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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ruth 1:19-22

"Pinauwi"

ni Rev. Carl Haak

Mayroon lamang isang lugar na matatawag ng anak ng Dios na tahanan:  ang iglesia ng ating Panginoong
Jesu Cristo.  Hindi mo hahayaan ang iyong mga anak na tumira sa bahay ng iba kundi sa inyo.  Kaya
niloloob ng Dios na ang Kanyang mga anak ay manirahan bilang mga kaanib ng Kanyang bahay.  Ang
Kanyang bahay, sabi ni Pablo sa atin sa I Timoteo 3:15, ay ang iglesia ng buhay na Dios.

Ang isang nakikibahagi kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya at nagsasabing, “Hindi ko
kailangang nasa iglesia bilang kaanib,” ay sumasalungat sa kanyang kapahayagan ng pagiging kabilang
kay Jesu Cristo.  Ang pag-uugaling ito ay lubhang pangkaraniwan.  Nariyan ang pag-uugali ngayon sa
Cristianismo na maaaring pumunta sa anumang iglesiang puwede, hindi naman talaga mahalaga kung ano
ang itinuturo nito.  Ang mahalaga ay kung ito ba ay malapit sa akin at akma sa aking iskedyul o
nakakapagpalubag sa akin.  Ngunit hindi ko kailangang sumama sa tunay na iglesia na nagbibigay-diin sa
mga katotohanan ng Biblia.  At hindi ko talaga kailangang sumailalim sa pamumuno at sa pangangalaga
ng iglesia.  Kaya kong sambahin ng Dios nang mag-isa.  Hindi ko na kailangan pang nasa loob ng iglesia.
Makakapakinig ako sa Salita ng Dios, marahil, sa radyo.

Iyan ay salungat sa kapahayagang ginagawa ng isang tao kapag sinasabi niyang, “Ako ay anak ng Dios.”
Kung ang Dios, sa gayon, ay aking Ama, ako ay kabilang sa Kanyang pamilya.  At dapat kong ilagay ang
aking sarili sa Kanyang bahay.  Dapat kong ilagay ang aking sarili sa ilalim ng Kanyang pangangalaga at
sa ilalim ng Kanyang pamumuno.  At lahat ng ito ay matatagpuan sa loob ng iglesia, na siyang bahay ng
buhay na Dios – ang haligi at suhay ng katotohanan (I Tim. 3:15).

Sa ganyan ding paraan iyan nakikita ng Dios.  Ang iglesia ang ating tahanan at tayo ay dapat nasa
Kanyang bahay.  Dahil nakikita iyan ng Dios sa ganyang paraan, hinahanap din ng Dios ang mga anak
Niyang pagala-gala at pinauuwi sila.  Kung ang iyong anak ay wala sa inyong tahanan sa oras ng hapunan,
lalabas ka at hahanapin ang anak na iyon.  Tatawagin mo ang bata.  Sasabihin ng isang ama sa kanyang
binatilyo at dalagitang anak, “Ito ang oras na nais kong nasa tahanan kayo.”  Gayundin hinahanap at
pinanunumbalik tayo ng Dios sa pagsisisi.  At kapag ginawa Niya ang gayon, tinatawag Niya tayo sa
iglesia.  Mababasa natin sa Mga Gawa 2:47, “At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga
naliligtas.”  Ngayon ang mga ito ay nanatili sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa isa’t isa.
Kalooban ng Dios na iuwi tayo sa Kanyang iglesia.

Ito ang itinuturo sa atin sa pagpapatuloy natin ng ating serye sa aklat ng Ruth.  Ito ang itinuturo sa atin
sa pagdating natin sa pag-uwi ng alibughang anak, si Naomi.  Ang aklat ng Ruth ay pangunahing tungkol
kay Ruth na Moabita, na dinala sa iglesia sa Lumang Tipan at naging isa sa mga ninuno ng ating
Panginoon.  Si Naomi, na kanyang biyenan, ay ang pamamaraan na ginamit ng Dios upang dalhin si Ruth.
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Si Naomi, kasama ang kanyang asawang si Elimelec, ay umalis sa lupain ng Canaan.  Iyan ay mabigat na
pagkakamali.  Sapagkat sa lupain ng Canaan, nangako ang Dios na makikipagtagpo sa Kanyang bayan.
Itinayo Niya ang Kanyang tabernakulo sa Shilo.  Ibinigay Niya sa kanila ang mga propeta at mga pari.  At
iyon ang lupain kung saan ay ihahayag ng Dios ang Kanyang sarili at ibibigay sa kanila ang tinapay ng
Kanyang Salita.  Subalit iniwan ni Naomi ang lupain ng Canaan para sa makalupang tinapay.  Iyon ay
panahon ng taggutom.  Narinig nila na sa Moab ay mayroong maraming bagay na makalupa.  At nagsimula
silang mabuhay para sa mga bagay na makalupa, tulad ng alibughang anak.  Gayundin ang alibughang
anak na babae, si Naomi, iniwan ang lupain ng Canaan at nabuhay bilang alibugha, namumuhay muna
para sa sanlibutan, hindi para sa Dios.

Iniwan niya ang bahay ng kanyang ama.  Iniwan niya ang lugar kung saan ipinakita sa kanya ng Dios ang
pangakong Jesu Cristo.  Ngunit iniuwi siya ng Dios kung paanong pinauuwi ng Dios ang bawat isa sa
Kanyang mga anak.  Lubos na makapangyarihan at nakapagpapatino ang Salita ng Dios na pinauuwi ng
Dios ang Kanyang mga anak, gaya ng ipinahayag ni Naomi.  Kapag pinauuwi tayo ng Dios hindi ito gaya
ng sa panahon ni Naomi na pinauuwi Niya tayo mula sa isang bansa patungo sa isa pa, kundi ibig nitong
sabihin na dinadala tayo ng Dios sa pakikisama sa Kanya, sa Kanyang tahanan, ang lugar kung saan ang
lahat ng Kanyang pagpapala ay nakaimbak para sa atin, kung saan ay maaari tayong mamuhay sa
katiyakan at sa kapayapaan ng ebanghelyo ni Jesu Cristo.  At ang bahay na ito ay ang Kanyang iglesia.

Sumapit tayo ngayon, sa aklat ng Ruth, sa mga talatang 19-22.  Pakibuksan ang inyong mga Biblia at
basahin silang mabuti.  Natatandaan ninyo ang konteksto?  Sina Ruth at Naomi, na kanyang biyenan, ay
papaalis na sa lupain ng Moab at pabalik sa lupain ng Canaan. 

Ang katapatan ng Dios ang nagpauwi kay Naomi, bagay na alam ni Naomi, sa buong kapaitan ng kanyang
kaluluwa.  Sabi niya, “Ako'y umalis na puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon.”  Pinauwi ako ng
Panginoon – ganyan naman palagi.  Sa ating sarili, tayo ay naiipit sa kasalanan.  Hindi lamang tayo
nahuhulog sa kasalanan, kundi di-magtatagal hindi na natin makita ang daan palabas, at napakadaling
nakapaglalagay ang kasalanan ng tanikala sa atin.  Subalit pinauuwi tayo ni Jehovah.

Hindi lamang niya pinauwi si Naomi, kundi mapagbiyaya Siyang namuno sa kanya sa paraang gaya ng
pag-uwi kay Ruth.  Ginamit ng Dios ang kahinaan at kasalanan ni Naomi upang isagawa ang isang dakilang
pagpapala – upang madala pa ang isa kasama ni Naomi, si Ruth (at mula kay Ruth, upang dalhin ang
ipinangakong Tagapagligtas).  Ang Dios ay napakatapat, hindi ba?  Siya ay napakatapat kay Naomi na
maging ang sarili niyang kahangalan at kanyang kasalanan sa huli ay kailangang magsilbi sa layunin ng
Dios.  Layunin ng Dios na sa pamamagitan ni Naomi dadalhin ng Dios si Ruth, ang Kanyang pinili, tungo
sa lupain ng Canaan.  At mula kay Ruth ay magmumula ang batang Cristo.  Ganyan katapat ang Dios.
Pinauuwi tayo ng Dios.

Alalahanin ang kahalagahan ni Elimelec at pag-alis ni Naomi sa lupain ng Canaan.  Bagama’t masasabi
natin na iyon ay mauunawaan, iyon ay maling-mali.  Ang kinalabasan, nakita natin, ay sila’y makalupa.
Isinasaalang-alang nila ang kanilang buhay mula sa pananaw na “ano ang ating kakainin at iinumin at
isusuot?”  Ang mga tiyan nila ay walang laman.  Sinasaway ng Dios ang Kanyang bayan sa pamamagitan
ng taggutom sa panahon ng mga Hukom.  Si Elimelec at Naomi ay dumating sa puntong hindi na nila
kayang magtiis.  At mukhang napakabuti sa Moab.  Hindi sa una silang nagnasa sa paraan ng pamumuhay
ng mga pagano.  Kundi sinabi nila, “sa kabila ng lahat, kailangan naming magkaroon ng ikabubuhay.”
Iniwan nila ang tahanan na ginawa ng Dios para sa kanila sa Canaan.  At dumating sila sa isang lupain
kung saan ang Dios ay hindi nalugod na ipahayag ang Kanyang sarili sa pakikisama sa Kanyang bayan.
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Subalit ngayon pinauwi na ng Dios si Naomi.  At iyan ay isang magandang bagay! Ang pauwiin ay ang
mabigyan ng katiyakan ng ating mana.  Ang pauwiin ay ang mabigyang-katiyakan na tayo ay pakakainin
at mamahalin, at mabubuhay kasama ng Dios nating Ama.  Iyan din ang kahalagahan ng iglesia ni Jesu
Cristo.  Sa iglesia ibinibigay sa atin ng Dios ang katiyakan ng Kanyang pag-ibig.  Pinakakain Niya tayo ng
Kanyang Salita at natatamasa natin ang pakikisama ng buhay na Dios.  

Sa pag-alis sa Canaan at pag-iwan sa kanyang espiritual na tahanan, inilagay ni Naomi ang kanyang sarili
sa espiritual na panganib.  Ngunit ang Dios, sa Kanyang katapatan, ay pauuwiin siya.

Pinauwi Niya siya bilang isang nagsisisi, sumasampalatayang anak ng Dios.  Ginagawa Niya ito bilang
mabuting pastol.  Ang pag-uwi ni Naomi ay nagbibigay-diin sa dakilang biblikal na katotohanan ng
di-matatanggihang biyaya ng Dios na nag-aakay sa atin upang magsisi.  Ang pag-uwi ni Naomi ay
nagsasabi tungkol kay Jesu Cristo bilang tapat na Tagapagligtas, na humahayo upang hanapin at iligtas
ang mga nawawala, at ito ay nangungusap tungkol sa di-matatanggihang biyaya ng Dios na gumagawa
sa pamamagitan ng Kanyang Salita upang dalhin ang mga hinirang ng Dios sa pagsisisi at patungo sa
kawan ng iglesia.  Tandaan natin iyan! Tandaan natin na ang ating lugar bilang mananampalataya kay
Jesu Cristo, at ang lugar sa Kanyang iglesia, ay dahil sa kamangha-manghang biyaya ng Dios.  Na tayo
ay kabilang sa Dios, na mahal natin ang Kanyang iglesia ay nangangahulugan na ang Dios ay naging
maawain sa atin at nagpala sa atin.

Ang pag-uuwi ng Dios kay Naomi ay nagpakita sa atin ng apat na kahanga-hangang bagay.

Ipinakita nito, una sa lahat, ang Kanyang dakilang pag-ibig kay Naomi.  Si Naomi ay Kanyang anak, isang
pag-aalayan ni Cristo ng Kanyang buhay at, samakatuwid, ay mahalaga sa paningin ng Dios.  At
ikinapipighati Niya na siya ay mamumuhay na malayo sa Kanya at hahanaping masiyahan sa ibang bagay
maliban sa Kanya.  Sa pag-ibig, pinauwi Niya siya.

Ang Dios, pangalawa, ay ipinakita ang dakila Niyang biyaya.  Kung ang Dios ay katulad lang natin, paano
na kaya?  Sa tuwing ikaw at ako ay lalayo sa Dios at may kahangalang pipiliin ang daan ng kasalanan,
sasabihin ng Dios sa atin, “Hanapin n’yo kung gayon ang daan pabalik.”  Kung ang Dios ay katulad natin,
ganyan nga ang mangyayari.  Subalit ang Dios ay lubos na mapagbiyaya.  Hindi Niya tayo
pinakikitunguhan gaya ng nararapat sa atin.  Pinakikitunguhan Niya tayo ayon sa sarili Niyang habag kay
Jesu Cristo.  

Mayroon pa, ipinakita ng Dios ang Kanyang kahabagan.  Si Naomi ay kahabag-habag sa Moab.  Siya ay
aba at siya ay nagugulumihanan.  Paano masasabi ng sinumang anak ng Dios na, “Mamumuhay ako sa
sanlibutan at magiging masaya”?   Hindi mo magagawa iyan kung ang Espiritu ng Dios ay nasa iyo.  May
kahangalan mong pipiliin ang daan ng kasalanan.  Ngunit kung ikaw ay anak ng Dios, dadalhin mo sa
iyong sarili ang paghihirap at alalahanin at lahat ng uri ng kahirapan.  Subalit ang Dios, sa kahabagan, ay
inialis siya mula sa kahirapang iyon.

At mayroon pa, ipinakita ng Dios ang Kanyang kapangyarihan, ang malakas Niyang kapangyarihan, upang
umabot pababa mula sa Kanyang langit at gumawa sa ating puso upang patnubayan tayo sa daan ng
pagsisisi, sa daan ng pagsaway, upang iuwi tayo.  

Binigyang-diin natin nang mga nakaraang linggo na ang Dios ay tunay na sumasaway sa Kanyang anak,
na, mula sa makalupang pananaw, nawala ang lahat kay Naomi upang malaman niyang mayroon siya ng
lahat sa Dios lamang.
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Kung minsan nagdadahilan tayo sa ganitong paraan (ito ay masamang bagay, ngunit kung minsan ay
ginagawa natin):  Ang Dios ay tapat, papanumbalikin ako ng Dios mula sa daan ng kasalanan.  Kaya hindi
na mahalaga kung lumakad akong salungat sa aking kapahayagan kay Jesu Cristo.  Hindi ko kailangang
seryosohin ang espiritual na paglakad.  Kaya sinasabi natin, gusto ko sandali ng Moab.  Nais ko ng
kasiyahan ng sanlibutang ito – ang pag-iinom, ang mga kasayahan, ang pagmumura, ang sekswal na
pagkatakam.  Nais ko ring magpakita ng ugaling mapangutya sa awtoridad.  Nais ko ng kaunti ng
sanlibutan habang daan.  Nakikita ko ang mga binata at dalaga ng sanlibutan at nais kong maging katulad
nila.  Nais kong mabuhay sa sarili kong mga patakaran.  O, gusto kong pumunta sa langit.  Gusto kong
magkaroon ng Cristianong burol.  At gusto ko ng mga Cristianong umiiyak para sa akin at isang ministro
na nangangaral ng sermon.  Subalit gusto ko rin ng kasiyahan sa Moab.  At ang kaaliwan ko ay magiging
tapat ang Dios at ilalabas Niya ako, hindi ba?
  
Iyan ay mali.  Kasindak-sindak na mali.  Iyan ay paglapastangan.  Ito ay lubos na salungat sa kapahayagan
ng anak ng Dios.  Iyan ay pagkukunwari.  Kung mahal natin ang Ama, kung gayon ay mahal natin ang
Kanyang tahanan at Kanyang bayan at nais nating maranasan ang kagalakan at kapayapaan sa paglakad
kasama Niya sa sanlibutang ito.  Ngunit may isa pang dahilan kung bakit ito’y maling-mali, isang mas
makatotohanang dahilan na ipinapakita ni Naomi.  Ito ay dahil sa masakit na pamamaraan na gagamitin
ng Dios upang panumbalikin tayo.  Ang mga pagsaway ng Dios ay masakit (sinasabi iyan sa atin ng Heb.
12).  Mas mabuting matuto sa ilalim ng Salita ng Dios upang lumakad ng tapat kasama ng Dios.  Mas
mabuting gawin ito sa gayong paraan kaysa matutuhan ito sa landas ng matinding pagsaway ng Dios, sa
landas ng sampu o dalawampung taon ng iyong buhay kung saan ay pababagsakin ka ng Dios at
mawawala sa iyo ang lahat.  Mas mabuting matutuhan ang mga daan ng Dios sa pamamagitan ng
pangangaral ng ebanghelyo at sa pamamagitan ng katekismo sa iglesia kung saan ang mga tao at mga
bata ay tinuturuan, kaysa matutuhan ito sa pamamagitan ng malupit at masakit na pagsaway ng Dios sa
buhay.  

Sabi ni Naomi, “Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat
pinakitunguhan ako nang may kapaitan ng Makapangyarihan sa lahat.”  Hindi iyan paratang laban sa Dios.
Hindi iyan paghahanap ng kamalian sa Dios.  Kundi iyan ay malinaw, tapat na kapahayagan na ang
pagsaway ng Dios ay masakit sa kanya.  Ilalagay natin ito sa ganitong paraan, “Mayroon akong mapait
na gamot na lulunukin.”  Ang mga pagsaway ng Dios ay nakaugat sa pag-ibig.  Hindi Siya ama na walang
malasakit.  Labis itong sineseryoso ng Dios.  At kapag ikaw at ako ay naliligaw mula sa Kanya, ginagawa
Niya ang mismong kinakailangan upang panumbalikin tayo.  Kung minsan ang mga pagsaway na iyon ay
naghahatid ng habangbuhay na paalala at mga kabigatan.  Maaari silang maging napakahirap.  Tandaan
mo ito.   Kung ikaw ay anak ng Dios at ikaw ay may kahangalang lumalaro bilang alibugha, kusang-loob
kang humihiwalay sa Kanya at sa Kanyang iglesia, naniniwalang ang sanlibutan ay magiging mas mabuting
lugar para sa iyo, kung gayon, oo, ang Dios ay magiging tapat sa iyo at dadalhin ka sa pagsisisi.  Ngunit
gagawin Niya sa pamamagitan ng masakit na paghihirap.  At kapag ito ay tapos na, matututo kang
katakutan ang kahangalan ng iyong kasalanan.  Matututuhan mo na kapag ginawa mong dios-diosan ang
daan ng kasalanan, ginagampanan mo ang papel ng isang hangal.  

Subalit hindi lamang ipinahahayag ni Naomi na ang mga pagsaway ng Dios ay masakit.  Ipinahahayag niya
ngayon na ipinakita sa kanya ng Dios kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan.  Nang sabihin niyang
siya ay mapait, ipinahahayag niya ang katotohanan na ipinagkaloob ng Dios na malaman niya ang
kahangalan ng sarili niyang kasalanan.  Sabi niya, “Ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin.”  Ang
salitang “nagpatotoo” ay paulit-ulit na ginamit sa Kasulatan sa Lumang Tipan upang tumukoy sa legal na
kaisipan, ng isang hukuman.  Ibig niyang sabihin, “Humarap ako sa hukuman ng Dios.  Humarap ako sa
Dios na nakaupo  sa aking harapan.  At ang Dios ay nagpatotoo rin laban sa akin.  Alam Niya.  Nagdala
Siya ng humihikayat na katunayan sa aking puso tungkol sa ginawa ko.  Ginawang napakalinaw ng Dios
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na ako ay lumakad sa daan ng kasalanan.  Ang kasalanang iyon ay mapait sa akin.”  Iyan ang gawa ng
Dios.  Ganyan gumawa ang Dios sa atin.  Ginagawa ba iyan ng Dios sa iyo?  Ipinapakita ba ng Dios sa iyo
kung gaano kahangal at kapait ang iyong mga kasalanan?  Iyan ang tapat na gawa ng Dios. 

May mga iglesia ngayon na nagsasabing, “Ayaw ng Dios na may anumang masama na mangyari sa buhay
ng Kanyang mga anak.”  May malaki silang tanong.  Sabi nila, “Paano makakaranas ng masasamang bagay
ang mabubuting tao?”  Hindi dapat iyan ang itinatanong natin.  Dapat nating maunawaan na si Jehovah
ay banal at tapat na Dios.  Kapag tayo ay lumalakad sa daan ng kasalanan, dadalhin Niya tayo sa isang
tunay na kalungkutan sa ating kasalanan.  Ito ang paraan na isinasagawa ng Dios ang pagsisisi sa ating
mga puso.  Ipinararamdam ng Dios sa atin ang ating mga kasalanan, ipinararamdam sa atin ang
kasindakan ng mga kasalanang iyon, at ipinagkaloob na malaman natin na sa pamamagitan lamang Niya
at sa pamamagitan ng Kanyang anak magkakaroon tayo ng anumang kaginhawahan mula sa kasindakan
at sa kabigatan ng mga kasalanang iyon.  Kung hindi mo alam ang iyong kasalanan, kung ano talaga iyon,
hindi mo makikilala si Jesu Cristo.  Sa katapatan, upang dalhin tayo sa hiwaga ni Cristo at sa hiwaga ng
Kanyang pag-ibig at awa, ipinagkakaloob din ng Dios na malaman natin ang kasindakan ng ating
kasalanan.  At pinauuwi Niya tayo.  Ibinabalik Niya tayo sa Kanyang kawan at sa kasiyahan ng kaligtasan.

Nang bumalik si Naomi, ang bayan ng Bethlehem ay nagkagulo.  Sabi ng mga babae, “Hindi ba’t si Naomi
ito?”  Ang mga lalaki, nabasa natin, ay abala sa pag-aani ng sebada, kaya ang bayan ay tinatahanan sa
puntong iyon ng mga babae nang bumalik si Naomi kasama si Ruth na kanyang manugang.  At sila ay
nagalak! May malaking kagalakan nang makita sila.  Mayroong pagkamangha.  Ito ba si Naomi?  Siya
kaya?  Oo, siya nga! Bagama’t siya ay mas tumanda, bagama’t tila baga may dala-dala siyang mabigat na
pasanin sa kanyang kaluluwa, oo, siya ang ating kapatid.  Siya ay nakaukit sa alaala ng ating mga puso.
Hindi natin siya makakalimutan.  Mayroong kagalakan! Tinawag nila ang kanilang mga kaibigan at mga
kapitbahay at sinabing, “Ito’y si Naomi.”  

Anong gandang larawan niyon.  Ang kahanga-hangang larawan ng isang makasalanan na pinanumbalik
sa pakikisama ng iglesia.  Marahil may mga elementong makalaman sa Bethlehem na hindi natuwa, na
nagsabing, “Eh ano naman kung bumalik na siya,” at hindi man lang nasiyahan.  Ngunit para sa tunay na
bayan ng Dios sa Bethlehem, sila ay labis na nagalak.  Umuwi na si Naomi! Pinanumbalik siya ng Dios sa
kanyang lugar kasama natin! Ang bayan ng Dios ay nagalak.  

Iyan din ba ang iyong tugon?  Kung ang isang dating nagpahayag kay Jesu Cristo at pagkatapos ay
naligaw ay ibinalik ng kamangha-manghang biyaya ng Dios, paano mo siya babatiin?  Babatiin mo ba siya
ng may galak sa iyong puso?  Kung ang isa na ang buhay ay nasa ilalim ng ulap, na ang kasalanan ay
inihayag dahil hindi siya hahayaan ng Dios na dumausdos sa impierno, hindi siya hahayaan ng Dios na
magpahinga sa ilalim ng pagtatakip ng pananahimik, at dinala ng Dios sa pagsisisi, kung kaya’t nalalaman
ng lahat ang matinding kasalanan, at ipinahayag na rin ng iglesia ang kamanghaan ng kanyang pagsisisi,
babatiin mo ba ang gayong tao ng may galak?  Ikaw ba ay nababagbag sa malaking kagalakan, ang
kagalakan ng pinanumbalik na makasalanan na ibinalik sa kawan ng iglesia?

Kung minsan ang tugon natin ay pagmamagaling.  Kung minsan titingnan natin ang gayong tao at
sasabihin, “Hindi ko gagawin iyan!”  At kung minsan sa paghamak at pagmamagaling itinataboy natin sila.
Ayaw nating magkaroon ng kinalaman sa kanila.  Iyan ay masama.  Ipinapakita niyan na tayo ay malayo
sa kaharian ng langit sa sarili nating mga puso.  Ang isang makasalanan ay pinauwi?  Ang iglesia na binuo
bilang katawan ng nagpapahayag, nagsisising makasalanan?  O, iyan ay kagalakan! Sa gayon ay
magkakaroon tayo ng pakikisama.
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Ang iglesia ni Jesu Cristo ang tanging lugar kung saan magkakaroon kayo ng pagsasamahan.  Naisip mo
na ba iyan?  Hindi kayo makakapamuhay at magkakaroon ng pakikisama sa kadiliman, sa iglesia lamang.

Magkaroon tayo ng bilog sa ating mga puso:  Ang Dios ay tapat, inihahatid tayo ng Dios sa pagsisisi,
pinauuwi tayo ng Dios.  At hayaang magkaroon ng kagalakan sa ating mga puso, kagalakan sa harap ng
presensya ng Dios kapag pinauwi ng Dios ang nagkamali niyang alibughang mga anak na lalaki at babae.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita.  Hinihiling namin ang pagpapala ng Iyong Salita sa aming mga
puso.  Sa pamamagitan ni Jesu Cristo aming dinadalangin.  Amen.


