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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 27:4

“Pangalangin Bilang Mag-asawang Lalaki At Babae”

ni Rev. Carl Haak

Ang katuruan ng Biblia sa pag-aasawa ay napakalinaw.  Ang pag-aasawa ay bigkis na ginawa ng Dios
sa pagitan ng isang lalaki at isang babae habambuhay.  Ang pag-aasawa ay habambuhay na bigkis na
pinuputol lang ng Dios sa pamamagitan ng kamatayan.

Ang katuruan na aking naipahayag ay ang maliwanag na katuruan ng Biblia.  At siyang nagpahayag nito
sa maliwanag na anyo ay walang iba kundi ang Anak ng Dios mismo, si Jesu Cristo.  Ang katuruan na
aking naipahayag sa pananatili ng bigkis sa pag-aasawa ay hindi gawa ng tao.  Hindi ito produkto ng
ilang kultura o ng lipunan.  Kundi ito ay nagmumula mismo sa tinig ng Anak ng Dios sa laman.  Marahil
naaalala mo pa, sa Mateo 19, na ang mga Fariseo ay nagtungo kay Jesus upang subukin Siya,
nagnanais na tuklasin kung magagawa nilang mangatwiran sa dahilan ng paghihiwalay o divorce, para
sa paghihiwalay sa tali ng pag-aasawa.  Ang Panginoon ay sumagot lamang sa kanila na mula pa sa
pasimula ay hindi ganoon.  Hindi ganito, na magagawang hiwalayan ng lalaki ang kanyang maybahay.
“Sapagkat ang Dios,” wika ni Jesus, “ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang niya
na lalake at babae; at makikisama sa kaniyang asawa; at ang dalawa ay magiging isang laman.”
Pagkatapos nagdagdag ang Panginoon ng mga pananalita, “Ang pinapagsama nga ng Dios, ay huwag
papaghiwalayin ng tao.”  Ito ang napakalinaw na turo ni Jesu cristo na ang pag-aasawa ay habambuhay
na bigkis na mapaghihiwalay lamang ng Dios sa kamatayan.

Ang katuruan rin Niyang ito ay tunay na nilinaw nang ang mga alagad ay marinig Siya  na ang
Panginoon ay tumugon sa gayon kaso, na mas mainam pa na huwag nang mag-asawa.  Sa sinagot dito
ng Panginoon, “Hindi, sila na binigyan ng biyaya na tumanggap ng salitang ito ay makakahanap ng
biyaya ng Dios upang sila ay maging matapat sa kanilang pag-aasawa.”  Ang Panginoon ay nagpatuloy
sa pagsasalita na may iba na, alang-alang sa kaharian, ay mga naging eunuko.  Marahil ang kanilang
mga asawa ay iniwan sila at ngayon, alang-alang kay Jesu Cristo, sila ay namuhay na walang asawa
dahil nananampalataya sila sa kanilang puso sa katuruan ng Panginoon.

Gaya ng itinuro ng Panginoon sa pag-aasawa na ito ay permanenteng bigkis sa buhay ay maliwanag,
kaya ang dahilan ng Kanyang pagtuturo ay maliwanag din.  Ang prinsipyo na ito na nagbibigkis sa
pananatili ng pag-aasawa ay:  Ang walang pasubaling tipan ng biyaya ng Dios.  Ano ang ibig sabihin
ko dito?  Ibig kong sabihin ay ito, na ang Kasulatan ay nagtuturo na ang bigkis ng Dios sa Kanyang mga
hinirang kay Jesu Cristo ay hindi nasisirang bigkis.  O, masasabi natin ito na:  Lahat ng ginawa ng Dios,
kasama na ang pag-aasawa, ay ginawa ng Dios upang maging larawan ng Kanyang sarili.  Ating
mababasa, sa aklat ng Mga Kawikaan na ang Panginoon ang lumikha sa lahat ng mga bagay, kahit ang
kasamaan sa araw ng pagkawasak.  Ang kasamaan din ay nagsisilbi sa layunin ng Dios upang maipakita
ang katarungan ng Dios at kabanalan ng Dios at Kanyang poot laban sa kasalanan.  Lahat ay ginawa
ng Dios upang lumarawan ng isang bagay tungkol sa Kanyang sarili. 
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Ito ngayon ay isang masaganang katotohanan ng bigkis sa pag-aasawa.  Ang bigkis sa pag-aasawa ay
nilikha ng Dios, gaya ng itinuturo sa atin ng Panginoon mula sa pasimula hanggang sa katapusan,,
upang maging isang larawan ng bigkis na itinatatag ng Dios kasama ang Kanyang mga hinirang kay
Jesu Cristo.  Kaya naman, sa Lumang Tipan, makakahanap ka ng mga sitas na nagsasabi ang Dios sa
Kanyang bayan,  “Ako ay ikinasal sa iyo.  Maging tapat ka sa Akin.”  At Kanyang paparatangan sila na
ang kanilang kasalanan ay tunay ngang pangangalunya, ito ay pag-iwan ng kanilang asawa, ang Dios
na nabubuhay.  Kaya naman, sa Bagong Tipan, ating matatagpuan ang turong ito na napakalinaw nang
ang sinabi ng Panginoon na ang pag-aasawa ay ang larawan ni Cristo at Kanyang iglesia, na gaya ng
pagkuha ni Cristo sa Kanyang sarili ng kasintahan (ang iglesia) sa pamamagitan ng Kanyang dugo at
mga pangako na magiging matapat sa Kanyang kasintahan, at isang kasintahang nabubuhay ngayon
para kay Cristo, na gayon din sa pag-aasawa.  Ang pag-aasawa, na itinatag sa mundo kasama ang mga
lalaki at babae, ay dapat maging permanenteng bigkis.  Bakit?  Dahil nilalayon ng Dios sa pag-aasawa
na maging larawan ng sagrado at hindi nababaling pakikiisa ng Dios sa Kanyang bayan.

Ito ay isang pinagpalang katotohanan.  Sa katunayan, ang katotohanan ng walang pasubaling tipan na
ito, na hindi nasisirang bigkis na ginagawa ng Dios kasama ng Kanyang iglesia, ay ang pundasyon ng
lahat sa ating buhay.  Kung wala ang katotohanan tayo ay wala rin.  Mayroon tayo, bilang mga
mananampalataya, na isang tiyakang kasiguruhan.  Ito ay ang matapat na pag-ibig ng Dios.  Hindi
itataboy ng Dios ang Kanyang bayan na Kanyang kinilala, sabi sa Salita ng Dios.

Kaya ang pag-aasawa ay isang permanente, habambuhay na bigkis.

Isaalang-alang ito bilang asawang lalaki at babae.  Isipin mo kung ikaw ay may planong mag-asawa.
Ang pag-aasawa, ayon sa kalooban at layunin ng makapangyarihang Dios, ay habambuhay.  “Sa hirap
at ginhawa, kamatayan lang ang makapaghiwalay sa atin.”

Kapag ating isinaalang-alang ito, bilang bayan ng Dios, tayo rin ay may kamalayan ng ating mga
kasalanan.  Tayo ay mas nagkakaroon ng kamalayan ng gayong mga kasalanan habang tayo ay
nabubuhay na magkakasama sa pag-aasawa, di ba?  Kaya itatanong natin ang tanong na, “Paano ito
mangyayari?  Paano tayo makakalabas sa pag-aasawa, kung malapit na tayong ikasal, na nagtitiwalang
ang ating mahahanap ang biyayang ito ng Dios na maging matapat hanggang kamatayan?”  Paano mo
magagawa ito ngayon, marahil kapag dumaraan tayo sa mga kahirapan, marahil kapag dumaraan tayo
sa mga bagay na, bilang maybahay o mister, hindi mo dapat dinadaanan ito – ang mga kasalanan ng
iyong asawang lalaki o ang mga kasalanan ng iyong maybahay – sasabihin mo, “Paano ko
masusumpungan ang biyayang ito gayong ang maging matapat sa aking bigkis sa pag-aasawa?  Ito
ay napakahirap sa akin.”  Sasabihin mo, “Ang pag-ibig at ang pagmamahal ay wala na sa aking
pag-aasawa.”  Sasabihin mo, “Hindi ko na talaga siya masisikmura pa.  Ayoko ng mabuhay na kasama
siya.  Hindi na ako babalik pa sa kanya.”  O sasabihin mo ito sa kanya.  Bilang mga anak ng Dios, paano
natin magagawa, na matagpuan ang kalakasang parangalan ang habambuhay na bigkis ng
pag-aasawa?

Nais kong ipakita sa inyo ngayon ang kalakasang ito na ibinigay, ipinangako sa atin, sa nasa iglesia.
May talata sa Biblia na ang hiniling sa akin ng isang kabataang mag-asawa na banggitin ko ito sa
kanilang pag-aasawa.  Nang sabihin nila ang talata, ito ay naghatid ng ngiti ito sa akin.  At sa palagay
ko ito ay naghatid ng ngiti sa mukha ng kanilang mga magulang at mga lolo at lola nang kanilang
ipanawagan sa kanila na ang talata na kanilang ibig na aking ituro sa kanilang pagsasama.  Ito ay
talata, na sa unang sulyap, masasabi mo, “Pero walang kinalaman sa pag-aasawa ito.”  Hayaan mong
basahin ko ito sa iyo ang Mga Awit 27:4:  “Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking
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hahanapin; na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay,
upang malasin ang kagandahan ng Panginoon, at mag-usisa sa kaniyang templo.”  Ngayon, marahil,
itatanong mo, “Bakit nila napili ang talatang ito?  Bakit nila nagustuhan ang talatang ito na ipahayag
sa unang araw ng kanilang buhay pag-aasawa?  Hindi dito pinag-uusapan ang tungkol sa pag-aasawa,
‘di ba?  Walang anoman dito tungkol sa pag-ibig sa bawat isa.  Walang alak, walang rosas.  Mas
maganda kaya kung hiniling nila sa iyo na pag-usapan na lang ang tungkol sa aklat ni Awit ni Solomon
– tungkol sa pag-ibig?”

Ang talatang ito ay nagsasalita ng debosyon sa iglesia:  “Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na
aking hahanapin; na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay,
upang malasin ang kagandahan ng Panginoon, at mag-usisa sa kaniyang templo.”  Ito ay debosyon sa
iglesia – na sila ay mapunta sa tunay na iglesia ng Dios.

Ating sasabihin marahil, “Siguro ito ay magiging magandang talata kapag ang isang tao ay nagnanais
maging monghe, o siguro kapag ang isang kabataan ay magiging isang ministro.  Pero para sa kasal?
Magandang talata ba ito?”  Oo naman!  Dahil, sa nakita mo, ang naintindihan ng magkatipan, at kung
ano ang iyong kailangang maunawaan kasama ako ngayon ay ito:  ang tanging ligtas na kanlungan
para sa Cristianong pag-aasawa ay ang tunay na iglesia ni Jesu Cristo!  Balikan natin ang katanungan:
“Paano natin maiingatan ang ating sariling kaligayahan?”  Ang sagot ng Salita ng Dios?  Ang matinding
bahagi ng kasagutan ay:  “Tanging ang mabuhay ng matapat sa iglesia ni Jesu Cristo.”  Ang Salita ng
Dios ay nagtuturo sa atin na ang mga pag-aasawa, na tulad sa ibang espiritual na kabutihan, na
namumulaklak sa bahay ng Panginoon.

Basahin ang talatang ito uli.  Sinasabi ni David na ang pag-anib sa tunay na iglesia at pagdalo sa mga
gawain nito sa Araw ng Panginoon ay magiging pinaka tampok na pagnanais ng kanyang buhay, na
kanyang itatalaga ang kanyang pagmamahal sa isang bahagi lang.  Sinabi niyang siya ay nakatuon.
Hindi lang sa siya ay nakatuon, kundi ito ay masidhi!  “Ang hiningi ko sa Panginoon, na aking
hahanapin; na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay.”
Hindi lang sa masidhi – kanyang ninais ito sa Panginoon – bagkus siya ay nakatalaga.  Kanyang
sinasabi, “Aking hiningi ito.”

Ngayon kung iyong titingnan ang talatang ito, may isang bagay na masasabi dito.  Sinasabi ni David,
“Aking ninais ang isang bagay sa Panginoon, isang bagay na tunay kong kailangan at naisin.”  Kaya ano
ang ginawa niya?  Wala?  Sinabi ba niya, “Eh, ang mga ito ay espiritual na pagnanasa kung tutuusin.
Umupo na lang tayo at maghintay anoman kung ang mga bagay na ito ay mangyari”?  Hindi, ito ay
hindi katotohanan.  Ang katotohanan ay ito:  Lumikha ang Dios sa loob natin ng pagnanasa, at
pagkatapos lumilikha din siya sa atin ng nararapat.  Sinasabi ni David,  “Nais kong Manahan sa bahay
ng Panginoon, at hahanapin ko ito.”

Mga magkatipan, dapat ninyong hangarin ito.  Dapat ninyong ilagay ang inyong isipan at puso dito
upang mabuhay sa inyong pag-aasawa sa iglesia, sa tunay at matapat na iglesia ni Jesu Cristo.  Ito ang
kanlungan para sa mga bagong mag-aasawa – na kayo ay Manahan sa bahay ng Panginoon.  Ngayon,
hindi lang tinutukoy ni David na mapabilang sa mga kaanib sa tungkulin ng iglesia.  Kundi tinutukoy
niya ang buong buhay sa iglesia gaya sa layunin ng Dios para dito.  Para kay David, ito ay ang pagdalo
sa mga paghahandog at magpasailalim sa ministeryo ng mga Levita at saserdote at sumasamba sa Dios
tulad ng hiningi ng Dios sa Lumang Tipan kung saan ang Kanya ay naroroon.
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Para sa atin, ito ang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo.  At pagkatapos, lalo na sa iglesia kung saan ang
Salita ay pinararangalan bilang walang pagkakamaling Salita ng Dios.  Ito ang iglesia, na hindi lamang
sa kredo kundi sa bawat kasanayan (sa pamamagitan ng pangangaral ng tapat na Kasulatan),
pagpapahayag tungkol sa Bibliang ito:  na ang Biblia ay letra por letra na Salita ng Dios na hindi
makakapag sinungaling.  At masasabi ko, hindi lamang ng pagpapahayag, kundi sa bawat linggo ay
palaging ipinapahayag ang Salita ng Dios – hindi lahat ng kanyang pansariling paglalarawan, kundi ng
Salita ng Dios – sa loob ng apatnapu o limampung mga minute o, siguro kahit mga isang oras; kung
saan ang biblikal na mga katotohanan ay ipinangaral na may katapatan at pag-ibig – ito ay ang iglesia
kung saan ikaw ay dapat maging kaanib.  At kung ikaw ay gayon, dapat kang magpasalamat sa Dios
para dito!

Subalit marami pa sa iglesiang ganito.  May mga sakramento ng bautismo at Banal na Hapunan.  At
may mga matatanda na nakatalaga kay Jesu Cristo upang mangalaga ng inyong kaluluwa.  At
pagkatapos ay ang pagsasama-sama ng mga kapwa mananampalataya at ng pagtataguyod ng bawat
isa sa Panginoon.  May ibang Cristiano na nariyan – hindi lang ang kasing-edad mo, kundi matatandang
mga Cristiano din, mga lolo at lola, at mga bata din naman, at mga binata at dalagang kaanib.  Sa
pamamagitan ng iglesiang ito ang Dios ay pinangangasiwaan ang inyong pag-aasawa.  Sa iglesia ang
pag-aasawa mo ay nakakahanap ng biyaya buhat sa Panginoon.  Sinasabi ng Dios sa atin na ang unang
kautusan na dapat nating gawin bago mag-asawa at mga nagsipag-asawa sa iglesia ng Panginoong
Jesu Cristo.  Doon mo lang magagawa at makakayanan anoman ang iba pang mga pananagutan.
Inaasahan ko mga kabataang nakikinig sa akin, at dalangin ko sa Espiritu Santo na bigyan ka ng
kaunawaan kung ano ang sinasabi ko.  Bago mo maganap ang anoman sa kautusan sa ibang tao sa
sanlibutang ito, una ay tinatawag ka ng Dios na magbigay ng pananagutan ng pananampalataya sa
iglesia.  Dapat mo munang makita na ikaw ay kaanib at maging matapat sa tunay na iglesia ni Jesu
Cristo.  Mula dito, mula sa pakikisamang ito ng Panginoon, magagawa mong maganap ang iyong mga
pananagutan sa iyong maybahay o mister.

Ang isang espiritual na buhay ay naghahanap sa Dios at sa Kanyang kaharian ay isang buhay na lilinisin
ng Dios.  Subalit ito ang buhay na dapat ay isinasapamuhay sa iglesia.  Kung ikaw ay lalago sa iyong
pag-aasawa, kung ikaw ay lalago sa pag-ibig, kung ikaw ay lalago sa pagpapatawad, dapat gawin mong
sentro sa inyong pagsasama ang pagdalo sa matapat na iglesia, nakikinig ng Salita, at nananatili sa
pakikisama sa gayong mga mananampalataya.

Magagawa ba ng dalawang tupa na mabuhay at magkaroon ng maligayang buhay sa mga kaburulan
ng Colorado kung saan ang mga asong gubat at ang leon sa bundok ay gumagala?  Hindi!  Sasabihin
mo, kailangan nila ng isang kawan, at kailangan nila ng isang pastol.  Gayun din ang iyong pag-aasawa.
Ang iyong pag-aasawa, ngayon ay nasa sanlibutan, isang daigdig na napapalibutan ng kawalang
katapatan – pita ng laman – banta sa pagsasama, pagbibigay sa kagustuhan na udyok ng laman,
pagnanasa ng mga kalalakihan.  Ikaw ay nabubuhay sa isang daigdig ng materyalismo at isang daigdig
ng kalayawan.  At sa kabila nito, tandaan dapat natin, bilang mga asawang lalaki at maybahay, na tayo
ay mga makasalanan.  Tayo ay may pag-aari sa ating mga sarili ng pulbura, ng pasabog, upang
pasabugin ang ating pag-aasawa, upang pasabugin ito sa bawat maliliit na parte, maliliit na bagay.

Saan ka patungo upang makahanap ng direksyon, kaligtasan, isang lugar para sa iyong pag-aasawa
upang palusugin at pangalagaan?  Ang sagot ay ito:  sa iglesia.  Ikaw dapat maikasal bilang kaanib na
nagpahayag ng pananampalataya sa iglesia, sa tunay na iglesia ng Panginoon.  Ito ang kalooban ng
Panginoon.  Sundin mo ang kaloobang ito.
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Sinasabi ni David, “Hahanapin ko ito.”  Nasabi ko na kanina na kailangan mong hanapin ito at dapat
mong nasain ito bilang isang kabataang may kasintahan at gayondin sa mga matatandang relasyon.
Sila ay nagpapakasal at marahil, sila ay nagpapasya na kanilang isasantabi ang pagkakaroon ng mga
anak, upang mas may panahon sila sa kanilang karera o sa mga bagay ng sanlibutang ito sa
pamamagitan ng dalawa ang kumakayod.  Kaya dalawa ang may hanapbuhay.  At marahil, ang trabaho
ay sa magkaibang oras, magkaiba ng pagpasok, kaya mahirap sa kanila ang magkita pa, maliban kung
walang pasok ng ilang oras.  Pagkatapos, dahil hindi sila masyadong nagkikita, nagpasya sila na
magpunta ng iglesia minsan kapag Linggo, subalit kailangan nilang magpahinga ng palitan dahil hindi
na sila halos nagkikita pa.  At masdan mo, ang magkaibang pakinabang ay nagsisimula nang umanyo
sa kanila at sa magkakaibang mga kaibigan.  At nagsisimula na nilang gugulin ang oras sa
magkakaibang mga tao at hindi na sila nakakapag-usap.  Hindi na sila sabay nakakapag-usap.  Ang
buong buhay nila ay umiikot na lang sa sarili.  Hindi ka makakapag komunikasyon sa isang pagsasama
kung papaikutin mo ang sarili dito.  Pagkatapos makikita mo kung gaano kahirap na makipag –ugnayan
sa iyong maybahay o sa iyong mister.  Iniisip mo na kayo ay nasa parehong pahina at makikita mo sa
huli, na siya ay nag-iisip na ng bagay na kakaiba ng lubusan.

Ano ang sinasabi ng Salita ng Dios?  Makinig.  Dito kung saan kailangang maging malinaw ang bawat
isa.  “Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, na aking hahanapin; na ako'y makatahan sa bahay ng
Panginoon, lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon, at
mag-usisa sa kaniyang templo.”  Hindi ito maaaring tawaran.  Ito ang basehan ng iyong buong buhay
bilang mag-asawa.  Saan ka pumapasok?  Paano ka mamili ng trabaho?  Kasama ba sa pamimili mo
ang iglesia?  O kukunin mo ang trabaho tapos mailalagay sa alanganin ang iglesia?  Kung ganito ang
ginagawa mo, hindi mo dapat inilalagay sa kompromiso ang iglesia.  Inilalagay mo sa kompromiso kasi
ang pag-aasawa mo!  Anong klaseng bahay ba ang gusto mong magkaroon?  Anong klase ng mga
kaibigan ang gusto mo?  Lahat ng mga usaping ito ay pagpasyahan mo dito – isang bagay ang ating
ninanais!  Ating itataguyod ang ating pag-aasawa sa Panginoon.  Ang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo
ay hindi lang isang panlipunang istasyon, hindi ito isang bagay na may pagtigil na espiritual.  Kundi ito
ay katawan ng Panginoon  kung saan ang Dios ay nangako na iingatan tayo at pakakainin tayo at
pagpapalain tayo.

Patuloy sa pagsasalita si David,  “Doon ang kagandahan ng Panginoon, at mag-usisa sa kaniyang
templo.”  Ang sinasabi ni David, na ang iglesia at sa matapat na pakikipag tipan sa iglesia siya ay
makakasumpong ng kasiyahan para sa kanyang kaluluwa.  Kanyang makikita ang kagandahan ng
Panginoon.  Ang salitang “kagandahan” ay “biyaya.”  Ang tunay na iglesia ni Jesu Cristo ay nakatalaga
sa pangangaral ng evangelio ng biyaya ng Dios.  Sa pagpapahayag ng evangelio ng biyaya ng Dios,
ikaw ay nakamasid sa kagandahan ng Panginoon.  

Kapag iyong nakita ang kagandahang ito, ang iyong kaluluwa ay walang hangang masisiyahan.  Ito ay
ang kagandahan ng walang pasubali, matapat, mapagpatawad na pag-ibig ng Dios, isang
makapangyarihang pag-ibig ng Dios upang iligtas ka at upang tubusin ka mula sa kamatayan.  At mula
sa kagandahang ito, mula sa biyayang ito, ikaw ngayon ay nasa pag-aasawa na magagawang mamuhay
sa bawat isa sa iglesia at makakapagpatawad sa bawat isa at magiging matapat sa bawat isa. 

Hindi ka lang nakatingin sa kagandahan ng Panginoong Dios, kundi ng iglesia na ikaw ay makakapag
usisa sa Panginoon.  Dadaan ka sa pamamagitan ng mga pagsubok sa iyong buhay may-asawa.  At,
bilang bayan ng Dios, dadaan tayo sa maraming, maraming mga pagsubok.  Magkakaroon tayo ng
maraming maraming mga katanungan sa ating mga puso.  Subalit kapag tayo ay pumasok na sa bahay
ng Dios, ano ang nangyayari?  Ang ating buhay ay naka plano na.  Ating maririnig ang Salita ng buhay
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na Dios, ang soberanong Dios na siyang may hawak sa lahat ng mga bagay.  Nagpapadala ang Dios
ng Kanyang Salita sa Araw ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral.  At Siya ay nag
mi-ministeryo sa ating kaluluwa upang sa gayon maingatan tayo sa landasin ng katotohanan at
kabanalan.  Tayo ay iniingatan sa landasin ng katapatan ng ating asawa.  Tayo ay dinala sa ilalim ng
kapangyarihan ng Salita ng Dios.  Ang iyong pag-aasawa ay nangangailangan ng iglesia ng Panginoong
Jesu Cristo!

Magkakaroon tayo ng maraming mga kalungkutan.  Subalit hindi mo mararanasan ang anomang
kalungkutan o kahirapan na wawasak sa iyo, na makakapagpahiwalay sa iyo, kapag ikaw ay nakaugat
sa bahay ng Dios.  Sa bahay ng Dios ikaw ay titindig at ikaw ay lalago sa lahat ng mga araw ng iyong
buhay.  Isipin mo ito.  Lahat sa bawat araw ng iyong buhay.

Ito ba ang iyong ninanais?  Ito ba ang iyong ninanais na tulad sa mag-aasawa na ikaw ay magiging
matapat hanggang sa kamatayan ang makakapaghiwalay – sa lahat ng mga araw ng iyong buhay?
Makinig ka ngayon.  Hindi mo magagawa ito, hindi mo mahahanap ang biyayang sapat na magagawang
gawin na wala ito:  na ikaw ay may isang ninais, na ikaw ay mananatili sa katapatan sa iglesia ni Jesu
Cristo sa ilalim ng dalisay na pangangaral ng Kanyang Salita.  Dahil dito iyong mamamasdan ang
kagandahan ng Panginoon, ang Kanyang kahanga-hangang biyaya.  Dito ang Panginoon ay sasagot sa
bawat pag-uusisa ng iyong puso.  At pagkatapos sa lahat ng mga araw ng iyong buhay hindi lang kayo
mananahang magkasama bilang mag-asawa.  Kayo ay mananahang magkasama sa iglesia ng Dios.
At isang araw ikaw ay uuwi upang makasama mo Siya magpakailanman.

_________________________________

Manalangin tayo.

     Ama, pagpalain Mo po ang Iyong Salita sa aming mga puso ngayong araw na ito.  Aming dalangin
ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


