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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 119:105

"Mga Ilawan Sa Ating Daraanan Ngayong 2006"

ni Rev. Carl Haak

Tayo ngayon ay nasa unang mga oras sa taon ng ating Panginoon, 2006.  Hindi natin nalalaman ang
hinaharap.  Hindi natin malalaman ang higit pa sa sandali ng kasalukuyan.

Sa paggamit ng paglalarawan na ating mababasa sa Mga Awit 119:105, ating mababasa dito:  “Ilawan sa
aking mga paa ang salita mo, at liwanag sa landas ko,” ating masasabi na madilim pa ang ating hinaharap.
Ang larawan ay ang isang manlalakbay sa daan, at kadiliman ang sumasakanya.  Mga bangin at panganib
ang nasa harap niya at hindi niya ito nakikita.

Ikaw ba ay may anumang insurance na makakapigil para hindi lumambot ang iyong gulong noong nakaraang
taon?  O ang mamatayan ng makina sa susunod?  Hindi natin alam kung ano ang naghihintay na pagkatakot
ang darating sa taong ito, ito man ay ang pagbabalik ng kanser, ito man ay kasaganaan o paghihirap sa ating
negosyo, o kalusugan sa pag-iisip o panghihina at panganib.  Hindi natin nakikita ang hinaharap na
dumarating.  Hindi natin nalalaman ang mga pangyayari sa taong darating.

Pero sa anak ng Dios may iisang pinagmumulan ng liwanag, isang ganap na pinagmumulan ng liwanag, na
may kakayahang gabayan tayo ng walang pagkakamali, na may malaking katiyakan at kaaliwan – isang ilaw,
na sinasabi n Dios sa 2 Pedro 1:19, na nagliliwanag sa kadiliman.”  Ang Salita ng Dios ay liwanag natin sa
kadiliman.  Pakibasa mo minsan pa ang Mga Awit 119:105.

Nais kong gamitin ang paglalarawang iyan ng sa Salita ng Dios bilang liwanag sa ating landas ngayon.  Nais
kong gamitin ang paglalarawang iyan upang dalhin sa iyo ang ilang pamilyar na katotohanan na dapat nating
panatilihin sa ating mga puso at isipan sa darating na taon.

Ang paglalarawan sa liwanag na ginagamit natin ngayon hindi gaya sa ginagamit sa malalaking dome, kundi
mga ilawan sa ating landas.  Isipin mo ang ilawan sa daanan sa bangketa, siguro mula ito sa isang garahe
sa harap ng pintuan, na nagliliwanag para hindi ka madapa sa dilim.  O isipin mo ang mga ilawan sa isang
paliparan na nasa daanan ng eroplano, na gumagabay sa eroplano para ligtas na makalapag, mga ilaw na
para markahan ang landas at huwag mahulog o masira o mahulog sa bangin. 

Ang ilawanang ito ang mga katotohanan ng Salita ng Dios, na tinanggap dahil sa pananampalataya, mga
katotohanan na magiging ilawan sa ating daraanan sa taong 2006, mga katotohanan ng Salita ng Dios na dito
tayo tinawag upang sumampalataya sa patotoo ng tiyak na Salita ng Dios.  Ang mga katotohanang ito ang
dapat manatili sa ating isipan.  Pero ang mga katotohanang ito ay gawa mula sa pananalangin at Espiritu ni
Jesu Cristo.

Sinasabi ng Mga Awit 119:105 ang isang ilawan.  Isang ilaw sa panahon ng Biblia, na sinisindihan.  Kaya ang
Salita ng Dios ay dapat sindihan.  Ito ay dapat mag-apoy.  At ito ay nagliliwanag sa ating landas sa
pamamagitan ng pananalangin at pagkilos ng Espiritu Santo. 
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Ating isaalang-alang ang mga ilawang ito sa ating landas sa taong 2006.

Ang unang ilaw.  Walang anumang darating sa buhay ko na hindi itinalaga para sa kabutihan ko.  Ang teksto
ng Kasulatan na ating ginamit para dito ay kilalang-kilala.  Ito ay ang Mga Roma 8:29, na dito ating
mababasa:  “At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga
umiibig sa kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin.”  Sa ating pagtanaw sa taong
darating, ating gamitin ito bilang ating ilawan.  Walang anumang darating sa aking buhay na hindi itinalaga
para sa aking kabutihan.

Ang Salita ng Dios sa Mga Roma 8:28 ay walang sinasabi na walang anumang darating sa buhay natin na
hindi para sa ating napakataas na kasiyahan, dahil ang dakilang panlupang kasiyahan ay nagbibigay
kapayapaan:  “At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga
umiibig sa Dios.”  Nalalaman natin iyan, sabi ng apostol.  Hindi dahil nadama natin ito, o nakita natin ito.
Hindi niya sinabi,  “Gusto naming isipin na sa taong darating ang mga bagay-bagay ay magiging mabuti.”
Hindi ganyan ang sinabi sa Salita ng Dios.  Ang sinabi ay ito:  Ang lahat ng mga bagay, walang anumang
hindi kabilang, lahat ng mga bagay ay gumagawa para sa kabutihan ng anak ng Dios.  Sila ay ihahatod dito,
ang ating pinakamataas na kabutihan, at iyan ay ang kaligtasan.  Ito ang kahalili para sa lahat ng tinawag
ayon sa layunin ng Dios na soberano.  Ang sinasabi ng Dios, na Siya ang nagpapagalaw sa lahat ng mga
pangyayari sa buhay ng Kanyang hinirang na mga anak na ang lahat ay mangyayari sa taong ito ang
kabutihan nila, para sa kaligtasan na nasa Panginoong Jesu Cristo. 

Ngayon, alin sa dalawa, ang Dios ay sinungaling, o iyan ay totoo.  Ang Dios ay totoo, ang lahat ng tao ay
sinungaling, sabi sa Salita ng Dios.  Ikaw marahil ay nakatayo sa bagong taong ito at magpahayag:  “Walang
anumang darating sa buhay ko maliban sa itinalaga ng Dios na gawin para sa mataas kong kabutihan.”

Kapag ang lahat ay tila darating na hindi mabuti, kapag ang di-tiyak na mga bagay ay siyang dumarating sa
buhay mo na mag-aalis sa bawat ngiti sa mukha, kapag nariyan ang sakit at kamatayan, anuman ito – ito
ay itinalaga ng Dios na gawin sa aking kabutihan.

Ikaw ba ngayong umaga ay handa sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pananalangin,
sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, na sabihin ito at gawin itong ilawan?  Isang ganap na
paglalarawan nito ay matatagpuan sa Genesis 50:20.  Hindi natin tatalakayin ang kuwento, pero matatandaan
mo na si Jose ay ibinenta ng kanyang mga kapatid bilang alipin sa Ehipto.  Inihatid siya ng Dios na maging
pangalawa sa pinuno ng Ehipto at inihanda para sa ibibigay kay Jacob.  Nang mangyari ito (ang pagbebenta
kay Jose), kahinaanan ng pananampalataya ang naging tugon ng amang si Jacob (Genesis 42:36) at nagsabi,
“Hindi panig sa akin ang mga nangyayari.”  Inisip niya na ang pagkawala ng anak na bilang kalamidad at
laban sa kanya.  Pero, ang lahat ng mga bagay na iyon na ginawang masama ng mga kapatid ni Jose ay
napaimbabawan ng soberanong Dios para sa kabutihan, kaya ang mababasa mo sa Genesis 50:20 sinabi ni
Jose sa kanyang mga kapatid,  “Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa
kabutihan, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao.”  Ang
Dios ang naghari kahit sa kasamaan man ng masasama na hatid sa buhay ni Jose para sa kanyang kabutihan
at sa kabutihan ng Kanyang bayan. 

Tingnan mo ang liwanag sa taong 2006.  Ang ating malaking kabutihan ay ang maging katulad ni Cristo.  Ang
ating malaking kabutihan ay ang pagnanais natin ng kalangitan.  At kaya naman masasabi natin sa umagang
ito, kahit di natin nalalaman ang mga mangyayari sa bukas, o sa susunod na linggo, o buwan at taon,
“Walang darating sa buhay ko malibang itinalaga ng Dios na aking Ama tungo sa layunin ng aking dakilang
kabutihan kay Jesus.”
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Pangalawang ilawan.  Walang darating sa buhay ko malibang ang Dios mismo ang kasama ko habang
hinaharap ko ito.

Ang teksto na susunod natin gagamitin ay ang Hebreo 13:5, 6:  “Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y
masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, "Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan, o
pababayaan man."Kaya't panatag nating masasabi, "Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot:
Anong magagawa sa akin ng tao?"

Humaharap ang mga Cristiano sa Hebreo ng matinding kahirapan sa paraan ng pagkakasangkot nila kay Jesu
Cristo.  Nawala ang kanilang mga tinatangkilik.  Ang kanilang pag-aari ay inalis sa kanila.  Sila ay naging
palaboy sa lipunan at pamilya at sila ay ipinabilanggo.  Sinabi ni Pablo,  “masiyahan na kung anong mayroon
kayo, sapagkat sinabi niya, "Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan, o pababayaan man."  Ang Dios ay palagi
nilang kasama sa anumang taong darating.  Ito ang pangako ng Dios nang pagiging malapit, ang pangako
ng presensya ng Dios at pag-iingat sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ingatan tayo habang ating hinaharap
ang kahirapan at lahat ng mga pagluha at lahat ng mga sigalot na posibleng kaharapin natin – mga bagay
na magiging dahilan upang tayo ay mawasak. 

Naranasan ito ni apostol Pablo.  Ating buksan sa Mga Gaw 18:9, 10.  Ang apostol ay narito sa bayan ng
Corinto.  Ito ay isang bayan na pagano, na gahaman sa kasalanan at pangangalunya.  Siya ay kinakalaban
ng mga di-mananampalatayang mga Judyo, na ayaw magsitigil.  Nariyan ang malaking pader ng paglaban
sa harap niya.  Ano ang kanyang pampalubag-loob bilang apostol ng Dios?  Mga GAwa 18:9, 10:  “Isang gabi,
sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, "Huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang
tumahimik; sapagkat ako'y kasama mo, at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka; sapagkat marami
akong tao sa lunsod na ito."  Ang pampalubag-loob niya,  “ako'y kasama mo, at walang taong gagalaw sa
iyo upang saktan ka.”  Sinasabi ng Dios,  “Aking lingkod, anuman ang maranasan mo na mga paglaban sa
lahat ng mga araw na darating, ang lahat ng mga bagay ay nakahanay sa iyo, tandaan mo ito:  Ako ay
nariyan.  Hindi Ako malayo.  Hindi ko lamang itinalaga ang lahat ng mga mabubuting bagay, kundi kasama
mo Ako.”

Ating gawin iyan bilang ating ilawan sa taong ito.

Ikatlong ilawan:  Walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa taong 2006 mula sa pag-ibig ni
Cristo.

Ang talata na ating babasahin ngayon ay pamilyar na talata, na nasa Roma 8:34-39, kung saan naglabas ang
apostol ng isang paghamon sa talatang 31:  “Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?”
Itinuturo niya na ang Dios ay nagtitiyak na ililigtas tayo, at nagpatuloy siya sa talatang 32 upang ipakita sa
atin ang lahat ng ginawa ng Dios:  Hindi Niya ipinagkait ang Kanyang Sariling Anak.  Ang Dios ang
nagpawalang-sala sa atin, si Jesu Cristo ay nabuhay na muli, Siya ay nasa kanang kamay ng Dios na
gumagawa para sa atin – lahat ng mga bagay na ito ay ginawa para sa atin, at ngayon, dahil ginawa itong
lahat ng Dios para sa atin, Siya ay nakatalaga para sa ating kumpleto at pangwakas na kaligtasan.  “Sino”
ang sabi ng apostol sa talatang 35, “ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Cristo?”  At nagpatuloy
siya sa mga bagay na magtatangka na gawin ito.  Wala, sabi ng apostol sa talatang 38, “Sapagkat ako'y
naniniwalang lubos.”  Minsan pa, hindi niya sinabi,  “Pakiramdam ko; gusto kong isipin; Sana nga mangyari.”
Hindi, ang sabi niya, “Sapagkat ako'y naniniwalang lubos.”  Narito ang isang hatol na ginawa niya, isang hatol
ng pananampalataya sa aking isipan na sumasala sa aking puso ngayon.  Ang hatol na ito ay:  “Walang
makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na na kay Cristo Jesus.”  Isa lang ang tiyak sa taong 2006:
Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na na kay Cristo Jesus.
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May iba pang tiyak din.  Tayo ay nakikipaglaban sa ating kasalanan.  Tayo ay nadadapa.  Tayo ay
bumabagsak.  Nakakadama tayo ng madilim na kapanahunan.  Nagpapasimula nating malaman ang ating
mga kahinaan.  Oo, sigurado rin iyan.  Pero ito man ay sigurado rin:  Wala sa mga bagay na ito ang
makapaghihiwalay sa atin!  Hindi lang ito haka-haka, hindi ito huwad na pagmamalaki.  Pero ito ang
pananampalataya kay Cristo na nagsasalita.  Sa inyong lahat sa umagang ioto kay Jesu Cristo na nakakadama
ng malaking kabigatan ng kasalanan at pagnanais maging banal, ang kanilang malaking pagnanais ay maging
gaya ni Jesu Cristo.  Sa lahat ng gayon, sa kanila na mga tinawag at pinawalang-sala, sinasabi ng Dios,
“Walang anuman sa taong ito, walang anumang matatagpuan sa langit sa itaas, o sa impierno sa ibaba, o
sa buong daigdig, walang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Dios kay Cristo.”  Gawin mong
ilawan ang Salita ng Dios sa iyong daraanan.

Ikaapat na ilawan.  Wala akong dapat asahan sa kalooban ng Dios kundi, ang Dios, sa pamamagitan ng
Kanyang biyaya at kalakasan, ay sapat na. 

Ang ating talata dito ay nasa Filipos 4:!3, kung saan sinasabi ng apostol,  “Lahat ng mga bagay ay aking
magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.” 

Siguro nakatingin ka sa taong darating at sinasabi, na may mga bagay na tila mabigat, sobrang dilim, sobrang
di man lang maisip, na ikaw ay nangangamba sa darating na taon.  At nasasabi mo,  “Paano ko ito
magagawa?”  Sinasabi ng Dios na walang anuman ang ibibigay sa atin sa kalooban ng Dios na hindi mo
makakaya, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, upang magpatuloy.

Sa Filipos 4 nagsasalita dito si apostol Pablo sa teksto na ayon sa bilanggo.  Siya ay nagsasalita ayon sa
kawalan, gutom, pagnanais na makakain.  Sinabi niya sa talatang 11 na natutunan niya na masiyahan
anuman ang kalayagan na inilagay sa kanya ng Panginoon.  Nagpatuloy siya sa pagsasalita na magagawa
niya ito dahil ang Dios ang siyang nagpapalakas sa kanya sa pamamagitan ni Jesu Cristo. 

Ang bawat sukatan ng biyaya na kailangan natin upang magawa ang kalooban ng Dios ay nagtamo sa
Cristiano sa krus ni Jesu Cristo.  At ang Dios, ayon sa Kanyang kalooban, na walang pagkabigo, ay
magbibigay sa atin ng sapat na biyaya gaya sa kailangan natin.  Ang mga problema, mga pagluha, mga
pakikipaglaban na ating haharapin sa taong ito ay itinalaga na ng Dios.  Pero ang mga ito ay itinalaga ng Dios
upang ipakita Niya sa atin ang kapangyarihan ng Kanyang biyaya at mga gawa sa atin.

Tandaan mo ang ilaw na ito.  Walang anuman ang darating sa iyo sa kalooban ng Dios maliban sa biyaya ng
Dios at kalakasan na sapat para sa iyo.  Tandaan mo ito, kapag ang daan ay madulas at malungkot, at
mabigat, at ikaw ay nabibigatan.  Tandaan mo ang liwanag ng Dios sa iyong daraanan.

Panlima na ilawan.  Walang kabiguan sa taong 2006 sa pagliligtas ng Dios kay Jesu Cristo.  Sinasabi ng Biblia
na meron talagang kapangyarihan.  Sila ay malalakas at walang tigil.  Kanilang nilalabanan ang Kanyang
pagkilos sa lupa at Kanyang layunin.  May totoong kapangyarihan na laban sa ebanghelyo ni Jesu Cristo at
laban sa bawat isa na nagpapahayag na ang katotohanan ng ebanghelyo, lakas na mula sa nag-aapoy na
impierno, lakas gagawa ng espiritual na pagpatay sa iglesia ni Jesu Cristo at sa bayan ng Dios.  Pero hindi
nila mabibigo ang gawa ni Jesu Cristo.  Hindi nila mapipigil ang Salita ng Dios.  Hindi nila maaagaw kahit isa
man sa kamay ni Jesus.  Hindi nila mapipigil si Cristo sa gagawing pagliligtas sa Kanyang bayan. 

Ang ating teksto dito ay Mateo 16:18, kung saan sinasabi ni Cristo kay Pedro (at ni Pedro naman sa lahat ng
iglesia):  “itatayo ko ang aking iglesya; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya.”

Sinasabi ni Jesus dito na ang Kanyang layunin, ang layunin ng Dios kay Jesu Cristo, ay hindi mabibigo.  Ang
mga daan ng Kanyang paghirang ayon sa biyaya upang tawagin at tipunin ang Kanyang bayan tungo sa
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Kanyang sarili at ingatan sila ay hahadlangan ng sanlibutan.  Oo, tayo ay tinawag upang maging tapat.  Dapat
nating panatilihin sa ating sarili ang Salita ng Dios.  Tayo ay dapat maging masikap bilang mga Cristiano at
bilang iglesia na dalhin ang Salita ng Dios.  At bilang mga Cristiano, tayo ay palaging may pagkatawag na
gamitin ang paraan ng Dios.  Dapat nating gamitin ang Salita ng Dios, tayo ay dapat dumalo sa matapat na
iglesia.  At ang tunay na iglesia ay hindi dapat gumagawa ng mga gimik o pamamaraan sa pagpapalaganap
ng ebanghelyo.  Hindi, tayo dapat ay manghawakan sa matapat at tiyak na patotoo ng Salita ng Dios.

Pero sa lahat ng ito, nalalaman natin na ang puwersa na lumalaban sa ebanghelyo, makapangyarihan at
mabagsik, ay nasa ilalim lamang ng Kanyang kontrol.  Si Cristo ay nasa kanan ng Dios at walang anumang
kabiguan sa pagliligtas na layunin ng Dios kay Jesu Cristo sa taong 2006.

Isang makapangyarihang Salita ng Dios ito.

Ang huling ilaw sa ating daraanan ay ito:  Ang bawat lumilipas na sandali sa taong darating ay maghahatid
sa atin nang mas malapit sa pagdating ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Tandaan mo,
na ang liwanag na ito sa iyong landas.

Ang teksto ay nasa Mga Roma 13:11:  “alam ninyo ang panahon, na ngayo'y oras na upang magising kayo
sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y
sumampalataya nang una.”  Mula sa panahon na tayo ay sumampalataya, ang unang  pagkilos ng biyaya sa
ating mga puso, hanggang ngayon, ang ating kaligtasan ay papalapit nang papalapit.  Sa bawat araw,
dinadala tayo na mas malapit sa dakilang araw kapag si Jesu Cristo ay titindig sa ibabaw ng lupa sa buong
kaluwalhatian Niya.  Sa taong 2006, tayo ay mas malapit na dito kaysa noon.  Mas nalalapit tayo sa bawat
araw na lumilipas sa araw na ipinangako sa atin ng Kasulatan kapag ang mga langit ay mahahati ay si Jesu
Cristo ay magpapakita sa Kanyang kagila-gilalas at kaluwalhatian, at makikita Siya ng bawat mga mata. 

Nalalapit tayo sa araw na maluwalhati kapag ang trumpeta ay mag-iingay, at ang tinig ng arkanghel ay
maririnig, at ang namatay kay Cristo ay magbabangon, at lahat ng tao ay titipunin sa harap ng Kanyang trono
para hatulan, kapag ang bagong langit at bagong lupa ay nalikha, kapag ang masama at ang diablo ay
itatapon sa naglalawang apoy at asupre, kapag ang mga salita ay maririnig, maluwalhating salita na,
“Pumasok kayo, kayo na matuwid, halika, kayo na pinagpala ng Aking Ama.  Pumasok kayo sa kaharian na
inihanda para sa inyo.” 

Handa ka na ba?  Ito ba ang hinihintay mo sa taong darating?  Ito ba ang layunin, ang pag-asa, na nasa
iyong puso at siyang humuhubog sa iyo, na sa lahat mong mga ginawa at gagawin pa sa taong darating?
Hindi.  Hindi ko alam kung kailan darating si Jesus.  Walang sinumang tao ang nakakaalam.  Sinabi ng
Panginoon, “Maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam ang oras na sa pagdating ng Anak ng tao.”  Pero ito
ang alam ko.  Ang masamang lingkod ang nagsabi,  “Matatagalan pa ang pagdating ng aking panginoon,”
at pinasimulan niyang bugbugin ang mga aliping lalaki at mga  aliping babae; at siya'y kumain, uminom, at
naglasing, ang panginoon ng aliping iyon ay darating sa araw na hindi niya inaasahan, at sa oras na hindi niya
nalalaman. Siya'y pagpuputul-putulin at isasama sa mga hindi tapat.

Ano ang ilaw sa ating landas sa taong darating?  Narito ang ilaw para sa atin na dapat sundan:  ang bawat
sandali na lumilipas sa taong darating ay naghahatid sa atin nang mas malapit pa sa pagdating ni Jesu Cristo.

Ang salita Niya ay ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas.  Narito ang anim na mga ilawan sa
ating landas sa taong darating.  Wala akong nasabing bago.  Ang pananampalataya ng Cristiano ay
napatunayan na, sinubok ng panahon, mga bagay na nananatili na palaging bago sa ating puso.
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Habang tayo ay nasa pasimula ng taong ito, kasama ang mga kawalang katiyakan, ating kunin ang Salita ng
Dios bilang ating tiyak na ilawan, isang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman at hindi tayo ipapahamak.  Anu-ano
ang mga ilaw na ito?  1) Walang anumang mangyayari na hindi itinalaga ng Dios para sa aking kabutihan.
2) Walang anumang darating malibang kasama ko ang Dios.  3) Walang makapaghihiwalay sa akin mula sa
pag-ibig ni Cristo.  4) Walang inaasahan kundi ang biyaya ng Dios na sapat para sa akin.  5) Walang kabiguan
sa layunin na pagliligtas ng Dios kay Jesu Cristo.  6) Ang bawat sandali ay naghahatid sa akin ng mas malapit
kapag nakita ko na ang aking Tagapagligtas sa buong kaluwalhatian Niya.

Pagkatapos, masasabi mo sa taong ito (Mga Kawikaan 4:18),  “Ngunit ang landas ng matuwid ay parang
liwanag ng bukang-liwayway, na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw.”

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, aming hinahanap ang Iyong basbas habang kami ay nasa taong ito na dumarating.  Sumama Ka po sa
amin.  Kumilos Ka sa pamamagitan ng Iyong Espiritu Santo sa aming mga puso, na aming tanggapin po ang
Kasulatan sa aming mga puso – ang tiyak na ilaw na liliwanag sa kadiliman – na kami ay lalakad na may
pananampalataya na sa Iyo po umaasa at sa Inyong mga pangako.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


