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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 3:7-9

“Pablo: Katiwala Ng Hiwaga”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Ang iglesia ni Jesu Cristo ay sa buong daigdig.  Sa loob ng maraming siglo tinipon ni Cristo ang Kanyang
piniling mga banal mula sa maraming bansa at mga wika sa lupa.  Iyon ay normal.  Hindi ito talaga
nakakamangha sa atin.  Ito ay nagpapatuloy na sa loob ng mahabang panahon – napakahaba na hindi
natin ito talaga binibigyan ng gaanong pag-iisip.  Ang naging pangkaraniwan sa iyo at sa akin,
gayunpaman, ay hindi laging totoo.  Ang iglesia sa isang pagkakataon ay hindi pangkalahatan.  Ang
iglesia sa loob ng libu-libong taon ay limitado lamang sa isang maliit na bansa sa lupa.  Ang iba’t ibang
bansa at mga tao sa lupa ay hindi naligtas – walang sinuman sa kanila.  Pinili ng Dios na iligtas ang
Kanyang bayan, na may napaka kaunting di-pagkakasama, mula sa bansang Israel.  Lahat ng mga bansa
sa labas ng Israel ay hindi kabilang sa iglesia.  Na ikaw at ako ay naligtas ngayon at pinagkalooban ng
Dios na maging bahagi ng iglesia ni Cristo ay kamangha-mangha at mapagbiyayang gawa ng Dios –
isang hindi natin dapat ipagwalang-bahala.

Ang pag-iral mismo ng iglesia sa Efeso ay bagong pangyayari (penomena).  Hindi ang pag-iral ng iglesia,
isipin mo, kundi ang pag-iral ng isang iglesia na binubuo ng mga taong Hentil.   Sila ay bahagi ng isang
bagong bagay.  Pinili ng Dios na iligtas sila, kasama ng mga banal sa Lumang Tipan mula sa Israel.  Gaya
ng sinasabi ni Pablo sa Efeso 2:18, “sa pamamagitan niya [Cristo] kapwa tayo [Judio at Hentil]
makakalapit sa isang Espiritu patungo sa Ama.”  

Ang paksang ito na nasa puso ng mga talatang ating pag-aaralan sa pagsasahimpapawid ngayon:  Efeso
3:7-9.  Mababasa natin doon:

Tungkol sa ebanghelyong ito ako’y [iyon ay si Pablo] naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Dios
na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan.  Bagaman ako ang pinakahamak
sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga Hentil ang mga
di-masukat na mga kayamanan ni Cristo; at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging
katiwala sa hiwaga, na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay.

Ang sitas na ito ay nasa puso nitong buong sulat ni Pablo.  Napakaraming mahalagang paksa na
ipinapaliwanag ni Pablo para sa atin sa sulat na ito.  Ngunit ang isang mahalagang paksa ng Efeso ay
ang hiwagang sinabi sa mga talatang ating pag-aaralan.  Isinaalang-alang na natin ang hiwagang iyon,
ng bahagya, kaugnay sa kapitulo 2.  Sa mga talatang ito ipinaliwanag ni Pablo ang hiwagang sinabi sa
sulat na ito.   

Sa loob ng maraming siglo ang mga banal ng Dios sa iglesia ay naharap sa nakalilitong hiwaga na tila
hindi nila malutas.   Ipinaalam sa atin ni Pablo sa talatang 9 na sa pasimula pa ng sanlibutan ang
hiwagang ito ay inilihim ng Dios.  O, muli, nalaman natin sa simula ng talatang 5 na ang hiwagang ito
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sa ibang salinlahi ay hindi ipinaalam sa mga anak ng mga tao.  Hindi ito tila ang hiwagang ito ay hindi
inilagay kapwa sa mga pangako at mga propesiya ng Lumang Tipan.  Ito ay paulit-ulit na itinala sa mga
pahina ng Kasulatan sa Lumang Tipan.  Subalit sinasabi sa atin ni Pedro sa I Pedro 1:10,11:  “Tungkol
sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa
biyayang darating sa inyo.  Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng
Espiritu ni Cristo na sumasakanila, nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Cristo, at ang
kaluwalhatiang susunod sa mga ito.”  

Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit hindi malutas ng mga banal noon ang hiwagang ito ay dahil
hindi pa pinili ng Dios na buksan ang kanilang mga mata at pang-unawa dito.  Nalaman natin sa II
Corinto 3:14, 15, na ang mga mata ng mga banal sa Lumang Tipan ay binulag, sapagkat may dating
talukbong na nananatiling hindi itinataas kapag binabasa nila ang Lumang Tipan.  Ang dahilan na ito ay
totoo sa mga banal ng Dios sa Lumang Tipan ay dahil ang Espiritu ng Katotohanan ay hindi pa
inihahayag sa kanila ang hiwaga.  Tulad sa kaso ng pagpatay maaaring may lahat ng uri ng katunayan
o katibayan na magagamit, ang kaso ay nananatiling hiwaga hangga’t ang lahat ay mapagsama-sama
at ang mamamatay ay nahayag.  Gayundin sa hiwagang ito ng ebanghelyo.

Anong katotohanan tungkol sa iglesia mula sa pasimula ng sanlibutan ang inilihim ng Dios na lumikha
ng lahat ng bagay?  Ito, talatang 6 ng Efeso 3:  “Na ang mga Hentil ay mga kapwa tagapagmana at mga
bahagi ng iisang katawan, at mga kabahagi sa pangako kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng
ebanghelyo.”  Iyon ang hiwaga.  Ito ay ginawang propesiya ni Noe nang basbasan niya ang kanyang mga
anak.  Ito ay ibinigay kay Abraham nang isinugo siya sa lupain ng Canaan.  Ito ay malinaw sa mismong
pangalan ni Abraham:  ang ama ng maraming mga bansa.  Ito ay paulit-ulit na ginawang propesiya ng
mga propeta.  Itinala ito ng mang-aawit sa marami niyang awitin.  Lahat ng katunayan ng isang iglesiang
pangkalahatan, iglesiang tinipon mula sa lahat ng mga bansa sa lupa, ay naroon sa Kasulatan sa Lumang
Tipan.  Ngunit hindi ito maintindihan ng mga banal dahil hindi pa pinili ng Espiritu na ihayag ang
pinagpalang katotohan sa mga banal noon.    Ang pangkaraniwan ngayon sa iyo at sa akin na hindi
maunawaan ng ating mga isipan ang isang iglesia na walang likas na pangkalahatan, ay malayo sa iniisip
ng iglesia sa Lumang Tipan.

Sa katunayan, ang mga salita sa talatang 9 ng ating teksto, na ang hiwagang ito sa lahat ng panahon
ay inilihim ng Dios na lumalang ng lahat ng mga bagay, ay naghahayag sa kanyang sarili.  Ang hiwagang
ito, sabi sa atin, ay inilihim ng Dios.  Ang pagtitipon ng isang pangkalahatang iglesia ay nasa plano ng
Dios mula sa buong walang hanggan.  Hindi tinanaw ng Dios ang Kanyang iglesia sa walang hanggan
ng unti-unti, wika nga.  Hindi Niya tiningnan ang Kanyang iglesia bilang binubuo ng bansang Israel na
ikinabit ang mga bansang Hentil doon sa kalaunan ng kasaysayan.  Sa Dios, ang iglesia ay isang buo,
isang katawan.  Ipinanukala at naunawaan ng Dios ang Kanyang iglesia bilang isang buo sa Kanyang
plano.  Sa Dios, ang mga bansa sa sanlibutang ito ay bahagi din ng plano ng Dios tulad ng bansang
Israel.  Ngunit ang katotohanang ito ay inilihim ng Dios bago ang pagparito ni Cristo at ng pagbubuhos
ng Espiritu.

Kapag inisip natin ang mga bagay na ito, kapwa mananampalataya, marami tayong dapat ipagpasalamat,
napakarami.  Ang isinulat ni Pablo sa Roma 9:26 ay totoo ngayon:  “At mangyayari, na sa lugar na kung
saan ay sinabi sa kanila, Kayo’y hindi ko bayan, doon sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay.”  Hindi
tayo bayan sa Dios.  Tayo ay mga dayuhan mula sa tipan ng pangako at walang Dios sa sanlibutang ito.
Ngayon, tayo din, ay tinatawag sa pangalan ni Cristo.  Tayo rin, ay bahagi ng iglesia ni Jesu Cristo sa
sanlibutang ito.  Tinutupad ng Dios ang Kanyang plano para sa lahat ng bagay sa Kanyang iglesia
ngayon.
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Ang tungkuling ipaalam ang dakilang hiwagang ito ay ibinigay ng tangi kay apostol Pablo.  Ang ibang
mga apostol ay pinagkalooban ding malaman at ipangaral itong ebanghelyo tungkol sa iglesia.  Ngunit
si Pablo ay katangi-tanging pinili ni Cristo para sa tungkuling ito.  Pansinin ang isinulat ni Pablo tungkol
sa kanyang sarili sa mga talatang 7 at 8 dito:  “Tungkol sa ebanghelyong ito ako’y naging lingkod ayon
sa kaloob ng biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan.
Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang
ipangaral sa mga Hentil ang mga di-masukat na mga kayamanan ni Cristo.”  Si Pablo ay ginawang
lingkod, iyon ay, ang taong tinawag upang maglingkod sa iglesia sa malaking kakayahan ng mangangaral
sa mga Hentil.   Ang tungkuling ito ay kaloob ng Dios na ibinigay kay Pablo – upang ipaunawa sa lahat
ng tao na ang hiwagang iyon ay isinasagawa na ngayon.  Nang mga sandaling iyon ay tinitipon na ng
Dios sa Kanyang iglesia ang mga bansang Hentil.  Si Pablo ang naging katiwala, o ang tagapamahagi,
ng kaalaman na ang iglesia ni Cristo ay naging pangkalahatan na ngayon.  Siya ang mangangaral na
ipinadala sa mga bansa, sa mga Hentil, na may mabuting balita na ang kaligtasan ay malayang ibinigay
ng Dios sa lahat ng mga tao.  Ang isinara sa mga bansa ng sanlibutang ito noon ay malaya nang ibinigay
ng Dios sa lahat ng tao sa pamamagitan ng katiwala ng hiwaga:  si Pablo.

Na si Pablo ay pinili at tinawag sa tungkuling ito ay malinaw sa turong ibinigay ni Cristo kay Ananias
matapos ang pagbabagong-loob ni Pablo.  Mababasa natin sa Mga Gawa 9:15 ang mga salitang ito ni
Cristo:  “Pumunta ka sapagkat siya’y [Pablo] isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking
pangalan sa harapan ng mga Hentil at ng mga hari, at ng mga anak ni Israel.”  Tinawag at itinalaga ni
Cristo si Pablo sa natatanging tungkuling ito ng pagiging katiwala ng hiwaga.  At ito ay lubos na
nalalaman ni Pablo at tinitiyak ang kanyang katayuan saanman.  Halimbawa, sa Roma 11:13 isinulat ni
Pablo:  “Ngayo’y nagsasalita ako sa inyong mga Hentil.  Palibhasa ako nga’y isang apostol sa mga Hentil,
niluluwalhati ko ang aking ministeryo.”  Iyon ang partikular na lugar ni Pablo sa iglesia.  Ang kanyang
kaloob ay ang natatanging katayuang pinili ng Dios at ibinigay sa kanya.

Sinasabi ni Pablo sa talatang 7 na ang kanyang katayuan ay ibinigay sa kanya ayon sa paggawa ng
kapangyarihan ni Cristo.  Ang ibig niyang sabihin nito, una sa lahat, ay siya ay itinalaga ni Cristo sa
pamamagitan ng makapangyarihang gawa ng kanyang pagbabagong-loob sa daan patungong Damasco.
Doon unang inihayag sa kanya ang kapangyarihan ni Cristo.

Subalit ang paggawa ng kapangyarihan ni Cristo ay ipinakita sa wakas kay Pablo nang siya ay direktang
inutusan ni Cristo sa Arabia.  Isinulat ni Pablo ang karanasang ito sa mga unang talata ng II Corinto 12.
Bagaman wala tayong oras para basahin ang mga talatang iyon, dapat nating pansinin sa kanila na
walang ibang taong tumanggap ng gayong makapangyarihang gawa kung saan ang hiwaga ng iglesia
ay inihayag sa kanya.  Iyon ay direktang inihayag ni Cristo sa kanya sa ilang.  Kung mayroon mang may
dahilan upang magmalaki sa kanyang sarili, si apostol Pablo iyon.  Subalit hindi nagmalaki ni Pablo sa
kanyang sarili.  Sa halip, tinanggap niya ang kanyang katungkulan bilang kaloob ng biyaya.  Pansinin ang
talatang 7:  “Tungkol sa ebanghelyong ito ako’y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Dios.”  O,
sa talatang 8:  “Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa
akin.”  Ang katungkulan ni Pablo ay isang kaloob.  Ito ay malayang ibinigay sa kanya ng Dios sa batayan
ng di karapat-dapat na kagandahang-loob ng Dios lamang.  Iyon ang biyaya.  Tinanggap ni Pablo ang
kaloob ng kanyang katungkulan sa batayan ng kagandahang-loob ng Dios, ang kagandahang-loob na
siya, si Pablo, ay hindi karapat-dapat.  Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, pahayag ni Pablo.

Bayan ng Dios, kayo ay mga banal ng Dios, sulat ni Pablo sa iglesia sa Efeso.  Kayo ang mga pinabanal
at ginawang banal sa dugo ni Cristo.  Ako ang pinakahamak sa lahat sa inyo.  Ako ang pinakamababa
sa totem pole.  Hindi ako karapat-dapat sa malayang ibinigay sa akin ng Dios na katungkulan.  Inusig
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ko ang mga banal at iglesia ng Dios.  Huminga ako ng mga pagbabanta laban sa kanila.  Kinapootan ko
sila.  Walang karapat-dapat sa akin kundi kaparusahan mula sa kamay ng Dios.  Subalit pinasasalamatan
ko si Cristo Jesus na nagtulot sa akin, dahil doon ay ibinilang Niya akong matapat, na inilagay ako sa
ministeryo.

O na ang bawat may katungkulan sa iglesia ni Cristo ay taglayin ang kapakumbabaang iyon.  Walang tao
ang maaaring umagaw sa kanyang sarili ng katungkulan sa iglesia.  Sila na nagsisikap na ilagay ang
kanilang sarili sa unahan tungkol dito ay ginagawa lang ito mula sa pagmamataas at sariling
kaluwalhatian.  Ang bawat may katungkulan na naglilingkod ay marapat na tinawag ni Jesu Cristo sa
pamamagitan ng Kanyang iglesia at dapat maglingkod ng may ganap na pagpapakumbaba.  Walang
lugar para sa isang mapagmalaking may katungkulan sa iglesia ni Cristo.  Walang lugar para sa taong
magtatangkang umakyat sa kapangyarihan at impluwensya nang higit sa ibang may katungkulan.  Kung
mayroon mang may karapatang gawin ito, si Pablo iyon.  Subalit naglingkod siya ng may malalim na
pagpapakumbaba, yamang nakikilala kung sino siya.

Kapag tayo ay naglilingkod sa kakayahan ng isang may katungkulan sa iglesia, maging ito man ay
mangangaral o matanda o diakono, gawin natin ng may kaamuan at kabanalan.  Ang totoo kay Pablo
ay dapat ding maging totoo sa atin.  Pag-aaralan natin ito ng mas detalyado kapag ating
isasaalang-alang ang mga katungkulang iyon na may kinalaman sa Efeso 4.

May dalawang dakilang katotohanan na iniutos kay Pablo na ipangaral sa mga Hentil.  Ang unang
katotohanan, sabi sa atin sa talatang 8, ay ang di-masukat na mga kayamanan ni Cristo.  Ang mga
Griyego sa Efeso ay nabuhay sa isang bayan na sagana sa makalupang kayamanan at kasaganaan.  Ang
lipunan ay puno ng kayamanan.  Ang bayan ng Dios, kasama ng mga pagano sa bayan, lahat ay sagana.
Ang mga banal na ito kung gayon ay nakakaunawang lubos nang magsalita si Pablo sa kanila ng
kayamanan ni Cristo at sabihin sa kanila na ang mga yamang ito ay di-matutumbasan sa halaga.  Ang
mga kayamanan kay Cristo ay di-masukat.  Sila ay walang hangganan.  Ang mga kayamanan kay Cristo
ay napakalaki na ang lalim ay di kayang unawain.  Sila ay di-masukat.  Wow! Pag-usapan ang mga
kayamanan! Anong makalupang kayamanan ang maihahambing sa mga kayamanan ni Cristo?  Kung
papipiliin, ano ang sana’y mayroon tayo?

Ano ang mga kayamanang ito na tinutukoy ni Pablo?  Sila ang mga kayamanan ng kaligtasan na
matatagpuan kay Cristo, na siyang imbakan ng lahat ng pagpapalang ito.  Isipin mo iyan, mahal na
kaibigan.  Si Cristo ay hindi lamang lumalakad kasama ng mga mananampalataya gaya ng ginawa Niya
sa Kanyang mga alagad habang Siya ay nasa makalupang ministeryo.  Ipinadala ni Cristo ang Kanyang
Espiritu upang manahan sa kanila.  Si Cristo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay dinala ang Kanyang
tahanang dako sa puso ng Kanyang mga banal.  At iyon ay nangangahulugan na bawat pagpapala na
tinamo ni Cristo para sa atin sa krus ay atin, walang pagtutol.  Tinanggap ng mga mananampalataya ang
kapatawaran ng kasalanan.

Iyon mismo ay isang mahalagang pag-aari sa pagod-sa-kasalanang banal na nakikita ang kanyang
pangangailangan na mailigtas sa kasalanan.  Ngunit kasama noon ang pananampalataya, iyon ay, ang
kaalaman na ang ating mga kasalanan ay ipinatawad na sa atin.  Tayo ay nakatitiyak na ang ating mga
kasalanan ay inalis na sa tumutubos na dugo ni Jesu Cristo.  Tayo ay matuwid at banal kay Cristo.  A,
mas higit na kayamanan!  Tayo ay ipinahayag na matuwid sa harapan ng Dios, at nilinis ni Cristo ang
ating mga puso.  Natanggap natin ang pagkukupkop ng mga anak.  Tayo ay kabilang kay Jesu Cristo at
samakatuwid ay sa Dios mismo.  Tayo ang Kanyang minamahal na mga anak.  Tayo ay nagpapahingalay
sa pag-ibig at sa pag-iingat ng isang Ama na umibig sa atin mula sa walang hanggan.  Siya ang ating
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Dios at tayo ang Kanyang bayan.  Hindi Niya tayo iiwan sa buhay na ito kapag tayo ay nahihirapan.
Naroon Siya para sa atin bawat hakbang ng ating buhay sa pag-aakay sa atin sa kaluwalhatian.

Pagkatapos ay naroon ang kayamanan ng langit na naghihintay sa bayan ng Dios.  Sa buhay na ito tayo
ay binigyan ng pag-asa ng kaluwalhatian.  Si Cristo sa atin ay gumawa ng pag-asa para sa kaluwalhatian
na naghihintay sa atin sa langit, isang lupain na umaapaw sa gatas at pulot ng pagpapala ng Dios.  Tayo
ay binigyan ng matinding pagnanais at pananabik na pumasok sa kaluwalhatiang iyon, upang ang mga
kayamanan ng kasalukuyang sanlibutan ay mawalan ng katuturan kung ihahambing sa mga kayamanan
na naghihintay sa atin sa tabi ng Dios – upang magpahingalay sa dalisay, walang halong kaluwalhatian
at kaganapan na wala ni katiting na dungis ng kasalanan – iyon ay magiging kaligayahan at kagalakan
na di-masambit.

At iyon ang ibinigay kay Pablo upang ipangaral.  Sa maikling salita, ang tungkulin niya ay ipangaral ang
ebanghelyo – ang pareho ring magandang balita na naririnig pa natin sa iglesiang nakikita sa
pamamagitan ng wasto, matapat na pangangaral ng Salita ng Dios.  Ang kayamanan ding iyon ang
nagpapakilig sa ating mga puso.

Ngunit ang pagkatawag ni Pablo ay may kasama pang higit sa pangangaral lamang ng ebanghelyo.  Ang
kanyang tawag ay isang pagbasag sa lupa.  Gumagawa siya ng isang bagong bagay.  Siya ay tinawag
upang magsagawa ng tungkulin na sa una, sa iglesia, ay tila pangunahin at mali sa ilang punto.  Si Pablo
ay inilagay ng Dios sa unahan ng pangangaral ng ebanghelyo, wika nga.  Ang iba sa mga apostol ay
nangaral muna sa mga Cristianong Judio lamang.  Si Pablo ay isinugo upang dalhin itong pinagpalang
ebanghelyo ng di-masukat na mga kayamanan ni Cristo sa isang bayan na hindi kailanman naging isang
bayan.  Kailangan niyang ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya sa kanila na ganap na tinanggihan ng Dios
sa Lumang Tipan.  Isipin mo na isa ka sa mga Hentil na iyon na ngayon ay binahaginan ni Pablo ng
ebanghelyo.  Isipin ang kasiyahan, na ang Dios sa Kanyang biyaya ay pinili din sila ngayon upang maging
bahagi ng Kanyang iglesia sa sanlibutang ito.    

Pinag-uusapan natin dito syempre, ang mga mananampalataya.  Ang sanlibutan ng kawalang-
pananampalataya ay hindi isasaalang-alang ang nangyayari dito bilang nakakapagpasigla.  Ngunit tayo
na lumilingon sa tapat ng panahon ng Bagong Tipan ay tunay na masisiyahan tungkol sa nagsimula kay
apostol Pablo.  Ang ebanghelyo ay lumaganap na sa buong sanlibutan.  Ang sinimulan ni Pablo noon ay
nagpatuloy.  Ang iglesia ay naging aktibo sa utos sa kanya na palaganapin ang ebanghelyo sa lahat ng
tao.  At kaaba-aba ang iglesia ngayon na hindi ito nakikita bilang kanyang pagkatawag.  Ang ebanghelyo
ay ibinalita mula pa sa pasimula ng sanlibutan.  Ito ay nai-propesiya na at inawit mula sa pasimula ng
panahon.  Si Pablo ay ginamit ng Dios upang simulan ang pagpapalaganap ng ebanghelyo.  Anong
pribilehiyo sa kanya.

At kinikilala din ito ni Pablo.  Tinupad ng tungkulin ni Pablo ang dapat nitong gawin – upang ipakita sa
lahat ng tao ang pakikisama ng hiwaga ng iglesia.  Gusto kong gumawa ng punto niyan bago tayo
magtapos ngayon.  Nakita ng lahat ng tao kung ano ang iglesia.  Ang hiwaga sa Lumang Tipan ay
nahayag na.  Ang hiwaga ng iglesia ay hindi na hiwaga.  Tayo ay nabubuhay sa dulo ng panahon at ang
hiwaga ay nalutas na sa loob ng maraming siglo.  Lahat ng mga bansa ng tao ay nakita ang magandang
katotohanan patungkol sa iglesia ni Cristo.  Ang mga banal ng Dios ay tinipon mula sa bawat bansa ng
sanlibutang ito.  Ito ay binubuo ng mga tao sa bawat wika.  Ang mga banal na ito ay naging kabahagi
sa mga kayamanan ni Cristo.
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Ngunit ang iglesia ngayon ay nagpapagal pa rin upang makita ng mga hindi nakakita ang kagandahan
ng iglesia.  Ang iglesiang nakikita ay nagpapadala pa rin ng mga lalaki sa sanlibutan upang ipangaral ang
ebanghelyo at upang tipunin ang iglesia.  Sa katunayan, ang iglesia ay nagpapadala pa rin ng mga lalaki
sa mga may ebanghelyo sa kanilang henerasyon at naiwala ito.  Ang iglesia ay laging nagbibigay ng saksi
sa unang ipinagawa kay Pablo.

Ngunit naghihintay doon ang mas mabuting panahon.  Ang panahong iyon ay nasa hinaharap kapag ang
pag-asa ng kaluwalhatian sa wakas ay natupad.  Tayo kung gayon ay titipunin sa langit at makikita natin
ng ganap ang inilihim ng Dios mula sa walang hanggan – ang iglesia ng lumang dispensasyon at ang
bago, sama-samang tinipon tungo sa isang malaki at maluwalhating katawan sa langit, isang magandang
iglesia.  Sa gayon ang hiwaga ng Dios ay matutupad sa buo nitong kaganapan.

Nagpapasalamat tayo sa Dios na ang hiwaga ay hindi na hiwaga sa atin.  Nakatingin tayo ngayon at
nagsisikap para sa huling kaganapan ng iglesiang iyon.

___________________________________________

Manalangin tayong sama-sama.

Aming Ama at aming Dios sa langit, muli kaming lumalapit sa Iyong presensya, sapagkat Ikaw ang dakila
at maluwalhating Dios ng langit at lupa at ipinadala Mo ang Iyong Anak upang maging ulo ng iglesia, ang
iglesia na Iyong tinipon mula sa maraming mga bansa at mga wika nitong sanlibutan, at kami ay
nagpapasalamat na kami ay maaaring makabilang sa kahanga-hangang iglesiang iyon.  Dalangin namin
na Iyong ipagkaloob sa amin ang biyaya na malaman na kailangang-kailangan na kami ay makasama sa
iglesiang iyon sa sanlibutang ito.  Ama, patawarin Mo kami sa aming mga kasalanan.  Dalangin namin,
samahan Mo kami sa araw na ito.  Alang-alang kay Jesus hinihiling namin ang mga ito, Amen.


