagawa ng mabuti sa layunin ng Dios, kung gayon ay dapat panghawakang matatag ng
iglesia ang ating ipinahahayag at dalhin ang katotohanan.  Kailangan ang matibay, mapagpakumbaba,
matatag na buhay ng kabanalan.  Maging matibay, hindi pabigla-bigla.  Lumakad kasama ng Dios.  At
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mula sa Kanyang presensya ay mamuhay at iwan ang iyong patotoo sa pamamagitan ng iyong pagkilos
at sa iyong sinasabi.  

Ngayon mayroong di-binibigkas na kahihiyan tungkol sa pagiging banal – takot na pagliwanagin ang
ilawan, upang ituring na isang “mahinahon.”  Ayoko niyan!  Upang tawaging “Binibining Mabuti,” “mas
banal kaysa sa iyo”?  Maging matibay!  Sabihin mo sa kapwa mo manggagawa kung tanungin ka niya
kung saan ka nagpunta noong Sabado at Linggo at bakit.  Hayaan mong malaman ng mga kaibigan mo
sa kolehiyo at sa mataas na paaralan kung paano mo dinadala ang iyong katawan at paano ka
kumikilos sa mga bagay na sekswal na hindi na nila kailangan pang magtanong.  Hayaan mong
malaman nila sa pamamagitan ng iyong pamumuhay na hindi na nila kailangang magtanong tungkol
sa pag-iinom at pagsasayaw at pakikiapid.  Hayaan mong malaman nila sa pamamagitan ng iyong
pamumuhay na ikaw ay matibay na nagpahayag na ikaw ay sa Panginoong Jesu Cristo. 

Kung ikaw ay magiging lalaki para sa mga panahon at nakakaunawa sa mga panahon, kung gayon
dapat mong malaman kung ano ang dapat gawin ng Israel.  Dapat kang maging lalaking
mapanalanginin, dahil sa pamamagitan ng panalangin ikaw ay bibigyan ng pagkaunawa.  Panalangin
ang naghahatid ng kaalaman sa pagkaunawa.  Isa lamang ang paraan sa pagkaunawa sa mga puso:
panalangin.  Lumapit ka sa trono.  Makipagbuno.  Doon, sa panalangin, ang katotohanan ay hinahabi
sa iyong kaluluwa. 

Dapat kayong maging mga lalaki at mga babae ng Salita.  Tinunton ng Panginoon ang malungkot na
kalagayan ng Kanyang panahon dito.  Hindi ito kawalan ng edukasyon.  Tiyak na hindi ito kawalan ng
mga seremonyang pang-relihiyon at mga templo at mga sinagoga.  Mayroon ng lahat ng uri ng mga
bagay na iyon.  Sabi ng Panginoon, “Ito ang problema.  Kayo ay nagkakamali, sapagkat hindi ninyo
nalalaman ang mga Kasulatan.”  Gawin ninyong una ang Salita ng Dios.  Magiging lalaki ka ba para sa
mga panahong ito?  Ikaw ba ay mamumuhay nang huwaran?  Gagawa ka ba ng kaibahan sa iglesia ni
Jesu Cristo?  Kung gayon alamin mo ang Kasulatan.  Halos isigaw natin ngayon, “Panginoon, ibangon
mo si Luther mula sa lupa.  Muli mong buhayin si John Calvin.  Kailangan sila ng iglesia.”  At tumugon
ang Dios, “Hindi!”  Ang kailangan ng iglesia ay ang Salita ng Dios.  Ginawa ng Dios si Luther at si Calvin
at si Augustine, si Tyndale at lahat ng iba pa, sa pamamagitan ng Kasulatan.  “Ngunit ito ang taong
aking titingnan, siya na nanginginig sa Aking Salita.”

Maging mga lalaki ng iglesia.  Lahat ng matitibay na kilos ni Isacar ay nakasentro sa kaluwalhatian ng
Dios sa Kanyang iglesia.  Maging matibay, na ang bayan ng Dios ay dapat mamuhay na nagkakaisa sa
ilalim ng Haring si Jesu Cristo, sa loob ng iglesia.  Mahalin ang iglesia.  Mahalin ang nakikitang iglesia.
Sumama sa nakikitang iglesia kung saan ang katotohanan ay ipinahahayag.

At kung ang problema ay iniisip mong hindi ka na makakapunta doon dahil ang mga tao ay lubhang
makasalanan, kung gayon ay may isang bagay na sinasabi sa iyo ang Dios:  “May dalawa kang
problema.  Heto sila.  Hindi ka tumitingin sa Akin at sa ginawa Ko sa iglesia.  At hindi ka tumitingin sa
nasa ilalim ng sarili mong ilong.”  Ang pinakamalaking problema ng iglesia sa iyo at sa akin, ang mga
kasalanang alam mo at alam ko sa sarili nating mga puso.  Iyan ang pinakamalaking problema.  

Mahalin mo ang iglesia.  Mahalin mo siya bilang kaanib ng katawan ni Jesu Cristo.  Sumama ka sa
kanya.  Maging matibay.

Lahat nilang kapatid, nabasa natin, ay nasa kanilang pamumuno.  Itong dalawandaang kalalakihan ng
Isacar ay mga lalaking may espiritual na impluwensya.  Tinitingala sila ng kanilang mga kapatid at
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sinasabi ng kanilang mga kapatid, “Lalakad kami gaya nila.”  Ang maliliit na batang lalaki sa iglesia, ang
maliliit na batang babae – tumitingin sila.  Alam mo ba kung kanino sila tumitingin?  Tumitingin sila sa
inyo, mga kabataan.  Tumitingin sila sa inyo, mga matanda at pastor.  Tumitingin sila sa inyo, mga
may-asawa.  Minamasdan nila kayo.  Sila ay mamumuhay, sa biyaya ng Dios, gaya ninyo.  Maging
matibay. 

Maninindigan ka ba kasama ng sanlibutan, o kasama ng iglesia?  Uurong ka ba sa pagtatalo para sa
katotohanan?  Magiging saksi ka ba ni Jesu Cristo kung ang pagsaksi ay walang halaga sa iyo?
Sisikapin mo bang palipasin ang mga panahong ito ng walang tiyak na pagkilos?  Ikaw ba ay magiging
isang Cristiano ngunit hindi Cristiano sa mas higit?  Lalayo ka ba habang ang iglesia ay nakikipagbaka
ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya sa tapat ng nag-uumapaw na kalaban?  Magdadahilan
ka ba upang di-isali ang iyong sarili mula sa mga katungkulan sa iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo
ng mga kapintasan ng mga kaanib ng iglesia?  Ikaw ba ay magiging di-tapat kay Cristo?  Susubukan
mo bang maging walang pinapanigan?

Sa biyaya ng Dios, tayo ay tumugon:  “Kami ay sa iyo, David, at kasama mo, o anak ni Jesse!”
Pagkatapos tayo ay aasa at mananalangin.  Palalakasin natin ang ating sarili sa Salita ng Dios.  At tayo
ay magpapatuloy, anuman ang mangyari.  Bagaman tayo ay mahihina, tayo ay magpapahayag:  “Ang
iyong Salita ay katotohanan.  Ako’y sa Iyo, oh pagkalooban mo kami ng karunungan.”

Gawin kayo ng Dios na mabubuting sundalo ni Jesu Cristo.  Gawin kayo ng Dios na mga lalaki at mga
babae para sa mga panahong ito.

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, isulat Mo ang Salita sa aming mga kaluluwa.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


