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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 16:18

"Itatayo Ko Ang Aking Iglesia"

ni Rev. Carl Haak

Ngayong huling Linggo ng taon ng ating Panginoon 2002, dinadala ko ang inyong pansin sa Salita ng
Panginoon sa Mateo 16:18:  “At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay
itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.”

Ang mga salitang iyon ni Jesu Cristo ay isang napakalaking salita ng kaaliwan at pampalakas-loob sa lahat
ng nagmamahal sa iglesia ng Dios at nakakaalam ng mapanganib na kalagayan ng tunay na iglesia ng Dios
sa sanlibutan.  Sa orihinal ay sinalita ni Jesus ang mga salitang iyon upang bigyang-katiyakan ang Kanyang
mga alagad.  Siya ay nagpapagal sa loob ng dalawa at kalahating taon.  Sa simula ay marami ang naaakit
sa Kanya, subalit nangyari din na karamihan sa kanila ay tinanggihan ang Kanyang pag-angkin sa pagiging
Cristo at iniwan Siya.  Kaya tinanong ni Jesus ang Kanyang mga alagad, “Ano ba ang sinasabi ng mga tao
kung sino ang Anak ng Tao?”  Tunay, ang tanong na iyon ay may diin dito:  “Ano ang maipapakita natin sa
lahat ng ito?  Ang pangangaral, mga himala, makapangyarihang mga gawa.”  Ang sagot ng mga alagad ay
hindi nakakapuri.  “Hindi man lang nila kilala kung sino ka.  Hindi sila naniniwala na ikaw ang Cristo.  Ang sabi
ng iba Ikaw si Juan na Tagapagbautismo, Elias, Jeremias, o isa sa mga propeta.”  Pagkatapos ay tinanong
ng Panginoon, “Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?”  At sa tanong na ito, si Pedro, sa ngalan ng
mga alagad, ay sumagot, “Ikaw ang Cristo, ang Anak ng Dios na buhay.”
 
Pagkatapos ay sinabi ni Jesus ang mga salitang ito.  Nagsalita Siya upang magpalakas-loob at umaliw.  Ang
Panginoong Jesu Cristo ay hindi pinanghinaan ng loob.  Hindi Siya tumamlay.  Siya ay may tiwala!   “Itatayo
Ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.  Mangyayari ito ayon
mismo sa plano.  Ang Aking gawain ay nasa daan.”  Ang tiyak, di-mababaluktot, soberanong layunin ng Dios
upang tipunin ang iglesia ni Jesu Cristo ay walang makakahadlang.

Kailangan nating marinig ang salitang iyon sa huling Linggo ng taong ito.  Sinasabi ko, yaong nagmamahal
sa iglesia at alam ang kinakatawan ng iglesia sa lupa at mga gising sa lahat ng laban dito, ay kailangang
marinig ang salitang ito ni Jesus.  

Ang kasaysayan ng iglesia ay laging pareho.  Ang tunay na iglesia ng Dios ay tila laging muntik ng mawasak.
Sa kasaysayan, na inihayag sa Kasulatan, ito ay pareho.  Lagi ang bayan ng Dios na alam ang katotohanan
ay lumalayo mismo sa kanilang henerasyon.  Sila ay humihiwalay sa buhay na Dios, maglilingkod sa mga
dios-diosan, binubunsod ang Dios sa poot.  Ipinapakita ng Biblia na ang iglesia, sa kanyang sarili, ay may
kalikasan na magpakasama mula sa Dios at tanging ang Dios lamang ang nangangalaga sa Kanyang iglesia
at nagdadala sa kanya sa pagsisisi at katotohanan.

Ang kasaysayan ng iglesia sunod sa Biblia, mula sa panahon ng mga alagad, ay pareho rin ang ipinapakita.
Hindi masyadong nagtagal bago nakapasok ang kabulaanan sa loob ng iglesia.  Ang kawalang-kabanalan ay
tanggap sa mga miyembro ng iglesia.  Ninais ni Satanas na sirain ang iglesia sa loob at iayon ang iglesia sa
sanlibutan.  Laging nangangailangan ang iglesia ng pagsasaayos.  At iisipin mo, kapag pinag-aralan mo ang
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kasaysayan ng iglesia, na ang ilaw ng iglesia sa sanlibutan ay mamamatay na.  Subalit gayunman muling
ibabangon ng Dios ang ilaw na iyon.      

Kailangan natin ng pampalakas-loob na ito.  Kung mahal natin ang iglesia at alam ang kanyang mapanganib
na lugar, kailangan nating magkaroon nitong pampalakas-loob.  Ngunit kailangan din nating magkaroon
nitong pampalakas-loob kung kilala natin ang ating mga sarili.  Ang diablo ay hindi pa tapos kapag
tinanggihan ng iglesia ang maling katuruan.  Ang mga kamay ng diablo ay hindi pa nakatali.  Ang kanyang
dakilang kagamitan ay ang sarili nating makasalanang laman, na labis na makakasakit at gagawa laban sa
iglesia.  Ang sarili nating paninirang-puri, pagkakabaha-bahagi, paglalaban, padalus-dalos na paghatol sa isa’t
isa, pagtanggap ng tuligsa nang wala namang ibinibigay, mga binhi ng kapaitan – lahat din ng mga ito, ay
mga dakilang kaaway ng iglesia ng Dios.  Dala-dala natin ito sa atin.  May sapat na pulburang espiritwal, may
sapat na kasalanan sa bawat isa sa atin, upang pasabugin ang nakikitang iglesia sa lupa at gutay-gutayin ito
ng maliliit.  Kailangan nating marinig ang salitang iyon ng pampalakas-loob.

Anong salita ng pampalakas-loob?  Ito lamang:  “Itatayo Ko ang Aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades
ay hindi magwawagi laban sa kanya.”  Ihinga mo ang mga salitang iyon sa iyong kaluluwa.  Damahin ang
lakas at katiyakan ng mga salita ng Guro.  Hindi ito ang pasya ng isang mahinang tao, na binabanggit ng
propeta sa Isaias 2, “Layuan ninyo ang tao, na ang hinga ay nasa kanyang ilog, sapagkat ano siya para
pahalagahan?”  Hindi ito ang pagyayabang ng isang arkitekto o ng isang inhinyero na nakatingin sa blueprint
para sa isang gusaling tukud-langit (skyscraper) o hyrdroelectric na dam, lahat ng mga ito ay ibabagsak sa
isang sandali sa araw ng Panginoon.  Hindi ito ang paghuhumiyaw ng isang nahuhumaling na pinunong
pandaigdig na nagpaplano ng pandaigdigang pagsakop.  Ito ang mga salita Niya na nakaupo sa kanan ng
Dios.  Ito ang payapa, gayunman ay masidhi, ang tiyak na pasya ng sariling Anak ng Dios, na siyang
Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari.  “Itatayo Ko ang Aking iglesia.”

Ihinga mo ang bawat salita nito upang paginhawahin ang iyong puso sa araw na ito ng pagtalikod at
kawalang-pagkilala sa batas.  “Ako, ang Cristo ng Dios, pinagkatiwalaang isagawa ang mabuting kaluguran
ng Dios, ay (nakatingin sa hinaharap – isinasaalang-alang ang bawat maaaring isipin na hadlang) itatayo
(gagawin ang lahat upang mapagsama-sama ito, ilagay ito sa lugar) ang Aking iglesia.  Ito ay Akin.  Ito ay
kabilang sa Akin,” sabi ni Jesus.  “Inialay Ko ang Aking buhay dahil dito.”  Tulad ng sasabihin mo sa ibang
tao, “Huwag hahawakan!  Akin iyan,” sinasabi Niya, “Ang iglesia ay sa Akin, at itatayo Ko siya sa kaganapan.”

Ngayon, paano tayo mamumuhay sa iglesia ni Jesu Cristo?  Tayo ba ay malulungkot sa maliit na bilang ng
interesado sa katotohanan?   Titigil na ba tayo sa pagsisikap na sumaksi?  Ipapasya na ba nating hindi sila
interesado?  Maghahanap ba tayo ng puno ng enebro at makikiramay kay Elias at sasabihin, “Ang pagtalikod
ay nanalo.  Wala nang natira.  Nag-iisa na lang ba ako?”  O sasabihin ba natin, “Binigo ako ng iglesia dito at
doon.  Hindi naibigay ng iglesia ang kailangan ko.  Kailangan kong tumingin sa grupong ito sa kolehiyo.
Kailangan kong pumunta sa samahang ito para sa espiritwal kong pangangailangan.”  Sasabihin ba natin
iyon?  Hindi!

Ang iglesia ng Dios ay nasa lupa.  Ikaw ba ay binigyang-pribilehiyo upang maging kaanib ng iglesia sa
kanyang katotohanan?  Kung gayon ay panindigan mo at dinggin ang mga salita ni Jesus na binigkas na
walang pag-aalinlangan:  “Itatayo Ko ang Aking iglesia.”

Ano ang ibig sabihin ni Jesus?  Ang salitang “iglesia” ay ang Griyegong ecclesia, na tumutukoy sa pagtitipon
ng mga tinawag, o isang kongregasyon ng mga mananampalataya.  Bagaman ang nakikitang iglesia sa lupa
ay naglalaman ng mga damo, iyon ay, mga damo sa taniman ng trigo, ang tunay na iglesia ay, gayunman,
ang pagsasama-sama ng mga tinawag ng Dios mula sa sanlibutan, o ang pagtawag ng sama-sama ng mga
mananampalataya at ng kanilang hinirang na mga anak.  Sila ang mga pinili.  Sila ang mga di-makatangging
tinawag.  Sila ang mga iniutos ng  Ama kay Cristo upang tipunin mula sa sanlibutan at dalhin sa kawan ng
mga tupa ni Cristo.
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Naririnig natin na ang panahon ng iglesia ay tapos na.  Naririnig natin ang huwad at lapastangang turo na
ang mga Cristiano ay dapat nang iwan ang nakikitang iglesia kung saan mayroong matatanda at mga
diakono.  Sinabihan tayo na ang Espiritu ng Dios ay wala na sa iglesia.  Lahat ng mga katuruang ito ay
kalapastanganan laban sa Salita ng Dios at laban sa Anak ng Dios.  Ang gawain ni Cristo mula sa pasimula
ng sanlibutan hanggang sa wakas ng sanlibutan ay upang tipunin ng sama-sama ang Kanyang iglesia.
“Itatayo Ko ang Aking iglesia.”  

Ang sinasabi lamang ni Jesus ay ito:  “Lubos Kong nilalayon na gawin ang walang hanggang niloob ng Dios
na gawin.  Itatayo Ko ang isang iglesia bilang walang hanggang tahanan ng Dios sa buong walang hanggan.
Itatayo Ko ang iglesiang pangkalahatan, oo.  Mula sa lahat ng panahon at lahi at bansa, totoo.  Subalit itatayo
Ko yaong lokal, yaong nakikita, yaong itinatag na iglesia na may matatanda at mga diakono.  Ginamit ng
Panginoong Jesus mismo ang salitang “iglesia” sa Mateo 18, kung saan ay sinasabi Niya sa atin na kailangan
tayong humayo at sabihin sa iglesia ang tungkol sa hindi nagsisising miyembro.  Hindi ako makakapunta at
sasabihin kay Moses.  Hindi ako makakapunta at sasabihin kay David.  Hindi ako makakapunta at sasabihin
sa iglesiang pangkalahatan.  Makakapunta lamang ako at sasabihin sa lokal na iglesia kasama ang kanyang
matatanda habang pinapangunahan nila ang iglesia.  Si Jesu Cristo ang Tagapagtayo ng bawat tapat na lokal
na iglesia sa lupa.  At sinasabi ni Jesu Cristo, “Ang iglesiang iyon ay nasa lupa.  Itatayo Ko ang Aking iglesia.”

Ngayon ay ihinga mo iyan sa iyong kaluluwa.

Ang iglesia, sabi ni Jesus, ay tulad sa isang gusali.  Si Cristo ang pundasyon, at patuloy Niyang itinatayo ang
iglesiang iyon mula sa dumi ng lupa, mula sa mga nagkasalang lalaki at babae.  Nagtatayo Siya ng iglesia na
tatayo sa buong walang hanggan at, kapag natapos, ay tatawaging Bagong Jerusalem, ang Tabernakulo ng
Dios.  Narito ang anyo:  si Jesus ang tagapagtayo.  Nasa harapan Niya ang blueprints ng banal na Arkitekto,
ang walang hanggang kalooban ng Dios.  Ang  lawak at pagitan ng mga biga at ang kulay ng mga bato at
ang maluwalhating disenyo ng iglesiang ito – lahat ay ayon sa nilalayon ng Dios.  Inilalagay ni Jesu Cristo ang
bawat bato.  Sinisinsel at hinuhubog Niya at iniaangkop Niya bilang isang matalino, sanay na tagapagtayo
na nasa kanyang kamay ang karunungan at pagkaunawa.  Itinatayo Niya ang iglesia. 

Sinabi Niya kay Pedro, “Itatayo Ko ang Aking iglesia sa isang pundasyon.”  Ang pundasyong iyon ay ang
kapahayagan ni Pedro na si Jesus ay ang Cristo, ang Anak ng buhay na Dios.  Ang pundasyon ng iglesia ay
hindi si Pedro.  Ang pundasyon ng iglesia ay hindi tao.

Di-magtatagal ay maaari mong itayong muli ang kambal na tore ng New York, lamang sa pagkakataong ito
ay itatayo sila sa ibabaw ng isa’t isa at disenyuhan ito upang ipatong sa maliliit na bato, kaunting maliliit na
bato –magagawa mo agad iyon kaysa magtayo ng iglesia ng Dios sa tao.  Iyo bang didisenyuhan ang Sears
Towers para ipatong sa mga buhangin?  Siguro ay subukin mo muna iyon bago mo subukang itayo ang iglesia
sa tao.  Hindi, ang iglesia ay hindi nakatayo sa tao.  Ang iglesia ay nakatayo sa kapahayagan ng katotohanan
– ang katotohanang ibinibigay ng Dios sa banal na Kasulatan; ang katotohanan na si Jesus ay ang Cristo, ang
Anak ng buhay na Dios; ang katotohanan ni Cristo, ang Anak ng Pinagpala, ang nagtatag at nagpasakdal ng
ating pananampalataya.  Ang iglesia ay nakatayo sa doktrina o katuruan, sa kredong “Sumasampalataya ako,”
sa personal na pagyakap sa katotohanan ng banal na Kasulatan, ang walang kamalian, na Kasulatan.
Ngayon, halika.  Huminga ka ng dalisay na hangin sa iyong espiritwal na mga baga.  Alisin mo ang iyong ilong
sa sanlibutan.  Ibuga mo ang usok at ang alingasaw ng tao at ihinga ang mga salitang ito:  “Itatayo Ko ang
Aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.”

Ang gawain ng Panginoon na pagtatayo ng iglesia ay tinututulan, at ang kapasyahan ng Panginoon ay
nahahamon.  Sa Kanyang pagtatayo nakikita Niya ang mga lakas at walang-awa na nagnanais upang mabigo
at masira ang Kanyang mga nilalayon.  Ganoon lagi ang katayuan.  Nang, sabi nga, ang seremonya ng
pagpapasinaya ng iglesia ay ginanap matagal ng panahon sa Halamanan ng Eden, at ibinigay ng Dios ang
pangako ng Binhi ng babae na dudurog sa ahas, samakatuwid ang pahayag ng labanan ay inilabas.  “At
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maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapoot sa isa’t isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi.  Ito ang
dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong.”  Ang mga pintuan ng impiyerno ay nagagalit
laban sa pagtatayo ng iglesia. 

Ang larawan dito ay sa mga pwersa ng kasalanan, ang kaharian ng kadiliman sa ilalim ng pamumuno ni
Satanas, na may isang istratehikong layon – wasakin ang iglesia ni Cristo.  Ang mga pintuan ay tumutukoy
sa lumalabas sa kahariang iyon.  Ito ay tumutukoy sa mga binuo, pinlanong paglalakbay, ang mga kampanya,
ang mga utos na tinatanggap ng kaaway upang lusubin ang pagtatayong ginagawa ni Cristo.  Ganoon lagi
ang kalagayan.  Kung siniseryoso mo ang pagiging miyembro ng iglesia ni Jesu Cristo, samakatuwid ay
nauunawaan mo na ikaw ay nasa isang espiritwal na lugar ng labanan.  Ikaw ay nasa manlalaban ng iglesia,
ang iglesia na tinawag upang kunin ang pakikipagbaka ng pananampalataya.  Ikaw ay tinawag upang kunin
ang baluti ng Salita ng Dios, upang ikaw ay makatayo.  

Huwag kang mamangha sa mga kaguluhan sa loob ng iglesia ni Jesu Cristo.  Huwag kang mamangha na
mayroong masamang umaatake sa gawain ni Jesu Crsito sa loob ng iglesia mula sa isandaang iba’t ibang
dako.  Huwag kang mamangha tungkol doon.  Ang dapat mong ikamangha ay kung iniibig ka ng sanlibutan
at kung walang kaguluhan.  Kung gayon ay dapat kang magulat.  Dapat kang magulat sa maling kapayapaan.
Dapat kang magulat sa iglesia kung walang mga babalang inilabas laban sa maling katuruan at makasalanang
pamumuhay at pang-aakit ng sanlibutan.  Kung hindi mo iyan naririnig sa mula sa inyong pulpito, dapat kang
matakot!

Ang tunay na iglesia sa lupa ay sinasalungat.  Ito ay sinasalungat ng maling katuruan na nagnanais na sirain
ka; masamang pamumuhay, na nagnanais na sumang-ayon ka sa kaaway; ang pang-aakit ng sanlibutan at
pasang-ayon sa sanlibutan.  At, sinasabi kong muli, hindi pa ito ang pinaka malala nito.  Hindi pa ito ang
wakas nito.  Dahil, nakita mo, ang kaaway ng iglesia ay hindi lamang isang nasa labas.  Ito ay ang nasa loob.
Ito rin ang isang dinadala mo at ko sa ating sariling laman.  Ang ating laman ay pumupunta sa kaharian ng
kadiliman.  Ang ating laman ay natutukso sa lahat nitong kasalanan.  At ang ating laman ay nagmamalaki.

Sa ating pagsama sa pagpapahayag, sa huling Linggong ito ng taon, na “iniibig namin ang Iyong iglesia, O
Dios, at idinadalangin namin siya sa lupa,” samakatuwid ay dapat nating kilalanin ang sarili nating kasalanan,
na kayang sirain ang iglesia at ang kanyang pakikisama – ang kasalanan ng pagkainggit, ang kasalanan ng
malupit na paghatol, ang kasalanan ng paglalabas ng hatol ng isa bilang pamantayan ng iglesia.  Sinasabi
ko sa inyo na may pagluha na ang sarili nating laman ay kayang sirain at gutayin at saktan ang iglesia ng Dios
sa lupa.

Nang sabihin ni Jesus na ang mga pintuan ng impiyerno ay laban sa iglesia, hindi Niya tinutukoy ang tungkol
sa teoretikal na pakikipagbaka.  Hindi Niya sinasabi ang tungkol sa mga batang lalaki na naglalaro ng mga
laruang sundalo sa iniisip lang na labanan.  Naniniwala akong may isang gawain ang Dios sa panahon.  Ang
isang gawain ng Dios ay:  “Itatayo Ko ang Aking iglesia.”  Naniniwala akong ang mga pintuan ng impiyerno
ay walang pagod na nag-aalsa laban dito.  Naniniwala ako na ang iyo at ang aking tawag ay:  “Sa mga pader.
Hindi panahon upang labanan ang isa’t isa sa loob ng iglesia dahil sa mga maliliit na usapin ng inggit.  Kundi,
panahon na upang manindigan tayo sa iglesia ni Jesu Cristo sa panig ng katotohanan.”

Subalit ang sanlibutan ay nagsisimulang magyabang.  Si Satanas ay nagsisimulang magalak.  Sabi niya, “Hindi
mo ba alam?  Nawasak na namin ang iglesia matagal nang panahon.  Ibinagsak namin ito at nagtayo sa lugar
niya ng maling iglesia.  Naglagay kami ng tao sa itaas.  Isinailalim namin ang iglesia sa mga tradisyon ng tao.
Napasok na namin ang iglesia, na minsang wasto ang aral.  Tila sa isang magdamag ay nakuha namin sa
kanya ang kanyang kapahayagan ng sola scriptura, ang Kasulatan lamang.  Nakapasok kami sa templo ni
Solomon at natangay ang ginto doon.”  Sabi ng diablo, “May mga iglesia ba?  Ah, oo.  Ngunit alam mo ba
kung paano sila tinutukoy ngayon?  Mga espiritwal na istasyon ng tulong, mga sentro ng muling-pagbuhay
sa komunidad, koliseo para sa paglilibang, mga sayawan, mga lugar kung saan ay nagsasalita ang mga
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bulaang propeta ng namamagang salita ng kapalaluan.  Hindi na sila iglesia,” titig niya na may kasiyahan.
At paano naman ang tungkol sa mga tradisyonal, matatag na mga iglesia na nakatayo sa matatag na
kapahayagan?  Ah, sabi ng diablo, “tingnan mo ang kanyang mga anak, silang mga dapat ay nakatalaga sa
Panginoon.  Nakuha na namin ang kanyang mga kabataang lalaki.  Nakuha na namin ang kanyang mga
kabataang babae.  Nakuha na namin ang kanilang lakas.  Iniwan na nila ang iglesia.  Kasama na namin sila,
ngayon.  Sila ay tuliro na sa droga.  Sila ay nasa mga relasyong homosekswal.  At sila ay sumisiping sa
kanilang mga kasintahan.  Ang iglesia,” tanong ng diablo, “nasaan na ito?”  

Pagkatapos ay inilarawan ng Panginoon ang diablo na nakatingin sa kanyang harapang pintuan.  At naroon
si Jesus nagtatayo ng Kanyang iglesia.  Sa Singapore, kung saan ang diablo ay pinasasamba sila sa taon ng
dragon at nagpaparada sa mga kalsada na nagtutusok ng mga karayom sa kanilang mga pisngi, ang iglesia
ay isinilang.  Sa buong lupaing ito, sa araw na ang Sabbath ay ipinagbili sa tao, na ang Araw ng mga Ina ay
mas mahalaga kaysa sa Araw ng Sabbath, na ang Linggo ay ginagamit sa paglalaro at paghahalaman, na
tinatawag ng mga tao ang Linggo na “araw ko,” at kung saan ang mga tao ay nagmamadali kapag Lunes,
dikit-dikit ang trapiko, upang magtrabaho, naniniwala na ito ay tungkol lahat sa pangarap ng America, ito ay
tungkol lahat sa pagtingin sa iyong stock portfolio, ito ay tungkol lahat sa pagturing sa inyong sarili bilang
disenteng mga tao, pagiging mabuting tao, at pangangarap tungkol sa Biyernes ng gabi at kung gaano ka
malalasing – doon mismo, sa lupang iyon, si Jesu Cristo, mula sa dumi ng tao, ay nagtatayo ng Kanyang
iglesia.

Ang kaaway ay nagagalit.  Ang mga pangil ng dragon ay nakalabas.  Isang hiyaw ang narinig mula sa bituka
ng impiyerno:  “Ang iglesia muling iyan!”

Itinatayo ni Cristo ang Kanyang iglesia.  Nauudlot ba si Cristo sa harap ng diablo?  Ah, hindi.  Siya ay
nangungusap at kahatulan ay sumasakanila na tumutukso sa Kanyang poot at humahamak sa Kanyang
pag-ibig.  Ang pagano ay nagalit, ang mga kaharian ay nakilos; nagpahayag Siya ng Kanyang tinig, ang lupa
ay natunaw.  Huwag kang matakot o panghinaan man ng loob  dahil sa malaking karamihan, sapagkat ang
pakikipagbaka ay hindi sa iyo, sabi ni Jesus sa iglesia.  Ito ay sa Dios.  “Hindi mo kailangang lumaban sa
pakikipagbakang ito.  Ihanda mo ang iyong sarili at huwag matinag at tingnan ang pagliligtas ng Panginoon.
Pakinggan mo ang Salita ng Panginoon.”   Ang mga gusali ay babagsak.  Ang ekonomiya ay ganap na
mabibigo.  Ang pinakamahusay na plano na inilagay ng mga tao sa kapakanan at katiyakang panlipunan at
pangangalaga sa kalusugan ay masisirang lahat.  At ang tao sa kanyang pinaka makapangyarihang katayuan
ay ibabagsak.  Ngunit ang iglesia ay hindi kailanman mapapailalim.  Hindi ito kailanman madadaig.  “Itatayo
Ko ang Aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.”

Iyan ang ating katiyakan.  Tayo ay gumawa, kung gayon, na umaasa at may katapatan.  Tayo ay manatiling
malapit sa iglesia sa ating mga buhay.  Noon pa man ay may nagsasabing ang nakikitang iglesia ay bulok at
dapat kang lumabas doon.  Ang mga taong ito ay nakakalimot sa kanilang sarili.  Manatiling malapit sa iglesia.
Isentro ang inyong buhay sa iglesia.  Igiit ang pangangaral ng katotohanan.  Pahalagahan ang iglesia.  Ibigay
ang iyong sarili sa iglesia.  Paglingkuran siya sa kanyang pangangailangan, sapagkat siya ay maluwalhati.
Siya ay banal na lunsod ng Dios.  Sino ang makapagsasabi ng kanyang kaluwalhatian?  Darating ang araw
na ang lahat ay babagsak at ang mga gawa ng tao ay mauuwi sa wala.  At sila ay mawawala sa isang saglit.
Ngunit hindi ang iglesiang itinatayo ni Cristo.  Ihinga mo ito:  “Itatayo Ko ang Aking iglesia, at ang mga
pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.”

____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong salita.  Pagpalain Mo ito sa aming mga puso kay Cristo, Amen.


