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AWIT 37:27-28 
“ANG MGA BANAL NG DIOS AY INIINGATAN” 

NI REV WILBUR G BRUINSMA   
 
Panimula 
 
Ang huling araw ng lumang taon ay malapit na.  Ito ang mabuting panahon ng taon sa paggunita sa mga 
bagay na nagdaan.  Sa paggunitang iyon, mabuting pansinin na nitong nakaraang taon walang anuman 
na may katiyakan.  Ang buhay ay nagkaroon ng maraming di-inaasahang mga pangyayari sa atin, ilan sa 
kanila ay hindi mabuti.  Ang tanging bato na hindi nagbabago na kayang panghawakan ng anak ng Dios 
nitong nakaraang ito ay ang pangako ng Dios sa Kanyang bayan:  Hindi Kita iiwan ni pababayaan man.  
Yamang ang Dios mismo ay di-nagbabago, gayundin ang Kanyang pangako.  At muli ipinakita Niya iyan sa 
atin na sumasampalataya:  Ikaw at ako ay hindi Niya pinabayaan.  Ang Dios ay naging malapit sa atin sa 
mga oras na iyon nang hindi ito gasinong karapat-dapat sa atin.  Sa mabubuting pagkakataon, nang hindi 
natin gaanong pinag-iisipan ang Kanyang presensya, at sa masasamang pagkakataon, nang ang kaya lang 
nating gawin ay manghawakan sa Kanyang presensya, ang Dios ay nakasama natin.  At kung mayroon 
man na dapat nating isaalang-alang sa pagtatapos ng 2014 ito ang nag-iingat na biyaya ng Dios sa 
Kanyang bayan. 
 
Sa taong ito isasaalang-alang natin ito kaugnay sa Awit 37:27, 28.  Isinulat ni David doon, “Lumayo ka sa 
masama at gumawa ka ng mabuti; upang sa magpakailanman ikaw ay manatili.  Sapagkat iniibig ng 
Panginoon ang katarungan, hindi niya pababayaan ang kanyang mga banal. S ila'y iingatan 
magpakailanman, ngunit ang mga anak ng masama ay ititiwalag.” 
 
Sa araw na ito ay lilingunin natin ang nag-iingat na biyaya ng Dios sa ating mga buhay at, bilang mga 
mananampalataya, ipinasya nating muli sa ating mga puso na lumakad sa daan na nakalulugod sa Kanya.  
Itinatalaga nating muli ang ating mga sarili sa paglayo sa masama at paggwa ng mabuti. 
 
I. Ang Kahulugan 
 
Ang mga salita sa ating teksto ay malaking kaaliwan habang binabalikan natin ang taong 2014.  Sila ay 
muling tumutunog na tunay sa bayan ng Dios:  “Hindi pababayaan ni Jehovah ang kanyang mga banal. 
Sila'y iingatan magpakailanman.”  Ang katotohanang Reformed tungkol sa pag-iingat sa mga banal ay 
tunay na nagbibigay lakas sa panahon ng pangangailangan.  Gayunman, dapat nating maunawaan kung 
ano ang kahulugan ng katotohanang ito upang makuha mula dito ang kinakailangang kaaliwan na 
ipinagkakaloob nito.  Halimbawa, hindi natin maaaring gamitin ang ating teksto upang ituro na hindi 
pahihintulutan ng Dios na may anumang masamang mangyari sa atin sa ating buhay.  Hindi tayo 
iniingatan ng Dios mula sa sakit at kalumbayan sa buhay na ito.  Alam na alam natin iyan.  Madalas na 
nagdurusa ang anak ng Dios sa mga epekto ng kasalanan sa sanlibutang ito at sa kanyang buhay.  
Kadalasan ay nagdurusa siya sa mga pisikal na kahinaan:  karamdaman at sakit.  Kung minsan ay maaari 
siyang dumanas ng emosyonal na kapaguran, mga kahirapan sa tahanan, sa lugar ng trabaho, at sa 
iglesia.  Ipinahahayag natin na mayroon din tayong maraming pakikipaglabang espiritual.  At tiyak, kung 
ang nagdaang taon ay hindi nagbigay sa atin ng pisikal o emosyonal na kapaguran, sa espiritual tiyak na 
muli tayong nakipaglaban sa ating kasalanan.  Kaya, nang sabihin ng talatang 28 na iniingatan ni Jehovah 
ang Kanyang mga banal, hindi ibig sabihin na inilalayo Niya sila sa mga masama at pagdurusa.  Ni ibig 
man nitong sabihin na tayo ay mabubuhay magpakailanman nang hindi makikita ang kamatayan.  Hindi 
tayo iniingatan ng Dios mula sa kamatayang pisikal.  Itinakda sa bawat tao ang mamatay ng minsan at 
pagkatapos ay ang paghuhukom.  Kaya kapag sinasabi natin ang pag-iingat sa mga banal, hindi natin 



2 
 

tinutukoy ang makalupang kaginhawahan o mahabang buhay.  Kung ito ang iniisip nating itinuturo ng 
sitas na ito, tayo ay nakatakdang mabigo! At kung ito ang iniisip nating itinuturo nito, hindi natin 
makikita ang banal na ebanghelyo ng Kasulatan. 
 
Pinag-uusapan natin ang tungkol sa espiritual na pag-iingat dito.  Iniingatan ng Dios ang Kanyang bayan 
mula sa pagtalikod sa pananampalataya at kaligtasan! Dito ang katapatan ng ating Dios ay nahayag sa 
bawat mananampalataya! Ito ay totoo sa bawat isang banal, una sa lahat.  Tayo ay indibiduwal na 
iniingatan ng Dios sa sarili nating mga buhay.  Ang katawagang ginamit dito sa ating teksto para sa 
iniingatan ay nangangahulugang “upang ilayo o upang bantayan.”  At ito ang ginagawa ng Dios para sa 
bawat isa sa Kanyang mga anak.  Binabantayan Niya sila mula sa kanilang mga kaaway.   
 
Ngayon, unawain natin kung sino ang nag-iingat sa atin.  Si Jehovah, ang dakila at di-nagbabagong Dios 
na lumikha ng lahat ng mga bagay at kinukontrol ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng soberano 
Niyang kapangyarihan at panukala.  Ito ay nangangahulugan na ang Dios ng langit at lupa, na hindi 
umiidlip at hindi natutulog, ay palagiang nagmamasid at nagbabantay sa atin.  Ibig sabihin nito na kung 
ang Dios ang nag-iingat sa atin, kung gayon tayo ay lubos na iniingatan.  Hindi tayo bibiguin ng Dios! 
Hindi Niya tayo bibiguin dahil walang sinumang nilikha ang makakasalungat sa Kanyang 
makapangyarihang kalooban. 
 
At hindi Niya tayo bibiguin, sapagkat Siya ay tapat sa tipan na Kanyang itinatag sa Kanyang bayan kay 
Cristo.  Walang anumang makapagbabago sa isipan ng Dios tungkol sa mga pinili Niya upang maging 
Kanyang bayan.  Tinitingnan Niya tayo mula sa walang hanggan bilang mga naligtas sa dugo ni Jesu 
Crsito, at walang anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Dios kay Cristo Jesus.  Kahit na 
kapag tayo ay nagkakasala, ang Dios ay mapagbiyayang iniingatan tayo sa dugo ni Jesu Cristo at hindi 
tayo itataboy o pababayaan tayo.  Kaya, sa espiritual tayo ay iniingatan! 
 
Tayo rin ay iniingatan sa isa pang paraan.  Ito ay binigyang-diin ng pariralang:  “Hindi niya pababayaan 
ang kanyang mga banal.”  Ang pariralang ito ay nagbibigay-diin sa katotohanang sa bawat pangyayari sa 
buhay ang Dios ay palaging naroon para sa atin.  Sa Kanyang pag-iingat sa ating mga kaluluwa, ang Dios 
ay palagi nating kasama, anuman ang mga kalagayan sa buhay na pinag-aakayan Niya sa atin.  Sa ating 
mga kagalakan at sa ating mga kalungkutan pinauunlakan Niya tayo ng Kanyang presensya.  Kapag ang 
ating buhay ay tinatadtad ng mga kaguluhan, ang Dios ay naroon.  Kapag tayo ay nakaratay sa banig ng 
karamdaman, kapag ang ating katawan ay puno ng sakit at kirot, ang Dios ay naroon.  Kapag tayo ay 
nakahiga sa mesang tistisan sa isang ospital upang operahan, ang Dios ay naroon.  Kapag tayo ay 
nakatayo sa tabi ng isang mahal sa buhay na mamamatay, kapag tayo ay nakatayo sa kanilang libingan, 
ang Dios ay naroon! Hindi tayo pinababayaan ng Dios.  Sa mga panahong iyon ng matinding 
pangangailangan at kalungkutan, iniaabot Niya ang Kanyang makapangyarihang mga bisig at dinadakot 
tayo tungo sa Kanyang sinapupunan at pinangangalagaan tayo at binabantayan ang ating mga kaluluwa.  
Kapag tayo ay mahinang-mahina na hindi na natin kayang humakbang pa, tayo sa gayon ay pinupulot ng 
Dios at kinakarga tayo sa mga kahirapan natin sa buhay.  Nasaksihan natin iyan nitong nagdaang taon.  
Hindi tayo pinabayaan ng Dios, kundi iningatan tayong ligtas sa Kanyang pangangalaga.  Hindi tayo 
kailanman tinukso upang sumpain ang Dios at mamatay.  Iyan, mahal na tagapakinig, ang nag-iingat ng 
biyaya ng Dios.   
 
Hindi lamang iniingatan at pinangangalagaan ng Dios ang indibiduwal na mga banal, Siya rin ay matapat 
sa Kanyang iglesia sa kabuuan.  Iniingatan Niya ang Kanyang iglesia at hindi siya pinababayaan.  At iyan 
ay mahalaga din, sa pagbabalik-tanaw natin sa taong ito.  Ang mundo ng iglesia sa paligid natin ay nasa 
malaking kaguluhan.  Ang pagtalikod ay sagana sa palibot natin.  Ang mga tao ay may makakating tainga, 
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laging naghahanap ng bago at magara, tinalikuran ang katotohanan upang sundan ang malalaking 
relihiyosong samahan ng kasalukuyan na lumalakad sa daang huwad.  Hindi tumitingin sa masamang 
sanlibutan, kundi sa maliit na iglesia ng ating panahon, maitatanong natin:  May pananampalataya pa 
bang natitira sa lupa?  Maraming iglesia ngayon ang tumalikod sa Salita ng Dios at ngayon ay 
nakipaghawak-kamay na sa di-sumasampalatayang sanlibutan.  May kaunting kaibahan sa pagitan ng 
buhay ng mga tumatawag sa kanilang sarili na mga Cristiano at sa buhay ng mga di-makadios ng 
sanlibutang ito. 
 
Maging sa liwanag ng lahat ng ito, mayroon tayong isang tiyak na salita na naririnig ngayon:  Hindi 
pababayaan ng Dios ang kanyang mga banal, kundi sila'y iingatan magpakailanman! Palaging mayroong 
isang tapat na iglesia ni Jesu Cristo sa sanlibutang ito! Tinangka ng masamang sanlibutan na akitin ang 
iglesia ni Jesu Cristo, sinubukan nitong walaing-bahala at layuan ang iglesia, sinubukan din nito na 
burahin ang iglesia ni Jesu Cristo, ngunit walang saysay! Anumang pamamaraan ang gamitin ni Satanas 
upang wasakin ang iglesia ng buhay na Dios sa sanlibutang ito, ang iglesia ay hindi mawawasak.  Hindi 
dahil tayo na mga kaanib ng iglesia kapag sama-sama ay napakalakas, kundi dahil iniingatan ng Dios ang 
Kanyang iglesia sa sanlibutang ito.  At kung ang Dios ay para sa atin, kahit ang mga pintuan ng impierno 
ay hindi mananaig laban sa atin! Hindi pababayaan ng Dios ang Kanyang mga banal, kundi babantayan at 
ipagsasanggalang sila.  Iingatan Niya tayo magpakailanman! 
 
Ngayon, itong pag-iingat sa hinirang na iglesia ng Dios ay hindi makakahadlang sa katotohanang 
ititiwalag ng Dios ang masasama.  Isinulat din iyan ni David sa ating teksto.  Pansinin ang dulo ng talatang 
28, “ngunit ang mga anak ng masama ay ititiwalag.”  Ngayon, kilalanin natin ang masasamang tao sa 
loob ng iglesia at yaong mga nasa labas.  Sila ay kapwa ititiwalag.  Walang duda – ang kanilang wakas ay 
kapahamakan.  Lilipulin ng Dios ang mga lumalaban sa Kanyang bayan at iglesia sa sanlibutang ito! 
Ngunit ang diin sa kapitulong ito ng Salita ng Dios ay nasa masasama sa loob ng bilog ng iglesia.  
Iniingatan ng Dios ang indibiduwal Niyang mga banal mula sa pagtalikod sa pananampalataya at 
kaligtasan.  Iniingatan din ng Dios ang Kanyang iglesia sa kabuuan.  Subalit hindi nito pinananatili sa 
labas ng iglesiang natatag ang masasama.  Ang masasama kadalasan ay ipinapanganak sa loob ng iglesia 
sa lahi ng mga henerasyon.  Sa ibang pagkakataon maaari silang sumama sa iglesia mula sa labas.  Ang 
mga ito ang masasama na tinutukoy ni David sa Awit na ito.   
 
Ang Awit na ito malamang ay isinulat pagkatapos lamang ng pag-aalsa ni Abasalom at ng masasama 
niyang tauhan.  Lahat ng mga ito ay panlabas na mga kaanib ng iglesia, kung paanong marami ngayon 
ang panlabas na kabilang sa iglesia, subalit hindi tunay na mga banal.  Ang mga ito ay maaari pa ngang 
nahikayat ang kanilang sarili na sila ay tunay na mabubuting kaanib ng iglesia dahil dumaan sila sa lahat 
ng panlabas na kinakailangan upang mapabilang sa iglesia.  Subalit sila ay masasama, at ang kanilang 
mga gawa ay nagpapakita ng kanilang kawalang-pananampalataya.  Ang kanilang mga gawa ay 
lumalabag sa mga utos ng Dios.  Namumuhay sila ng masamang pamumuhay  at makasanlibutang pag-
iisip.  Mahalaga sa kanila ang mga bagay sa buhay na ito at handa nilang talikdan o tapak-tapakan ang 
matatapat upang ipilit ang kanilang pamamaraan sa iglesia.  Ang masasamang ito, ay ititiwalag ng Dios.  
Kahit na tila baga sila ay sumasagana at tila ba ang iglesia ay ibinigay ng lubusan sa kanila, sila ay 
ititiwalag ng Dios.  Isinulat ng mang-aawit sa mga talatang 35-36, “Nakakita ako ng masama at marahas 
na tao, na lumalaganap na gaya ng sariwang punungkahoy sa kanyang lupang tinubuan.  Muli akong 
dumaan at, narito, wala na siya; kahit hinanap ko siya, hindi na siya makita.”   
 
At sila ay ititiwalag dahil iniibig ng Dios ang katarungan! Sa madaling salita, sinasabi ng teksto natin dito 
na ang Dios ay matuwid na Dios na iniibig ang mga daan ng katuwiran!  At sa katuwirang iyan ay 
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hinahatulan Niya tayo – ang taong matuwid ay Kanyang iniingatan, ang taong hindi matuwid o ang taong 
masama sa katarungan ay Kanyang ititiwalag. 
 
Kaya, iniingatan ng Dios ang Kanyang bayan – gaya ng ginawa Niya nitong nakalipas na taon – sa daan ng 
katuwiran! Syempre, ang mga gawa nating matuwid ay hindi nagiging batayan natin sa pag-iingat sa atin.  
Ang Dios ay hindi tumitingin sa iyo at sa akin at sa mga gawang ginagawa natin at sasabihing, “Ngayon 
may mabubuting tao na nararapat ingatan bilang sariling akin.  Tinutupad nila ang mga utos, lumalayo 
sila sa masama at gumagawa ng mabuti, kaya sa basehan ng sarili nilang katuwiran ay iingatan Ko sila.”  
Hindi iyan ang itinuturo ng mang-aawit sa atin.  Sinasabi ng ating teksto na hindi Niya pinababayaan ang 
Kanyang mga banal! Hindi Niya pinababayaan ang ginawan Niya ng tunay na kabanalan. 
 
Iyan ang kahulugan ng katagang “mga banal”:  “yaong mga mapagbiyayang pinagkalooban ng sigasig at 
sigla para sa hangarin ng Dios.”  At iyan ay nagtuturo sa atin sa gawa ng Dios sa atin.  Ikaw at ako ay 
iningatan nitong nakaraang taon sa basehan ng ginawa ni Cristo para sa atin.  At iyan ay nakaugat sa 
katapatan ng Dios:  “Akong si Jehovah ay hindi nagbabago, kaya't kayo, O mga anak ni Jacob ay hindi 
napapahamak.”  Maaari sanang tumingin ang Dios sa atin sa ating mga kasalanan nitong nakaraang taon 
at matuwid na lipulin ang bawat isa sa atin.  Ang poot ng Dios ay nanahan sana sa atin sa lahat ng 
gagawin ng ating mga kamay.  Tumira sana tayo sa bahay ng masasama na sa bawat pangyayari sa buhay 
ay nasa ilalim ng sumpa ng Dios.  Ngunit hindi iyan nangyari.  Ang Dios, sa kabaligtaran, ay naging 
matapat sa Kanyang bayan.  Hindi Niya sila pinabayaan sa kanilang kasalanan, kundi iningatan sila.  At ito 
ay Kanyang isinagawa sa ating Panginoong Jesu Cristo.  Inalis ni Cristo ang ating kasalanan.  Dinaig Niya 
ang sala natin, una sa lahat.  Binayaran Niya ang halaga ng ating kasalanan sa krus at inalis ang ating sala.  
Ang kawalan natin ng katuwiran ay inalis.  Kapalit nito ay ipinahayag tayong matuwid at walang sala sa 
Kanyang paningin. 
 
Ngunit sa ikalawang banda, ang katagang “mga banal” dito sa ating teksto ay nangangahulugan din ng 
maalab na hangarin sa loob natin upang gumawa ng mabuti.  Ipinahihiwatig dito ay ang gawa ni Cristo sa 
atin na nagpapabanal sa atin.  Ang salitang “mga banal” ay nagsasabi ng kabanalan.  Nilinis tayo ni Cristo 
mula sa lahat ng kasamaan at katusuhan.  Dinaig Niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin, at 
hangarin natin ngayon ang lumakad sa buong kabanalan.  Kaya kapag iniingatan tayo ng Dios, ito ay sa 
daan ng katuwiran.  Iniingatan Niya tayo sa ating hangarin na gumawa ng mabuti.  At iyan, masasabi 
natin, ay ginawang muli ng Dios nitong nakalipas na taon.  Sa katunayan, iyan ang dahilan kung bakit 
kadalasan ay pinadadalhan Niya tayo ng mga kahirapan sa buhay, upang panatilihin tayong maalab sa 
mabuting gawa.   
 
II. Ang Pangangaral 
 
Ginugol natin karamihan sa ating oras sa araw na ito sa pagtalakay sa katapatan ng Dios sa pag-iingat sa 
atin.  Ganyan din ang dapat nating gawin.  Katapusan na ng lumang taon at panahon na, kung gayon, ng 
pagbabalik-tanaw sa nangyari nitong nakaraang taon.  Lilingon tayo.  Ngunit tayo rin ay nakatayo sa 
bungad ng 2015.  At habang tayo ay nakatayo, tumitingin din tayo sa unahan.  Hindi natin maiwasang 
tumingin sa unahan.  Kinakausap tayo ng ating teksto habang inaabangan natin ang bagong taon.  Sa 
talatang 27 mababasa natin, “Lumayo ka sa masama at gumawa ka ng mabuti; upang sa 
magpakailanman ikaw ay manatili.”  Ipinapaliwanag ng talatang ito ang pagkatawag natin tungo sa Dios 
muli sa bagong taon:  lumayo ka sa masama at gumawa ka ng mabuti.  Iyan ay sumusunod sa natutuhan 
natin nitong nakaraang taon tungkol sa nag-iingat na biyaya ng Dios.  Dahil iniibig ng Dios ang 
katarungan, iyan ay, katuwiran, at dahil hindi Niya tayo pinabayaan kundi iningatan tayo sa daan ng 
katuwiran, may tawag tayo upang lumayo sa masama at gumawa ng mabuti! Mula sa pagpapasalamat 
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sa dakilang kahabagan at biyaya ng Dios sa atin sa pag-iingat sa atin, dapat tayong maganyak, una sa 
lahat, na lumayo sa masama. 
 
Kapag tinutukoy ng talatang 27 ang “masama,” sinasabi nito ang tungkol sa kasalanan na nananahan sa 
atin, higit sa ginagawa nitong mga gawa ng kasalanan.  Sa madaling salita, tinatawag tayo ng Dios hindi 
lamang upang lumayo sa makasalanang mga gawa, kundi upang tumalikod mula sa kabulukan na 
naglalarawan ng makasalanan nating laman.   
 
Ang nauna ay mas madali sa dalawa.  Kaya nating (at kailangang gawin ito ng maraming beses) magsabi 
ng “hindi” sa ating makasalanang laman at hindi lumakad sa ilang mga gawain na dati nating ninanais na 
gawin.  Kaya nating sabihin sa ating sarili, “Hindi ako makikiapid kapag lumabas kami ng aking nobya.”  
At magagawa natin ito! Kaya nating sabihin sa ating sarili, “Kapag dumadalaw ako sa pamilya o mga 
kaibigan, hindi ako magsasalita ng masama tungkol sa ibang tao.”  At magagawa natin.  Ang mga 
makasalanang gawa o kilos ay kaya nating labanan, malalayuan natin, iyan ay, talikuran, kahit 
napakahirap nito kung minsan.  Ngunit mas napakahirap na layuan ang masamang nananahan sa loob 
natin – ang mga pag-iisip at mga pagnanasa na sa katunayan ay naglalapit sa atin sa mga kasalanang ito.  
At sa mga ito tayo inuutusan ng Salita ng Dios na lumayo – mula sa kasamaan ng ating puso at kaluluwa. 
 
At diyan muli tayo makikipagbaka sa bagong taon na ito.  Dapat tayong magpatuloy sa pamamagitan ng 
nag-iingat na biyaya ng Dios upang labanan ang masasamang salita at mga kilos na nangyayari sa ating 
buhay.  Ngunit higit sa lahat dapat nating labanan ang kasalanan na ating kalikasan, ang mga pag-iisip at 
mga pagnanasang nagsisimula sa loob.  Tinatawag tayo upang ang mga ito ay supilin.  Tinatawag tayo 
upang layuan ang mga ito.  At ang pakikipagbaka laban sa gayong kabulukan ay maipagpapatuloy 
lamang habang tayo ay nakatingin sa krus ng ating Tagapagligtas.  Dapat tayong dumako doon para sa 
kalakasan upang layuan ang masama at gumawa ng mabuti! Doon lamang mapagtatagumpayan ang 
pakikipagbaka.   
 
At kapag ito ay nalabanan, sa gayon ay babaling tayo sa mabuti.  Gagawa tayo ng mabuti.  Itong 
katagang “mabuti” ay tumutukoy sa mga gawa natin sa kanilang sarili.  Ito ay salitang hindi lamang 
ginamit sa pangkalahatang katuturan ng salita para sa mga gawa ng katuwiran, kundi mga gawa din ng 
kawanggawa, mga gawa ng kasiyahan, at iba pa.  Yamang napagtagumpayan ang kabulukan na 
nananahan sa loob, tayo sa gayon ay makakahayo at gagawa ng mabuti.  At ang mga ito ang mga gawa 
na dapat maglarawan sa atin sa darating na taon.  Dapat tayong gumawa ng mga gawaing ayon sa mga 
kautusan ng Dios.  Dapat tayong magsagawa ng mga gawa ng kabutihan at kasiyahan sa ating kapwa.  
Dapat tayong maging handa at may kusang-loob na maglingkod sa isa’t isa.  At sa daang iyon ng 
kabutihan tayo ay pagpapalain at iingatan ng Dios – hindi lamang bilang mga indibiduwal, kundi bilang 
iglesia rin.   
  
Iyan dapat ang maging pagtatalaga natin para sa bagong taon:  gumawa ng mabuti! Maging handa nawa 
tayo ng buong kasiyahan na ihayag sa isa’t isa ang pasasalamat natin sa Dios sa ginawa Niyang muli sa 
atin nitong nakaraang taon.  Ipakita natin ito sa ating pag-uugali sa isa’t isa at sa ating sigasig para sa 
iglesia ni Jesu Cristo!  Kung hindi, makatitiyak tayo na tayo ay ititiwalag.  Ang masasama ay ititiwalag sa 
iglesia.  Sila ay palalayasin ng Dios.  Tayo man ay palalayasin kung magpapatuloy tayo sa mga gawa ng 
kawalang-katuwiran.  Tayo ay ititiwalag mula sa tunay na iglesia ni Jesu Cristo sa sanlibutang ito.  At tayo 
sa huli ay lilipulin. 
 
III. Ang Gantimpala 
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Ngunit ang ating gantimpala, sabi sa atin sa dulo ng talatang 27 ay ito:  Tayo ay mananatili 
magpakailanman.  Ang pangalan natin ay hindi aalisin mula sa lupain, kundi mananatili tayo sa lupain 
magpakailanman.  At ang lupaing iyon ay hindi basta makalupang mana, kundi ang makalangit na lupain 
ng Canaan.  Naroon ang ating gantimpala.  Tayo ay mananatili doon magpakailanman.  At iyan ay dahil 
iingatan ng Dios ang Kanyang bayan hanggang sa wakas.  Kung paanong iningatan ng Dios ang Kanyang 
mga banal noon, patuloy Niyang iingatan sila hanggang sa walang hanggan.  Lamang, dapat tayong 
lumayo sa masama at gumawa ng mabuti – dahil iniibig ng Dios ang katuwiran! Ginagantimpalaan ng 
Dios ang Kanyang bayan na lumalakad sa matuwid at lumalayo sa kasamaan. 
 
Ang gantimpalang ito, sa katunayan, ay gantimpala ng biyaya.  Ginagantimpalaan tayo ng Dios dahil sa 
dakilang gawa na Kanyang ginawa sa atin at patuloy na isinasagawa sa atin.  Ginagantimpalaan tayo ng 
Dios dahil sa ginawa Niya para sa atin.  Iniingatan tayo ng Dios sa daan ng katuwiran.  Samakatuwid ay 
iniingatan ng Dios ang mga gumagawa ng mabuti.  Ang gantimpalang hinahangad natin ay korona ng 
buhay na hindi kumukupas, iningatan sa langit. 
 
Ang Dios ay naging mabuti sa atin nitong nakaraang taon, mga kapwa mananampalataya.  Hindi ito 
maitatanggi! Iningatan Niya tayo! Ano kung gayon, ang gagawin natin sa bagong taon na darating?  
Paglingkuran Siya! Ng buong pagpapasalamat, paglingkuran Siya! At tayo ay mananatili 
magpakailanman. 


