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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Eclesiastes 7:1

"Ang Mas Mabuting Buhay na Darating"

ni Rev. Carl Haak

Noong mga nakaraang linggo ang ating programa ay nagsahimpapawid ng napapanahong mensahe
sa katotohanan ng pag-aasawa.  Nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa mga pastor  na
nagbigay ng mga mensahe.  Ang mga mensahe ay buong ayon sa Banal na Kasulatan at praktikal na
nagamit sa mga tunay na usapin ng buhay may-asawa. 

Ang isang aspeto na nalilimutan natin kapag iniisip ang pag-aasawa ay ang langit.  Ibig kong sabihin
na ang ating kasalukuyang buhay sa pag-aasawa at sa ating pamilya ay paghahanda para sa langit.
Iyon ay totoo, syempre, sa buong buhay natin sa kasalukuyan bilang mga Cristiano.  Ang ating
kasalukuyang buhay ay paghahanda para sa tunay na buhay, ang mas mabuting buhay sa unahan.

Ito ay lalong totoo sa ating buhay habang ipinamumuhay natin ito sa ating mga tahanan at pamilya.
Ang pag-aasawa at buhay-pamilya ay may layuning ibinigay ng Dios, layuning hindi lamang paghahanda
para mamuhay tayo ng makalupang buhay sa kaluwalhatian ng Dios.  Sa ibabaw at higit pa sa karapat-
dapat na layuning iyon ay ang mas mataas na layunin.  Ang pag-aasawa at pamilya ay ang panahong
ginugugol, sa biyaya ng Dios, sa paghahanda para sa langit.

Masasabi natin na ang tahanan at ang ating Cristianong pag-aasawa ay gaya ng barkong naglalayag
ngayon sa dagat nitong kasalukuyang buhay na may mga bagyo at tahimik na tubig, ng kanyang araw
at madilim na sandali, ngunit ang kanyang arko ay nakaturo tungo sa tahanan.  Tayo ay papauwi.  Ang
arko, sabi nga, o ang pokus ng ating buhay,  ay dapat nakaturo tungo sa ligtas na daungan na nasa
kabilang panig, na tiniyak sa atin ng ating Panginoon.  Ang kabilang panig na iyon ay walang hanggang
buhay, ang gantimpala na natamo para sa atin sa pamamagitan ng ating Guro, si Jesu Cristo.

Ganito ka ba namumuhay sa iyong pag-aasawa?  Ano ang direksyon ng inyong tahanan?  Saan kayo
papunta?

Bilang mga Cristiano tayo ay gumagawa ng kapahayagan.  Ipinapahayag natin na tayo ay
sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan; iyon ay,
sumasampalataya tayo na itong kasalukuyang buhay ay hindi ang wakas kundi sa kamatayan ng ating
mga kaluluwa dinadala upang makasama ni Cristo, ang Ulo ng iglesia.  At, saka, sumasampalataya tayo
na sa wakas ng sanlibutan, kapag si Jesus ay minsan pang bumalik ayon sa Kasulatan, ay ibabangon
Niya sa gayon ang ating mga katawan mula sa libingan at mabubuhay tayong kasama Niya magpakailan
man sa bagong mga langit at bagong lupa.  Iyon ang ating tahanan.  Iyon ang mas mabuting buhay
na nasa unahan.  Iyon ang ating ipinapahayag:  sumasampalataya tayo sa muling pagkabuhay ng
katawan at sa buhay na walang hanggan.
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Naitanong mo na ba sa sarili mo kung ano ang kinalaman ng kapahayagang iyon ng pananampalataya
sa iyong pag-aasawa at sa iyong buhay-pamilya?  Sasabihin mo sa akin, “Ang dalawang iyon ay kaunti
lang naman talaga ang kinalaman sa isa’t isa, tama?  Ang pag-asa sa walang hanggang kaluwalhatian,
at ang kasalukuyang makalupang pag-aasawa at buhay-pamilya?”  Gaano kadalas mong naiisip iyon
sa iyong pamilya at sa iyong pag-aasawa?  Gaano mo kadalas iniuugnay ang iyong kasalukuyang pag-
aasawa at buhay-pamilya sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan?

Gayunman, sinasabi sa atin ng Biblia, na mayroon silang malaking kinalaman sa isa’t isa.  At kaunting
kaisipan lamang ang hihikayat sa iyo tungkol dito.   Ang pagiging magulang ang kasangkapan ng Dios
para sa paghahanda ng mga kaluluwa sa walang hanggan.

Una sa lahat, tandaan na nilikha ng Dios ang pamilya upang ihanda tayo sa walang hanggan.  Ito ang
pamamaraan ng Dios, ang mahalagang pamamaraan ng Dios, sa paghahanda sa atin sa walang
hanggan.  Nalilimutan natin iyon.  Tingnan mo ang mga anak mo ngayon at isipin mo, “Kailangan ko
silang maihanda para sa buhay na ito.  Kailangan nilang matututuhan kung paano magkatrabaho, para
magkaroon ng pananagutan.  Kailangan nating magplano, bilang asawang lalaki at babae, para sa
kanilang edukasyon, maging sa kanilang edukasyon sa kolehiyo.  Kailangan magkaroon tayo ng
malasakit sa kanilang kalusugan, sa kanilang makalupang kalusugan.  Kailangan nating may maiwan
sa kanila sa bandang huli ng kahit kaunting bagay, di ba?”  Subalit ang Dios, sa lahat ng iyan, ay
sinasabing, “Napakababa ng nilalayon mo.  Hindi mo nakukuha ang puso nito.  Dapat mong ihanda ang
iyong mga anak upang mamatay na mabuti, na mamuhay ngayon para sa walang hanggan.”  Ang
buhay ni Cristo ang dapat mong pag-ukulan.  Ito ang tunay na kinabukasan ng iyong mga anak na
dapat mong maging pasanin sa kasalukuyang buhay na ito.  Sa inyong tahanan dapat maiderekta mo
na sila sa mas mabuting buhay na darating.    Sa ating kulturang mahilig sa kalayawan at materyoso,
iyon ay malaking trabaho.    Ikaw ba, bilang asawalang lalaki at asawang babae, ay nabubuhay ngayon
kasama ng inyong mga nak na may walang hanggang pananaw?   Iyan ang tanong na dapat nasa
harapan natin.  

Mas praktikal at mas makahulugan, nakikita ba ng mga anak mo ang walang hanggan sa iyong mga
mata?  Alam mo, tumitingin talaga sila sa mga mata mo.  Binabantayan ka nila habang nakatanaw ka
sa kasalukuyang buhay na ito.  At sa pagtanaw mo sa kasalukuyang buhay, mayroong kumikislap sa
iyong mga mata.  Ano iyon?  Ano ang nakikita nila sa iyong mga mata?  Ano ang napapansin nila sa
paggasta mo ng pera?  Ano ang napapansin nilang layunin at direksyon, ang pag-asa, ng iyong buhay?
Ano ang iyong ikinabubuhay?  Ano ang nasa mga mata mo?  Ano ang  ipinagpapatuloy mo?

Mayroon pa.  Sinasabi sa atin ng Biblia na bilang mga magulang dinadala natin ang ating mga anak sa
walang hanggan, at ito ay ginagawa natin lalo na bilang mga ina.  Kahit ang sanlibutan ay nakikita na
ginawa ng Dios ang mga magulang, at lalong-lalo na ang mga ina, bilang naghahanda ng layunin ng
buhay para sa kanilang mga anak.  Paulit-ulit itong sinasabi sa atin ng Biblia.  Halimbawa, sa buhay ni
Moises, na naglabas sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto, ang di-mapapatay na ningas ng
walang hanggang buhay at ang pasya na mamumuhay siya bilang manlalakbay sa sanlibutang ito ay
nagliliyab sa kanyang kaluluwa, sa biyaya ng Dios, sa pamamagitan ng pagiging kasangkapan ng
kanyang ina nang si Moises ay nasa unang mga taon niya – isa, dalawa, tatlo, siguro ay apat na taon
na si Jokebed na kanyang ina ay nakasama siya sa kanilang hamak na bahay bilang mga alipin sa
Ehipto.  Nang mga panahong iyon, ang Dios, sa pamamagitan ng kanyang ina, ay ibinaon sa kanyang
puso ang walang hanggang pananaw, kaya mababasa natin sa Hebreo 11:23-26 na sa edad na
apatnapu ay sinabi ni Moises sa kanyang amain, si Faraon ang hari ng Ehipto, “Ako ay pauwi na.
Kukunin ko ang aking lugar kasama ng pulutong ng mga alipin, sa mga taong hinahamak.”   Sinabi niya
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sa kanyang amain, “Iiwanan ko ang iyong palasyo at ang iyong trono para sa kaapihan at sa pagdurusa
na dumarating sa mga anak ng Dios dito sa kasalukuyang buhay.  Gagawin ko iyon, Faraon, dahil ang
aking pag-asa ay nasa aluwalhatian ni Jesu Cristo.  Naniniwala ako na may mas higit pang kayamanan
kaysa anumang maibibigay sa akin ng Ehipto.  Faraon, mamumuhay ako para sa walang hanggan.”
Sinasabi sa atin ng Biblia na si Faraon ay sumagot ng may poot.  Si Moises ay hindi natakot sa poot ng
hari.  Naroon ang poot ng Faraon.  Nakikinita natin ito:  “Ano!  Anong nangyari sa iyo?  Pagkatapos ng
lahat ng pinaghirapan ko, at pagkatapos  ng lahat ng inipon ko para sa buhay mo.  Ang kapangyarihan,
ang trono, ang kayamanan ng Ehipto – mapupunta sa iyo ang lahat ng iyon.  Anong nangyayari sa iyo?
Ano ang pumasok sa ulo mo?”  Sa buhay na ito, si Moises ay itinuturing na bigo at isang hangal sa
mata ng sanlibutang ito.  Ngunit siya ay hindi hangal.  Si Moises, dahil sa pag-ibig sa Dios, ay
nanghawakan sa katotohanan ng walang hanggang buhay.  Namuhay siya para dito.  At ito ay
pinagliyab sa loob niya sa pamamagitan ng isang ina.  Sa pamamagitan ng isang ina, idinirekta ng Dios
ang mga mata ni Moises sa tunay at walang hanggang kayamanan.  

Ngayon nakikita mo ba ang koneksyon sa pagitan ng buhay na walang hanggan at iyong buhay-pamilya
at iyong pag-aasawa?  Kapag ating ipinapahayag bilang mga Cristiano, “Sumasampalataya ako sa
muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan,” hindi natin tinutukoy ang tungkol
sa bagay na mahalaga lamang sa isang may-edad nang banal na nasa pintuan na ng kamatayan.  Ito
rin ay tiyak na mahalaga sa atin, di ba?  Ngunit itong kapahayagan ng ating pananampalataya ay
nangungusap sa ating kasalukuyang kalagayan sa ating mga tahanan at pamilya.  Ito ay nangungusap
sa ating lahat.  Ito ay nangungusap sa iyo na nasa kalagitnaang edad at sa iyo na nabibigatan sa lahat
ng alalahanin nitong kasalukuyang buhay at sa iyong pamilya, pag-aasawa, at sa iyong trabaho.   Dapat
mong sabihin, sa gitna ng lahat nang ito, alam ko, sumasampalataya ako, ipinapahayag ko na mayroon
akong tahanan sa kaluwalhatian at ako pupunta doon!  Samakatuwid, hindi tayo nanghihina.  Sinasabi
ng Biblia sa II Corinto 4:16, “Kaya’t kami ay hindi pinanghihinaan ng loob” (iyon ay, dahil sa pag-asa
ng walang hanggang buhay) dito sa kasalukuyang buhay.  Mayroon tayong direksyon.  Mayroon tayong
pag-asa.

Ngunit ito ay totoo rin para sa iyo bilang kabataan.  Ito ang tanging tunay na direksyon.  Kung wala
ang direksyong ito ikaw ay magpapagala-gala sa kaguluhan ng sanlibutan, na ang dulo ay walang
hanggang pagkawasak at impierno.  Subalit ito ang tiyak na paggabay.  Kabataan, ituon ang iyong
mata doon sa hindi mabibigo.  Ituon ang iyong mata sa walang hanggan, ang pag-asa na nasa harapan
mo.

Itong pag-asa ng buhay na walang hanggan ay hindi, kung gayon, isang bagay na dapat lang
alalahanin sa sandali ng kamatayan.  Kundi ito ay isang bagay na dapat mong alalahanin bilang
kabataan ngayon baka mahulog ka sa buhay na ito at sabihing, “Ito nang lahat ang mayroon.
Ipamuhay mo na.  Magsaya tayo!”  At ikaw ay magiging sayang at walang pag-asa. 

Namumuhay tayo ngayon sa pamilya para sa mabuting buhay sa hinaharap, dahil tayo ay
sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan.

Ang kapahayagang iyon ng ating pananampalataya ay nagsasabi sa atin na itong kasalukuyang buhay
ay hindi ang wakas at hindi ito ang wakas ng lahat.  Naunawaan mo ba?  Hindi tayo naniniwala na ang
buhay na ito ang wakas, na kapag tayo ay namatay ay iyon na ang wakas.  Mayroong tayong buhay
na darating, na mas mabuti, sabi ng apostol.  Ngunit tayo ay naniniwala rin, kung gayon, na itong
kasalukuyang buhay ay hindi ang wakas ng lahat.  Itong kasalukuyang buhay ay paghahanda.  Ito ay
isang maikling panahon lang ng paghahanda para sa walang hanggan, para sa mas mabuti, para sa
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buo, at para sa maluwalhating buhay na nasa hinaharap.  Iyan ang ating Cristianong pananampalataya.
II Corinto 5:1:  “Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon
kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa
sangkalangitan.”  Kapag tayo ay namatay, sabi ng apostol, hindi iyon ang wakas.  Ito ay pasimula ng
mas mabuting buhay.  Ngayon ako ay nasa tolda.  Pagkatapos ako ay mapupunta sa isang gusali.  Ang
mahalagang buhay ay ang darating.

Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang buhay ng milyun-milyon ngayon.  Ikaw ay mahirap, ayon sa
Salita ng Dios, kung ang buhay lang na ito ang mayroon ka at ikinakabit mo ang iyong pag-asa sa
buhay na ito.  Ang buhay na ito ang lahat na para sa iyo?  Kung gayon ikaw ay mahirap, lubos na
mahirap.  Kung ganito nga, samakatuwid, syempre, may katuturan na ang sanlibutan, hiwalay kay Jesu
Cristo, ay magiging hibang.  Ang sanlibutan, hiwalay kay Jesu Cristo, ay sinasabing, “Kailangang gawin
na natin ito ngayon.  Kailangang makuha na natin ngayon.  Kailangang gastusin na natin ngayon.
Kumain tayo, uminom, at magpakasaya, dahil bukas tayo ay mamamatay.”  Kaya sasabihin ng ina sa
kanyang anak na babae, “Dapat nang magsimula ang iyong romansa ngayon sa edad ng 9 at 10 at
magkanobyo sa 11.”  At, kabataan, magmumungkahi sila sa iyo ng credit card para makagastos ka na
ngayon.  Maaari na ngayon.  Huwag mong alalahanin ang tungkol sa utang.  Kailangan mo nang
magkaroon ngayon.  Lalapit sila sa atin sa panggitnang edad at sasabihing, “Ang buhay mo ay lumilipas
na.  Dapat mo ng iwan ang asawang ayaw mo na at ang pamilyang humahadlang sa iyo, upang
masunod mo ang sarili mong mga pangarap.  Sa kabila ng lahat, ito na ang lahat.  Kailangan mo nang
makuha ito ngayon.” 

Kapag tayo ay nasangkot sa kaisipang “ngayon at kailangang magkaroon na nito ngayon” bilang mga
anak ng Dios, kung gayon ay itinatanggi natin ang ating pananampalataya.  Itinatanggi natin si Cristo.
Hindi ito ang lahat na!  Hindi ito ang wakas ng lahat.  Kundi ang aking buhay, sinasabi ng Cristiano, ay
na kay Cristo ngayon.  At ang kapuspusan ng buhay na iyon ay naghihintay sa akin sa kaluwalhatian.
Sumasampalataya ako doon, sabi ng Cristiano.  Hebreo 11:1, “Ngayon ang pananampalataya ay ang
katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita.”  

Kung gayon, dapat nating ipamuhay ang ating buhay sa ating pag-aasawa at sa ating pamilya para sa
mas mabuti, para sa buhay sa hinaharap.  Mababasa natin sa Filipos 1:23 at 24, “Sapagkat ako’y naiiipit
sa pagitan ng dalawa:” sabi ni Pablo, “ang aking nais ay umalis at makasama si Cristo, sapagkat ito’y
higit na mabuti.  Gayunma’y ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo.”  Itong
kasalukuyang buhay ay mabuti para sa atin bilang mga Cristiano.  “Sa ganang akin ang mabuhay ay
si Cristo,” sabi ng apostol.   Subalit ang kaganapan ng buhay na iyon kay Cristo sa kaluwalhatian ay
mas mabuti.  Itong kasalukuyang buhay ay kinakailangan.  Ito ay mahalaga.  Ito ay panahon ng
paghahanda.  Hindi natin hinahamak itong kasalukuyang buhay.  Hindi natin minamaliit ang
kasalukuyan nating mga tahanan at pag-aasawa, ang ating pamilya at mga anak.  Hindi natin sinasabi
tungkol sa mga bagay na iyon ng tipan ng Dios at ng pagpapalaki sa ating mga anak at sa pamumuhay
kasama ang ating pamilya sa pag-ibig ng Dios, “Hindi iyon mahalaga.”  Iyon ay mahalaga!  Ngunit
kasabay nito, ang buhay sa hinaharap, kung saan ay makakasama natin si Cristo, ay mas mabuti. 

Mababasa natin sa Eclesiastes 7:1, “Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling
pamahid, at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan.”  Sinasabi ni Solomon na ang araw
ng kamatayan ay mas mabuti kaysa sa kapanganakan!  Paanong mangyayari iyon, itatanong natin.
Marahil ay naroon ka nang isilang ang iyong mga anak.  Naaalala mo ang galak ng pagsilang.  Mas
mabuti ang araw ng kamatayan kaysa kapanganakan?  Kung bigla, sa kalagitnaan ng gabi, ang iyong
apat na taong anak ay dinala sa ospital at namatay?  Kung ang iyong asawa ng apatnapung taon ay
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hindi na bumalik sa iyo, at namatay – paano iyong mas mabuti?  Syempre, nauunawaan natin na,
hiwalay kay Jesu Cristo, hindi ito mas mabuti.  Hiwalay kay Jesu Cristo, ang parehong araw ay
masamang mga araw, ang araw ng kapanganakan at ang araw ng kamatayan.  Ngunit ang araw ng
kamatayan ay mas mabuti, para sa anak ng Dios, kaysa sa araw ng kapanganakan.  Paano mo iyan
ipapaliwanag?  

Una sa lahat, sinasabi nito sa atin na ang buhay ngayon ay may maraming pagdurusa ng ating
kasalanan.  Ang kapanganakan ang tanda ng pagpasok sa lahat ng pagdurusa, samantalang ang
kamatayan, para sa anak ng Dios, ay tanda ng ating pagpasok sa kapuspusan ng walang hanggang
buhay.  Mayroon na tayong walang hanggang buhay ngayon.  Tayo ay nakay Cristo.  At, sa ating
pagbasa sa Colosas 1:27, si Cristo ang ating pag-asa sa kaluwalhatian.  Sinabi ni Jesus, “Ang
sumasampalataya sa akin, ay may (hindi magkakaroon) ng buhay na walang hanggan.”  Gayunpaman
tayo ay nasa laman ngayon.  At sa isang panig na ito ng libingan ay mayroon tayong maraming pighati
at pagpapagal.  Mayroon tayong patuloy na pakikipaglaban sa ating mga kasalanan.  Iyon ay
dumarating sa atin bilang mga magulang sa isang partikular na paraan.  Pinalalaki natin ang ating mga
anak at nakikita natin ang sarili nating kasalanan.  Pinalalaki natin ang ating ga anak, bilang mga
Cristiano, upang sila’y maging mga sundalo ng krus, upang labanan nila ang kasalanan, upang malaman
nila ang katotohanan at ipagtanggol ang katotohanan.  At tayo ay dumadaan dito sa kasalukuyang
buhay ngayon sa ating pag-aasawa at pamilya na may maraming pasanin at maraming pagsubok na
ipinadala ng Dios upang ihanda tayo sa kaluwalhatian.  Inilalagay Niya sa atin ang mga pasanin, at ang
tirante ng mga pasaning iyon ay humihiwa ng malalim sa ating mga balikat.  Ngunit ang buhay sa
hinaharap ay hindi magkakaroon ng ganyan.  Ang kasalanan ay mawawala na.  Ang pasanin ay maaalis.
Ang pagsubok at ang layunin ng pagsubok ay matatapos.  Ang ating suot na balabal at tungkod ng
manlalakbay ay mapapalitan ng maluwalhating balabal at ng setro ni Jesu Cristo.  Sa kamatayan ay
magkakaroon tayo ng pakikibahagi sa Dios.  At tayo ay babaguhin, sa isang sandali, mula sa ganap na
pagkawasak.  Tayo ay papasok sa pintuan ng bahay ng Ama na may maraming silid sa kaluwalhatian.

At makikita natin ang Kanyang mukha.  Mayroon sa Biblia ng bagay tungkol doon, tungkol sa makikita
ang mukha ng Dios.  Sinasabi ng mang-aawit, “Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa
katuwiran; kapag  ako’y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan.”  Sinasabi ni
apostol Pablo, “Ngayo’y bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong
mauunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala.”  Kapag tayo ay pumunta sa langit, alam ko
kung sino ang makikita ko.  Sa sandali ng kamatayan ng isang Cristiano, makikita niya si Jesus ng
mukhaan.  Sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus, “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay
makakasama ko sa Paraiso.”

At kaya pinapalaki natin ang ating mga anak, ang ating maliliit na anak na lalaki at babae.  Dinadala
natin sila, kung minsan, sa isang punerarya.  Nakatayo silang kasama natin sa harapan ng kabaong.
Huwag mong subukang takpan sila mula doon.  Isama mo sila.   Siguro ay nakikita nila sa sementeryo
ang tambak ng putik at ang kabaong.  At nakikita nila ang kanilang tiyahin o ang kanilang lolo na
ibababa na ngayon, ang patay na katawan, sa libingan at tatakpan ito ng putik.  Magtatanong sila sa
iyo, “Nasaan siya?”  Ikaw ba, bilang magulang, ay sumasampalataya?  Titingin sila sa iyong mga mata.
Nakikita nila ang iyong mga luha.  Nakikita ba nila ang kislap ng pag-asa at galak kay Jesu Cristo sa
iyong mga luha?  Sasabihin mo sa kanila sa libingan, ngunit sasabihin mo rin sa kanila na nasa tahanan
na at sasabihin mo sa kanila sa kung paano ka namuhay, sasabihin mo ito sa kanila:  Ang buhay sa
iyong kaluluwa ang mahalaga.  Sasabihin mo sa kanila bilang batang babae, “Gawin mong maganda
ang iyong puso kay Cristo.”  Pagkatapos ay sasabihin mo sa kanila bilang ina, “Ang kagandahan ay
hindi bagay na nakikita sa lalagyan ng kosmetiko.  Hindi ito makikita sa istante ng Nordstroms.  Hindi
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mo makakamit ang kagandahan sa Valley Fitness.  Hindi mo ito ganoon makikita.”   Kundi sasabihin
mo sa kanila ang tungkol sa muling pagkabuhay ng katawan.  Sasabihin mo sa kanila ang ganap na
tagumpay ni Cristo sa kasalanan at kapag Siya ay bumalik na muli, ibabangon Niya ang ating mga
katawan mula sa libingan at gagawin Niya itong kagaya ng Kanyang maluwalhating katawan.  Sasabihin
mo sa iyong maliliit na anak na isang araw ang Espiritu ni Jesu Cristo ay iihip sa mga sementeryo at
iihip sa mga kailaliman ng karagatan at iihip sa mga bukirin ng mais, at ang mga patay na buto ay
muling mabubuhay.  Ang mga anak ng Dios ay lalabas sa kaluwalhatian.  At sa bagong paglikha ng Dios
tayo ay mabubuhay magpakailan man kasama ni Jesu Cristo.

Kaya, bilang ina, sasabihin mo sa iyong mga anak ang tungkol sa kanilang katawan, kahit noong sila
ay maliliit pang sanggol.  Tuturuan mo sila ng respeto at pag-aalaga at kung paano nila iingatan ang
kanilang katawan at tungkol sa kahinhinan dahil naniniwala ka na ang katawan at ang kaluluwa ay binili
ng dugo ni Jesu Cristo at ngayon ay Kanya na.  Sasabihin mo sa iyong mga anak na lalaki at babae na
ang kanilang katawan ay templo na tinitirhan ng Dios.  Ang katawan ay nilikha para purihin ang Dios.
Samakatuwid, walang lugar sa katawang iyon para sa pakikiapid, para sa droga, para sa mga bagay
ng kasalanan.  Tuturuan mo ang iyong mga anak na mamuhay para sa buhay sa hinaharap, ang buhay
na mas mabuti.

Ikaw ba ay pauwi na?  Ikaw ba ay nabubuhay para sa buhay na ito?  O, sa buhay na ito, ikaw ba ay
nabubuhay kasama ng pamilya para sa mas mabuting buhay na darating?

_____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Ipinapahayag namin ang aming
kasalanan at ang aming mga kahinaan sa Iyong harapan.  Ngunit pinupuri Ka namin para sa Iyong
kahanga-hangang katapatan at sa pananampalataya na ibinigay Mo sa amin kay Cristo.  Ngayon, O
Panginoon, huwag nawa kaming mawala sa landas.  Nawa ay hindi namin ilagay ang aming mga
layunin sa mga bagay na mawawala sa araw na bumalik ang Panginoon upang puksain itong buong
sanlibutan at ang kanyang kasalanan, kundi mamuhay nawa kami para sa magtatagal, na matatagpuan
sa Iyong kanang kamay.   Ang pag-asa nawa ng walang hanggang buhay ay isulong ang lahat ng
ginawa sa aming mga tahanan at pag-aasawa.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


