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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 2:20-22

“Ang Nag-iisang Pundasyon ng Iglesia”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Sa nakaraan nating pagsasahimpapawid sinimulan natin ang ating pagsasaalang-alang sa sentrong paksa
ng sulat na ito sa iglesia ng Efeso:  ang hiwaga ng iglesia.  Ang Dios sa Kanyang dakilang awa ay pinag-isa
ang mga banal ng Lumang Tipan sa mga banal ng Bagong Tipan.   Lahat ng mga tao, wika, at mga lahi ng
tao ay bahagi na ngayon ng dating ibinigay lamang sa isang grupo ng tao bago ang pagdating ni Cristo.
Ang iglesia ni Cristo ay lumabas sa hangganan ng Lumang Tipang Israel.  Niyayakap nito ngayon ang mga
mananampalataya mula sa buong sanlibutan.  Kay Cristo tayong lahat ay kaanib ng sambahayan ng Dios.
Tayo ay mga kaanib ng Kanyang pamilya.  Tumitira tayong kasama ng Dios sa parehong sambahayan.

Iyan ang nasa isip ni Pablo kaya ngayon ay inilalarawan ang iglesia sa Efeso 2:20-22 bilang isang gusali na
nakalapat na mabuti.  Basahin natin:

Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo Jesus ang batong panulok.
Sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa
Panginoon.  Na sa kanya kayo rin ay magkakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu.

Ang iglesia ay ikinumpara dito sa isang gusali ng templo, ang tirahan ng Dios, o ang bahay ng Dios.  Tayo
ay itinayo sa bahay ng Dios na isinalig sa, o itinayo, kay Jesu Cristo.  Isasaalang-alang natin ngayon ang
nag-iisang pundasyon (saligan) ng iglesia.  

Ang Gusali

Dito sa ilang talata sa ating harapan ikinukumpara ni Pablo ang iglesia sa gusali ng templo sa Jerusalem,
hindi sa templong itinayo sa Efeso bilang parangal kay Diana, ang diosa ng mga taga-Efeso.  Itinuon ni
Pablo ang pansin ng mga mananampalatayang taga-Efeso sa templo ni Jehovah.  Pansinin, talatang 21:
kayo ay nakalapat na mabuti tungo sa pagiging isang banal templo sa Panginoon.  O muli, sa talatang 22:
kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Dios sa Espiritu.  Ang templo kung saan ang
iglesia ay ikinumpara ay ang templong tinatahanan ni Jehovah at ibinabahagi sa pakikisama sa Kanyang
bayan.  

Ginagamit ni Pablo ang partikular na pagkukumparang ito upang tawagin ang ating pansin sa ilang
mahalagang katotohanan tungkol sa iglesia.  Una sa lahat, ang templo ay nakalapat na mabuti.  Iyon ay
gawa sa iba’t ibang uri ng materyales, lahat ay maingat na inilagay sa kanilang mga lugar upang iyon ay
maging templo ng Dios.  Ang templo sa panahon ni Solomon lalo na, ngunit sa malaking antas din ang
templo ni Herodes na ngayon ay nakatayo sa Jerusalem, ay itinayo sa isang partikular na pagtitiyak.  Mga
bato, marmol, kahoy, mahahalagang metal gaya ng ginto, pilak, at tanso, mga telang may disenyo, lahat
ay ginawa ng eksakto at pinagsama-sama para sa kanilang partikular na lugar sa templo.  Mayroong mga
tiyak na haligi, tiyak na mga silid, tiyak na kagamitan na eksaktong inilagay sa kanilang mga lugar sa



Page 2 of  5

templong iyon upang magkakasamang gumanap.  Lahat nitong iba’t ibang bahagi ay may sarili nilang
espesyal na lugar sa kagandahan, dingal, at pagsamba ng gusaling ito.  Sila ay nakalapat na mabuti, o
pinagsama-sama sa tamang pagkakasunud-sunod, upang sila ay sama-samang maging isang kayarian ng
templo, ang lugar na tinatahanan ng Dios.  Ang lahat sa kanyang partikular na lugar, bawat bagay ay
nagsisilbi sa kanyang sariling gamit, gayunman sa isang paraan na nagpapahiram sa ikagaganda at ugmaan
ng kabuuan.

Sa ikalawang banda, ang larawang ginagamit dito ni Pablo ay nagtuturo din kung paano ang gusaling ito
ay lumago upang maging templo.  Pansinin ang talatang 21:  “…sa kanya ang buong gusali ay nakalapat
na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo.”  Tunay nga na may iba’t ibang baitang sa
pagtatayo ng templo.  Ang pundasyon ay kailangan ilagay sa kanyang batong panulok.  Iyon ang unang
baitang sa pagtatayo ng templo.  Ang mga pader  pagkatapos ay itinayo sa pundasyong iyon.  Ang mga
haligi ay itinaas, ang bubong ay ikinabit.  Ang mga kagamitan at dekorasyon ay idinagdag pagkatapos, at
iba pa.  Ang punto ay, may iba’t ibang baitang ng pagtatayo ng templo na kailangang pagdaanan upang
ito ay lumago sa kanyang ganap na anyo:  isang templo.  Lahat ng mga baitang na ito ay gumugugol ng
panahon, at lahat ay nangyayari sa eksaktong iniatas ng punong arkitekto.

Lahat nang ito ay ginagamit ng wasto, lubos na kagandahan, sa pagtatayo ng Dios ng Kanyang iglesia sa
buong panahon!  Sa isang banda, ang iglesia ni Jesu Cristo sa sanlibutang ito, gaya ng isang gusali, ay
binubuo ng iba’t ibang materyales o bahagi.  Sinasabi ni Pablo sa mga mananampalatayang Hentil na ito
sa Efeso at sa iglesia ngayon na tayo ay sama-samang itinayo para panahanan ng Dios.  Lahat ng mga
banal ng Dios, lahat ng bawat isang kaanib ng iglesia, maging sa Luma at Bagong Tipan (mga Judio at mga
Hentil), ay sama-samang itinayo upang magawa itong templo.  Sinabi namin ito kaugnay sa iglesia bilang
katawan ni Cristo.  Lahat tayo ay kaanib ng katawang iyon, na mayroong partikular na gawain sa katawang
iyon, gayunman ang ating halaga ay bilang bahagi lamang ng katawan.  Ito rin ay totoo sa halimbawang
ginamit dito sa ating teksto ni Pablo.  Tayong lahat ay isang piraso ng templo ng Dios.  Ang iba sa atin ay
mga tabla, ang iba ay mga bato, ang iba ay mahahalagang metal.  Ang iba sa atin ay bahagi ng bubong,
ang iba ay sa itaas na bahagi ng mga pader, ang iba naman ay mga haligi, at iba pa.  Ang bawat isa sa atin
ay may sarili niyang partikular na lugar sa pagtatayo ng gusali, na sa paraang kung wala ang bawat isa sa
atin, ang pagtatayong iyon ng iglesia ay magiging hindi ganap.

Nakikita n’yo ba kung ano ang ipinapahiwatig noon, bayan ng Dios?  Ang Dios, ang Punong Arkitekto, ay
kumukuha ng tao mula sa bawat antas ng buhay, mula sa bawat kalagayan ng buhay, at mula sa bawat
bansa at wika at inilalapat sila sa gusali ng Kanyang iglesia.  Maaaring tayo ay isang taong may malaking
kayamanan at kasaganaan, o maaaring tayo ay isang mahirap na manggagawa, ngunit kinukuha tayo ng
Dios at binibigyan tayo ng sarili nating partikular na lugar sa iglesia.  Maaaring tayo ay palakaibigan at
kaibig-ibig ang ugali, o maaaring tayo ay mahirap pakisamahan, matigas na ulong banal, subalit binibigyan
tayo ng Dios ng lugar sa kanyang iglesia.  Maaaring tayo ay isang Judio o isang Hentil, gayunman kinukuha
ng Dios ang bawat isa sa atin at inilalagay tayo sa gusali ng Kanyang iglesia.  At tayong lahat ay may
partikular na layunin at gamit sa iglesiang iyon.  Ang iglesia ay hindi kumpleto kung wala tayo.  Kung minsan
kinakailangang hanapin ang partikular nating lugar at gawain, ngunit iyon ay naroon! 

Subalit ang pinagpalang aspeto ng iglesia ay tayo ay sama-samang itinayo kasama ang iba pa sa iglesia.
Tayo ay nakalapat na mabuti, at isinamang malapit ng Dios sa iba pang kaanib ng iglesia upang buuin ang
iglesia.  Hindi tayo mag-isang gumagawa.  Sa katunayan, wala tayong halaga hiwalay sa ating lugar sa
iglesia.  Tayo ay isa lamang bato o isang piraso ng kahoy.  Wala tayong silbi hangga’t isama tayo ng Dios
sa Kanyang biyaya sa ganap na pagkakaisa sa iba pang kaanib ng iglesia.  At ang gamit natin sa iglesia ay
laging ganap na kaisa sa gamit ng iba.
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Lahat nang ito ay nahahayag sa iglesiang nakikita, kapag ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama
sa ilalim ni Cristo na kanilang ulo.  Kaya kung tayo ay aatras at titingnang mabuti ang iglesia, makikita natin
na hindi ang indibidwal na bahagi ng iglesia sa kanilang sarili ang kagandahan ng iglesia.  Ang kagandahan
at kaluwalhatian ng iglesia ay lahat ng bahaging ito ay sama-samang magkakahalo sa isa’t isa upang ayusin
ang isang buo.  At ang buong iyon ay ang templo, ang pinaka tirahan ng Dios!

Iyan ang naghahatid sa atin sa pangalawang katangian ng iglesia ni Cristo na inilarawan sa hugis ng gusali
ng templo.  Ang iglesia ay lumalaki! Ito ay lumalaki tungo sa pagiging templo.  Ang pagiging kumpleto ng
templo kung saan ang Dios ay nananahan ay nangyayari sa pamamagitan ng iba’t ibang baitang ng paglago.
Sa bawat baitang na ito ang Dios ay gumugugol ng panahon upang palakihin at itayo ang iglesia sa buo
niyang kagandahan.   Maaaring hindi ito mas malinaw sa mga banal sa Efeso.  Ang iglesia ay kapapasok pa
lamang sa isang bagong baitang ng paglaki.  Ang plano ng gusali ng iglesia ni Crsito ay iginuhit sa walang
hanggan.   Ang unang baitang ng paglaki ng iglesia ay matatagpuan sa iglesia bago ang Baha.  Pagkatapos
ay naroon ang iglesia sa panahon ng mga patriarka.  Ang iglesia ay pumasok sa isa pang baitang ng
pagtatayo sa ilalim ng batas ng mga utos na naglalaman ng mga ordinanasa, ang bayan ng Israel.  Ngayon
si Cristo ay dumating at winakasan ang baitang ng paglaki ng Lumang Tipan.  Ang mga batong bumubuo
sa mga pader ng templo ay nakalagay na.  Ang iglesia ay pinalaya na ngayon mula sa pagkagapos sa mga
batas ng kautusan, mula sa mga seremonya ng kautusan ng Lumang Tipan.  Ang iglesia ay nagka-edad na.
Siya ngayon ay nakatayo sa kalayaan ng mga anak ng Dios.  Ang iglesia ay lumaki na.  

Ngayon ay idaragdag ng Dios sa Kanyang iglesia ang lahat ng ginto, pilak, mamahaling alahas, at mga
telang may disenyo upang pagandahin ang Kanyang templo.  Ang mga Hentil ay naihugpong na ngayon!
Di magtatagal ay maaabot na niya ang buong kaluwalhatian bilang templo ng Dios.

Mga minamahal na banal, ngayon ang mga panghuling hibla ng iglesia ay ginagawa na.  Ang gusali ng
iglesia ng Dios ay naabot na ang huli nitong baitang.  Tayo ay nananahan sa huling mga araw.  Di
magtatagal ang gusali ay magiging kumpleto na at magniningning sa buo nitong kagandahan tungo sa
walang hanggan bilang tirahan ng Dios.  Magkakasama tayong kabilang doon sa isang maluwalhating iglesia
na itinayo mula sa simula ng panahon.  Itinayo ng Dios ang Kanyang iglesia sa buong panahon.  Anong
gandang gusali!

Ang Pundasyon

May isa pang aspeto ng larawang ito na hindi pa natin naisasaalang-alang, marahil ang pinaka mahalagang
aspeto.  Ang gusaling itinayo sa ibabaw ng buhangin ay maaaring magandang tingnan sa mahabang
panahon, ngunit wala itong matatag na pundasyon.  At kapag dumating ang hangin at umihip sa gusaling
iyon, ang gusaling iyon ay babagsak.  Iyon ay masisira at mawawasak.  Itong templo ng iglesia ng Dios ay
dapat maitayo kung gayon sa isang matatag at matibay na pundasyon, kung hindi ang gusali ay walang
saysay.  Dahil dito dapat nating isaalang-alang ang ating lakas bilang bayan ng Dios.  Kaya nga isinulat ni
Pablo sa talatang 20 na “tayo ay itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Cristo
Jesus ang batong panulok.”  Tayo ay magkakasamang itinayo, tayo ay nakalapat na mabuti, ngunit isa man
dito ay walang kahulugan kung hindi tayo nakatayo sa matibay na pundasyong ito.  

Pansining muli ang anyo.  Ang pundasyon ay kung saan nakatayo ang buong bahay.  Kung pupunta tayo
sa isang lugar kung saan ang isang bahay ay sinisimulan pa lang, makikita natin ang mga tagahukay na
humuhukay ng malaking kanal.  Sa kanal na iyon, ang mga porma ay itatayo at sa pormang iyon ang trak
ng semento ay magbubuhos ng semento.  Kapag natuyo na ang sementong ito at inalis na ang porma,
makikita natin ang isang matigas, sementadong pundasyon sa lupa.  At sa pundasyong iyon ang buong
bahay ay itatayo ngayon.  Gayunman, sa panahon ni Jesus, wala silang mga trak ng semento.   Ang
kanilang mga pundasyon ay nakatayo sa malalaking bato na, sa karamihang bahagi, ay nakapatong sa
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pundasyong bato, ang batong panulok.  Ang batong panulok ay isang malaking tipak ng bato, na tinibag
mula sa kabundukan para sa tanging layunin ng pagpapanatili ng buong pundasyon.  Iyon ang bato kung
saan ang lahat ng mga bato ng buong pundasyon ay nakapatong.  Ito ang nagtatakda ng sukat at hugis
ng gusali, ngunit ito rin ang lakas ng gusali.  Hinahawakan nito ang gusali at ang pundasyon.  

Mahalaga sa pagtatayo ng templo ng Dios ay ang kanyang punong batong panulok.  Maaaring may ibang
batong panulok sa malaking kayarian ng templo, ngunit may isa at tanging punong batong panulok kung
saan ang kayariang ito ay itinakda.  Ganoon din sa iglesia.  Mahalaga sa pagtatayo ng iglesia ng Dios ang
ating batong panulok, na si Cristo.  Sa Kanya lamang ang buong kayarian ng iglesia sa buong panahon ay
nakapatong.  Mula sa pasimula ng panahon hanggang sa wakas ang iglesia ay nakapatong kay Jesu Cristo.
Kay Cristo, sabi sa atin ng talatang 21, ang buong gusali ay lumalaki tungo sa pagiging isang banal na
templo.  Kapag tayo ay magkakasama lamang na nakasemento kay Cristo ang kayarian ng iglesia ay
makakatayo bilang isang iglesia sa sanlibutang ito.  Sa katunayan, ang ating kagandahan at ang ating
kaluwalhatian ay matatagpuan sa katotohanan na tayo ay nakatayo kay Cristo.

Paano ito totoo?  Paanong si Cristo ay dapat tingnan bilang batong panulok ng iglesia?  Ito ay katotohanan
na sa walang hanggan.  Sinasabi sa atin ni Pedro sa I Pedro 2 na ang Dios mula sa walang hanggan ay
maingat na pinili itong mahalagang batong panulok, at sa pasya ng ating Dios ang iglesia ay pinili sa Kanya.
Siya ay itinalaga una sa lahat, at lahat ng kaanib ng iglesia ay pinili lamang gaya ng mula sa walang
hanggan sila ay tiningnan ng Dios sa Kanya.

Sa tamang panahon din, ang iglesia ay itinayo kay Cristo.  Isipin ang ating sarili, bayan ng Dios, na hiwalay
kay Cristo, ano tayo?  Tayo ay parang mga pira-piraso lamang na inihagis sa isang bunton at handa ng
itapon.  Iyon ang ating espiritual na kalagayan.  Hindi lamang tayo walang halaga, kundi di kanais-nais sa
ating sarili.  Tayo ay marumi sa ating kasalanan.  Nang ang tao ay mahulog sa kasalanan, tayo ay inihagis
ng Dios sa isang bunton upang sunugin.  Ngunit ang Dios sa Kanyang dakilang awa at biyaya ay ipinadala
si Jesu Cristo dito sa sanlibutan.  At hindi lamang tayo inalis ni Cristo mula sa bunton kundi ginawa tayong
maganda sa Kanyang dugo.  Nilinis Niya tayo at pagkatapos ay kinuha tayo at napaka mapagbiyayang
inilagay tayo sa gusali ng iglesia.  Ginawa Niya tayong bahagi ng iglesia, ng malaki at maluwalhating templo
ng Dios dito sa sanlibutan.  Ginawa Niya tayong mahalaga kaugnay sa Kanya.  Sa gayong paraan tayo, di
lamang bilang indibidwal na mananampalataya, kundi bilang isang iglesia rin sa sanlibutang ito ay itinayo
sa Kanya.  Nakatagpo tayo at kumukuha ng ating buhay mula sa Kanya at sa Kanyang gawa sa atin.  Siya
pa ay nabubuhay ngayon bilang pinaka ulo ng Kanyang iglesia at naghahari sa lahat ng bagay para sa
kapakanan ng iglesiang iyon.  Tiyak nating masasabi, tulad ni Pablo sa ating teksto, na tayo ay banal na
templo sa Panginoon, iyon ay, bilang nagkakaisa kasama ni Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya.

Sa pundasyong bato na iyon na si Cristo ay itinayo ang pundasyon mismo ng iglesia.  Ang pundasyong ito,
makikita natin, ay yari sa mga bato ng mga apostol at mga propeta.  Tandaan, sinabi natin na ang
pundasyon ay dapat malakas kung hahawakan nito ang isang gusali.   Ang templo ng Dios ay malakas
lamang kung ito ay nakatayo sa isang matatag at matibay na pundasyon.  Ang matibay na pundasyong iyon
na ngayon ay inilalagay ng Dios kay Cristo (na, tandaan, ay parehong lakas at nagpapanatili sa pundasyon
gayundin ng buong gusali), ang kasing tatag ng bato na pundasyon, ay ang mga apostol at mga propeta.
Parang mabuway sa akin, ikinalulungkot ko, ngunit ang mga apostol at mga propeta ay mga tao ding
katulad ko.  Sila ay mga makasalanan na maaaring madapa at mahulog tulad ko.  Hindi lamang sila
nagkasala, kundi tiyak na nagkakamali sila.  Parang mabuway na pundasyon iyon para sa akin! Ang iglesia
ay nakapatong sa mga tao lamang.  Kahit na ang mga taong ito ay nakapatong kay Crsito, sila ay mga tao
lamang.  Napakahinang pundasyon noon! Gayunman, iyon ang sinasabi dito ng Salita ng Dios.  At kahit na
iginigiit pa rin ng Romanong iglesia na ang iglesia sa katunayan ay nakapatong sa mga tao lamang, hindi
maaaring ito ang kahulugan ng ating teksto.
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Isipin kung sino ang mga propeta at mga apostol.  Sila ang mga lingkod ng Salita ng Dios.  Sa mga propeta
ng Lumang Tipan at mga apostol ng Bago, nalaman natin sa II Corinto 5:19, ay ipinagkatiwala ang Salita
ng pakikipagkasundo.  Nalaman natin sa II Pedro 1:19-21 na sila ay binigyan ng tiyak na Salita ng propesiya
na mabuti ang ating ginagawa kung ito’y ating pagtutuunan ng pansin.  Samakatuwid hindi sa mga propeta
o mga apostol mismo nakatayo ang iglesia.  Sa Salita na kung saan sila ay inudyukan ng Espiritu ng
katotohanan upang magsalita at itala ng walang kamalian para sa atin sa Kasulatan.  Ang Kasulatan ang
matatag na pundasyon na tinutukoy dito sa ating teksto.  Ang Biblia ang may kapangyarihang Salita ng Dios
sa Kanyang iglesia.  At ang mga apostol at mga propeta ay ginamit ng Dios upang itala ang walang
kamaliang Salita.

Nakikita mo ba kung ano ang ipinapahiwatig nito, mahal na tagapakinig?  Una sa lahat, kung tayo bilang
iglesiang nakikita o bilang mananampalataya ay itapon ang walang kamaliang Kasulatan na siyang buo at
ganap na Salita ng Dios, kung gayon ay naiwala natin ang ating pundasyon! Ang tunay na iglesia ni Jesu
Cristo ay ang isang nakatayo sa Salita ng Dios, at samakatuwid sa mga apostol at mga propeta.  Itanggi
ang Biblia, tanggalin ang ilang bahagi nito, sabihin na hindi ito bawat-katagang Salita ng Dios sa Kanyang
iglesia, kung gayon ang iyong pundasyon ay sira at ang iyong iglesia ay guguho at babagsak.  Gayundin
kapag inilagay mo ang kapangyarihan ng iglesia ng higit sa Biblia.  Ang Kasulatan ang ating pinakamataas
na may kapangyarihan.   Sila lamang ang nagtatakda ng katotohanan! Itanggi mo ito at hindi ka na isang
tunay na iglesia ni Cristo, dahil ang Biblia ang matatag na pundasyon ng iglesia na nakapatong kay Cristo!
Ang iglesia ni Cristo ay nakatayo sa pundasyon ng Salita ng Dios na sinalita sa pamamagitan ng mga bibig
ng mga guro at mga sugo ng Dios.  

Ang Templo

Ang dulo o kabuuan nitong gusali ay ito ay isang banal na templo.   Ang iglesia ng lahat ng panahon na
nakasalig sa mga apostol at mga propeta ay nananahan sa kalagitnaan nila, ang Dios mismo.  Kung
paanong ang Dios ay nanahan sa pagitan ng mga kerubin sa Banal sa Kabanal-banalan sa Templo, ay
gayundin naman ang Dios ay nananahan sa Kanyang iglesia.  Siya ay banal na templo.  Sa kanya ay ang
presensya ng banal na Dios.  At Siya ay nananahan sa kanya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.  Ang
Espiritu ng katotohanan ay nasa iglesia at nangunguna at gumagabay sa kanya sa sanlibutang ito.  Ang
Espiritu ring iyon ay nananahan sa bawat isa sa atin bilang indibidwal na kaanib ng iglesia, nangunguna at
nagtutuwid sa atin.  Ang Dios kung gayon ay tunay na nananahan sa Kanyang iglesia.  Ngayon na mismo.
Sa langit ang gusali ng iglesia ay matatapos.  Doon ang Dios ay mananahan sa atin ng ganap.  Ngunit
ngayon na mismo tayo ay banal na templo ni Jehovah.  Ang Dios ay nasa kanyang kalagitnaan! Na doon
ay makikita natin ang kaluwalhatian ng iglesia.  

Ang iglesia ay hindi institusyon ng tao.  Ito ay banal na institusyon na itinatag, iningatan, at tinahanan ng
Dios mismo.  Ito ay institusyon na nakasalig sa kaligtasan mula sa kasalanan,  natamo para sa atin sa
pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo.  Hindi ito institusyon na inilagay ng Dios upang magbigay ng
serbisyong panlipunan.  Hindi ito isang panlipunang samahan na inilaan para sa mga pamilya ng mga
piling-pili sa lipunan.  Ito ay isang mataas na espiritual na institusyon na nangangasiwa ng Ebanghelyo sa
mga makasalanan, sa mahihirap, sa kaaba-aba, nagdurusang makasalanan.  Doon ay makikita ang
kagandahan at biyaya ng iglesia.  Walang ano man sa sanlibutang ito ang maihahambing sa kanya! Walang
sino man sa sanlibutang ito ang mas maligaya kaysa sa kanila na bahagi ng tunay na iglesia ni Jesu Cristo!
At walang ibang institusyon na makakapalit sa iglesia sa pagmamahal ng mga banal ng Dios!  Tayo ay
sumusumpa ng katapatan sa Panginoon ng iglesiang iyon.  Hindi na tayo mga dayuhan o mga banyaga.
Tayo ay kabilang sa pamilya ng Dios!


