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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Exodo 17:8-16

"Pakikipaglaban Sa Ilalim Ng Watawat Ng Umakyat Nating Hari"

ni Rev. Carl Haak

Ang pag-akyat ng ating Tagapagligtas sa langit apatnapung araw matapos ang muli Niyang pagkabuhay ay
mahalaga sa atin.  Mula sa langit, ang umakyat nating Jesus ay ang Isa na pinagkatiwalaan ng makalangit
na Ama ng lahat na kapangyarihan.  At Siya ang Isa na, mula sa langit, ay nagpapala sa atin na Kanyang
iglesia at umaalalay sa atin sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.

Kung ang iba pang tatlong pangyayari sa ministeryo ni Jesus (Kanyang kapanganakan, Kanyang kamatayan,
at Kanyang muling pagkabuhay) ay may kahulugan sa atin kaysa Kanyang pag-akyat, kung mas higit ang mga
iyon kaysa sa pag-akyat, kung gayon, bilang mga Cristiano, ipinapakita natin na ang mga pista ay
nangingibabaw sa atin at hindi ang kaalaman ng ating pananampalataya.  Ang pag-akyat ay kasing-halaga
ng (hindi, masasabi natin na ito ang nagpuputong sa) tatlong iba pa.  Ang Kanyang kapangakan, Kanyang
kamatayan, at Kanyang muling pagkabuhay lahat ay patungo sa Kanyang pag-akyat.  

Mula sa langit tayo ay pinagpapala ni Jesus.  Mula sa langit Kanyang itinutuwid ang lahat ng bagay para sa
ikabubuti ng Kanyang iglesia.  Mula sa langit Kanyang hinahawakan ang bawat isa sa Kanyang mga anak sa
pakikipaglaban ng pananampalataya.  Inaalalayan Niya ang Kanyang iglesia sa lupa upang ito ay magpatuloy
sa pagsaksi sa Kanya at sa Kanyang nagliligtas na katotohanan.  Ito ang gumagawa ng kaibahan.  Ito ay
ating ganap na katiyakan.  Tayo ngayon, bilang mga indibidwal na Cristiano at bilang katawan ni Cristo, ay
nasa libis dito sa ibaba.  Ngunit Siya ay nasa bundok ng Dios, at iniaabot Niya ang Kanyang
makapangyarihang pagpapala sa atin ng kamay na walang kapaguran.

Ang pag-akyat ng ating Panginoong Jesu Cristo, kung gayon, ay ang paalala na tayo ngayon, sa lupa, ay ang
iglesiang lumalaban – ang iglesia sa lupa na patungo sa makalangit na Canaan.  Makasalanan sa ating sarili,
na may maraming kaaway na naghahangad ng ating pagkasira, tayo ngayon ay isang iglesiang lumalaban.
Naiwan tayo sa lupa dahil sa isang layunin – upang lumaban, upang lumaban ng pakikipaglaban ng
pananampalataya, upang labanan ang kasalanan sa sarili natin, upang labanan ang kamalian at pagmamataas
at sarili at lahat ng salungat sa ating Dios at sa Kanyang Cristo.  Sa pakikipaglabang ito ng pananampalataya
tayo ay di patas.   Tayo ay di karapat-dapat at di-handa.   Ngunit tayo ay lumalaban sa ilalim ng bandila ng
ating umakyat na Haring Jesus.  Tayo ay lumalaban sa ilalim ng Kanyang nakaabot na mga kamay ng
pagpapala.  Tayo ay lumalaban sa ilalim Niya na humahawak ng tungkod ng Dios sa Kanyang mga kamay
at nangakong pagpapalain tayo.                                                                                       

Tinatawag ko ang iyong pansin ngayon sa umakyat na Panginoong Jesu Cristo, mula sa isang teksto ng
Kasulatan na makikita sa Lumang Tipan:  Exodo 17:8-16, kung saan ay naroon ang pag-atake ng Amalek sa
mga anak ng Israel.  

Ang Israel ay pinalaya mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ni Moises, inakay sa Dagat na Pula, at hindi
pa dumarating sa Bundok ng Sinai, kung saan ay tatanggapin nila ang utos mula sa kamay ng Dios.
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Mababasa natin, “Nang magkagayo'y dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Refidim” (t. 8).  Ang
mga Amalekita ay lahi ni Esau, ang kakambal ni Jacob – si Esau, na kinapopootan ang kinakatawan ni Jacob.
Si Amalek ay apo ni Esau, at si Amalek at Esau ay kinakatawan ang mga pwersa ng sanlibutang ito sa
pagkapoot nito sa layunin ng Dios dito sa sanlibutan; ang sanlibutan ng mga itinakwil ay nakapila laban sa
hinirang ng Dios na iglesia.  Si Amalek ay tinawag sa Mga Bilang 24:20 na “nangunguna sa mga bansa.”  Iyon
ay, sila ang unang pumasok sa listahan bilang mga kaaway ng Dios at Israel.  At sila ang bansa na walang
paggalang sa Dios at kumilos sa paghamak sa Dios at sa Kanyang layunin na kinatawan ni Jacob (o Israel).

Ang mga Amalekita ay sa disyerto nakikipaglaban.  Sila ay mga mandarambong.  At sila ay mababagsik,
malalakas, at malulupit.  Sila ay bihasa sa pananambang, sa pagtira at pagtakbo, at sila ay may tiwala sa
tagumpay.

Ngayon ay napansin natin ang dalawang bagay sa kanilang pag-atake sa mga anak ng Israel sa puntong ito.
Una.  Gaya ng ipinakita ko, sila ay inudyukan ng galit at pagnanais na ang Israel ay huwag makarating sa
kanilang patutunguhan, na tinatawag na Canaan.  Ang Refidim ay hindi malapit sa tinitirhan ng mga
Amalekita.  Sila ay nanggaling pa malayo sa kanilang tahanan.  Sila ay naglakbay na may matinding layunin
– pagkamuhi laban kay Jacob.  Narinig nila ang ginawa ng Dios sa Ehipto at kung paanong ang Israel ay
papunta na sa ipinangakong lupain ng kapahingahan.  Subalit ayaw nilang manahin ng Israel ang lupain ng
kapahingahan.

Pangalawa, napansin natin na ang kanilang pag-atake ay may pagka-duwag.  Hindi iyon, ipadala ninyo ang
pinakamagaling ninyo upang labanan ang pinakamagaling namin. Kundi tinambangan nila ang Israel mula
sa likuran.  Inatake nila ang matatanda, ang mahihina, ang mga babae at mga bata na sumusunod sa likuran
ng hanay ng Israel.  Ang Israel ay naglakbay gaya ng isang malaking pamilya.  Sa Sinai mas matututo pa sila
kung paano maglakbay ng mas epektibo bilang isang bansa.  Ngunit ngayon ay sumusunod lamang sila sa
karamihan sa likod ng haliging ulap o haliging liwanag.  At ang matatanda, ang mahihina, at mga ina at mga
anak ay napupunta sa bandang likod ng hanay.  Sila ang mga inatake ng mga Amalekita.

Gayundin ang pakikipaglaban ng ating pananampalataya ngayon.  Sa ating pakikipaglaban ang ating kaaway,
ang laman at ang masamang sanlibutan, ay inuudyukan ng galit sa Dios na ating ipinapahayag.  Ang layunin
ng kaaway ay upang ilayo tayo sa makalangit na Canaan.  Ang ating kaaway ay sanay na sanay na kalaban.
At ang kanilang pag-atake ay laging sa bandang likod, sa mga bata, sa mahihina.

Ang Israel ay hindi handang lumaban.  Sa pisikal hindi nila alam sa pagkakataong ito kung paano gumawa
ng hukbo.  Sila ay naging bayang alipin.  Hindi sila sanay sa tabak.  Sa espiritual ay mas malala.  Kagagaling
pa lamang nila sa paninisi ng mga anak ng Israel sa Meriba.  Handa na halos silang batuhin si Moises dahil
walang tubig na maiinom.  Sila ay galit na galit kapag hindi sila nasunod.  Sila ay nagkasala pa lamang sa Dios
sa isang mabigat na paraan.  Tinukso nila ang Panginoon, na sinasabing, “Kasama ba natin ang Dios o hindi?”
Ibig nilang sabihin, “Hindi natin Siya kasama.  Ginagawa Niyang napakahirap.  Wala Siyang pakialam sa atin.”
Pumasok sila sa pakikipaglaban na ito nang hindi handa at mahina sa espiritual.  Sinabi ni Amalek, ang mga
kaaway ng bayan ng Dios, “Ito ang pinakamabuting oras upang atakihin ang Israel.  Sila ay bagsak.”  Sinasabi
ng diablo tungkol sa iyo, “Ngayon ay aatake ako dahil ikaw ay bagsak.”

Ngunit huwag nating kalimutan ang katotohanan na sa pakikipaglaban tayo ay pinangunahan ni Josue.

Mababasa natin, “Sinabi ni Moises kay Josue, Pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban
kay Amalek.”  Ito ang unang beses na binanggit si Josue sa Exodo.  At tinawag siya ni Moises na “Josue,”
isang pangalan na hindi pa ibinibigay sa kanya.  Tinatawag niya siyang “Josue” dito dahil siya ay ipinakikila
sa pagkilos na ito bilang larawan ni Jesus, “si Jehovah ay Kaligtasan,” “pinuno ng mga hukbo ng Dios.”  Si
Josue ay mabilis, may tiwalang lumabas at pumili ng mga lalaki na sasama sa kanya upang lumaban kay
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Amalek.  At sinabi ni Moises kay Josue:  “At tatayo ako sa taluktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos
sa aking kamay," sapagkat ang paglalaban ay magaganap sa libis sa ibaba.  At ang tungkod ay kagagamit
pa lamang ni Moises upang hatiin ang Dagat na Pula at upang hampasin ang bato kung saan ay may lumabas
na tubig.  Kaya ang tungkod na iyon ay kumakatawan sa kapangyarihan, ng malakas na kapangyarihan, ng
Dios sa Kanyang bayan.  Ang tungkod na iyon at si Josue, kung gayon, ay kumakatawan doon, sa
pakikipaglaban habang tayo ay lumalabas upang lumaban, ang Panginoong Jesu Cristo at ang Kanyang
malakas na kapangyarihan ang lakas upang panghawakan ang layunin ng Dios.  Lumalabas tayo upang
lumaban.  Ang Kanyang espiritu sa loob natin ang nagbibigay upang magkusa tayong lumaban ng mabuting
pakikipaglaban ng pananampalataya.  Mababasa natin, “Nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa
pamamagitan ng talim ng tabak.”

Gayundin ang iglesia sa lupa, at ikaw at ako bilang mga kaanib ni Jesu Cristo, ay tinawag upang lumabas at
lumaban ng pakikipaglaban ng pananampalataya.  Lumalaban tayo sa makasalanang laman sa loob natin.
Lumalaban tayo sa diablo na siyang manunukso.  Lumalaban tayo sa pagnanasa at kasakiman, pagseselos
at pagmamataas.  Lumalaban tayo sa kagustuhan natin na isuko na ang pag-aasawa – makiayon na lang at
sumuko.  Lumalaban tayo sa galit.  Lumalaban tayo sa hindi pagkagustong magpatawad sa iba.  Lumalaban
tayo sa kawalan ng pagmamahal sa katotohanan.  Tayo ay nagiging mapagwalang-bahala.  Lumalaban tayo
sa kabulaanan.  Lumalaban tayo sa kawalang pag-asa sa layunin ng Dios.  Lumalaban tayo sa pakikiayon sa
sanlibutan.  Lumalaban tayo ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.

Sa pakikipaglabang ito ang lakas natin ay ituon ang ating mata sa umakyat na Panginoong Jesus, na
humahawak ng tungkod ng Dios sa Kanyang kamay at nag-abot ng Kanyang mga kamay na nagpapala sa
atin.

Mababasa natin, “Kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel.”  Ang larawan ay
ito.  Sa ibaba sa libis, si Josue at ang mga bago niyang pili ay humilera at lumapit kay Amalek.  At ang Amalek
ay nag-alok ng pakikipaglaban.  Sa taluktok ng burol ay si Moises na hawak ang tungkod ng Panginoon na
nakataas, at hangga’t nakataas ang tungkod, naitataboy ni Josue at ng Israel ang hanay ng mga Amalekita.
Nagsisimula itong yumuko.  At ang Israel ay lumulusob.

Ngunit si Moises ay nangangalay.  Ang tungkod ay bumababa sa may balikat pagkatapos hanggang sa dibdib
o baywang.  At habang ang mga kamay ay bumababa, ang Israel ay naitataboy.  Ang hanay ng Israel ay
nagsisimulang sumuray.  Ang Israel ngayon ay naitataboy ng mga Amalekita.  Nabasa natin na inalalayan ni
Aaron at Hur si Moises.  Sinabi nila sa kanya na kailangan niyang umupo sa bato at pinanatili nilang nakataas
ang kanyang kamay hanggang sa paglubog ng araw.

Ito ay larawan ng makapangyarihang pagpapala ng umakyat na Cristo sa atin ngayon sa pakikipaglaban ng
pananampalataya, ng Kanyang walang kapagurang mga kamay at ng katiyakan na sa pamamagitan ng
umakyat na Cristo ang hukbo ng Dios ay mananaig sa pakikipaglaban ng pananampalataya.  Ang tungkod
ni Moises, ang tungkod ng Panginoon, ay simbolo ng kapangyarihan ng Dios.  Ito ay katumbas ng kamay ng
Dios.

Sa Exodo 3:20 mababasa natin, “Kaya't aking iuunat ang aking kamay at sasaktan ko ang Ehipto sa
pamamagitan ng lahat kong kababalaghan na aking gagawin sa gitna niyon at pagkatapos,  papahintulutan
niya kayong umalis.”  At pagkatapos ay sinabi Niya kay Moises:  “'Kunin mo ang iyong tungkod at iunat mo
ang iyong kamay….”  Ang tungkod ni Moises ay nagdala ng Sampung Salot.  Ang tungkod ng Panginoon ang
humati sa Dagat na Pula.  Iyon ang simbolo ng malakas na kapangyarihan ng Dios na ibinigay sa ating
Panginoong Jesu Cristo.  Mababasa natin sa Apocalipsis 12:5 na ang babae, ang iglesia ay, “nanganak ng
isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa.  Ngunit ang
kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono.”  Sa ibabaw natin, sa ibabaw ng iglesia, ay
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ang mas dakilang Moises, ang Isa na umakyat sa kaitaasan, sa burol ng Dios, na sa kanya ang lahat ng
kapangyarihan at kalakasan ay ipinagkatiwala.  At sa pamamagitan ng Kanyang lakas, sa Kanya na ang
tungkod ay bumasag sa mga bansa, na ang iglesia ay nakikipaglaban ng pakikipaglaban ng pananampalataya.

Bukas ay kailangan mong pumasok sa trabaho.  Bukas ang iyong mga anak ay maglalaro o papasok sa
paaralan, at ang mga nanay ay nasa tahanan.  Kilala mo ba kung sino ka bilang bayan ng Dios?  Mababasa
natin, “Nang magkagayo'y dumating si Amalek.”  Si Amalek, ang pwersa ng kasamaan at kasalanan, ay
makikipaglaban sa iglesia at sa lahat ng nagpapahayag ng pangalan ni Jesus.  Sila ay aatake kung saan
naniniwala silang may kahinaan.  Magkakaroon ng tukso.  Magkakaroon ng pagkasira ng loob.  Susubukin
nilang itulak ka palabas sa landas ng buhay na walang hanggan.  Paano ka lalaban?

Sundan si Josue.  Tumingin ka sa umakyat na Haring si Jesus sa kanan ng Dios.  Mabuhay sa katiyakan na
ang lahat ng kapangyarihan, kalakasan, at kaluwalhatian ay sa Kanya.  Tingnan ang umakyat na Hari na ang
Kanyang mga bisig at kamay ay nakataas sa ibabaw mo na may tungkod ng Dios.  Unawaain na ikaw ay nasa
ilalim ng Kanyang paningin.  Sa pamamagitan ng panalangin ay lumapit ka sa Kanya at sa pananampalataya
ay lumaban, lumaban sa Kanyang lakas.

Di magtatagal ay mapapagod tayo.  Ang mga kamay ni Moises ay nangalay, dahil siya ay anino lamang ni
Jesu Cristo.  Sinubukan mong gawin iyon ng minsan.  Natatandaan ko, bilang isang bata, na pauwi ako
pagkatapos makarinig ng sermon sa bahaging ito ng Kasulatan.  At kinuha ko ang walis ng nanay ko at
sinubukang itaas ito lampas sa aking ulo.  Di nagtagal ay napagod ako at hindi ko na ito kayang itaas pa.
Kaya tayo ay napapagod din.  Tayo ay nasisiraan ng loob.  Tila baga ang mga Amalekita ay sisirain ang ating
hanay.  Dadaigin nila tayo.

Kung gayon ay tandaan ang mga ito sa pakikipaglabang ito ng pananampalataya.  Una.  Walang kahinaan
o kapaguran sa ating umakyat na Panginoon.  Siya ang pinaka makapangyarihang Anak ng Dios na hindi
nanghihina ni napapagod man.  Ang pag-akyat ay nagpapahayag na ang walang hanggang kapangyarihan,
kalakasan, paghahari, at tapat na pag-ibig ay ipinagkatiwala kay Cristo, at Siya ang Isa na humahawak
ngayon sa iglesia.  Tumingin ka sa Kanya.  Itaas mo ang iyong mga mata sa mga burol, kung saan
nagmumula ang ating tulong.  Ang ating tulong ay nagmumula sa umakyat na Panginoon.  Ang ating tulong
ay nasa pangalan ng Panginoong Jesus, na umakyat sa kapangyarihan at kaluwalhatian. 

Pangalawa.  Ang nakataas na tungkod ni Moises ay hindi lamang simbolo ng kapangyarihan kundi simbolo
rin ng pagpapala.  Ang mga kamay ni Jesu Cristo ay nakaunat sa atin.  Sila ay nakaunat sa pagpapala.  Iyon
ay nangangahulugan na sa labanan, sa pakikipaglaban ng pananampalataya, sa pakikipagbaka laban sa
kasalanan, tayo ay may katiyakan na Siya ay pagpapala sa atin.  Hindi natin iyon laging makikita ng mata ng
tao.  Hindi natin mararamdaman iyon ng emosyon ng tao sa lahat ng oras. 

Hindi natin mauunawaan iyon.  Tila baga ang Amalek ay nananaig.  Tila baga kung minsan ang mga anak
at mga pamilya ay nalulon at nawala sa atin.  Tila baga ang iglesia ay nagdurusa sa mga hadlang at
nanghihina.  Ngunit hindi gayon.  Ang layunin ng Dios ay hindi makakakilala ng pagkatalo dito sa sanlibutan.
Ang mga kamay ng pagpapala ay nakaunat sa layunin ng Dios.  Hindi lamang kapangyarihan ang nakaunat
sa atin, kundi ang pangako upang gumawa ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti, ang pangako na
pagpalain tayo.  

Ito, syempre, ay hindi dahilan sa atin upang hindi lumaban ng masigasig sa labanan.  Hindi ito dahilan upang
masiraan ng loob.  Hindi natin dapat iwan ang lugar ng labanan.  Hindi tayo dapat tumakbo.  Hindi tayo dapat
magtanong gaya ng ginawa ng Israel, “Kasama ba natin ang Panginoon?”  Kundi dapat tayong tumingin sa
burol ng Dios.  Dapat tayong manghawakan sa katotohanan ng Kasulatan.  Dapat tayong magalak kapag
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nakita natin ang ating Panginoon na umakyat sa kaitaasan at ang Kanyang mga kamay ay nakaunat sa
pagpapala sa atin na Kanyang iglesia.

Ang ating katiyakan ay ang tagumpay.  At si Moises, nabasa natin ay, “nagtayo ng isang dambana at
pinangalanan ito ng, Ang Panginoon ay aking watawat.”  

Para sa katiyakan natin sa labanana, ang isang watawat ay itinaas sa ibabaw natin.  Ang watawat ay
napakahalagang bagay sa anumang hukbo.  Siguro ay hindi na masyado ngayon, dahil sa lahat ng
pakikipag-ugnayan, ngunit sa mga nakalipas na panahon ang watawat ng hukbo ay mahalaga.  Ang watawat
ang bandila na magkakaroon ang bawat rehimyento o batalyon – ang kanilang mga kulay.  Marahil ay
nakakita na kayo ng mga larawan nito sa mga Digmaang Sibil.  Ang watawat ay kung saan naroon ang
pinuno, kung saan nakatayo ang inyong pangkat, kung saan nanindigan ang inyong batalyon.  Sa kalituhan
at sa mga sigaw ng labanan, sa mga tilian at usok at pagsabog, kailangan mong makita kung nasaan ang
watawat.  Doon mo kailangang tumayo.  Kung saan wumawagayway ang watawat, magtitipun-tipon kayo
sa watawat at titindig kayo sa palibot ng mga kulay dahil doon nakatayo ang inyong pinuno.

May watawat sa ibabaw natin.  At, gaya ng sinabi ko, ang watawat na iyon ay ang mga kamay ng Panginoon
na nakaunat sa pagpapala at humahawak ng tungkod ng Dios.  Si Jehovah, ang AKO AY AKO NGA, ay ibinigay
ang tagumpay sa atin sa umakyat na Panginoong Jesu Cristo.  Siya ay umakyat sa kaitaasan ng higit sa lahat
ng kapangyarihan at mga pinuno, paghahari at lakas.  Siya ay binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng ibang
pangalan.  Siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari.  Tayo ay lumalaban, ngunit hindi tayo
lumalaban ng di-tiyak.  Lumalaban tayo sa ilalim ng watawat ng umakyat na Hari.  Siya ay nagpapatuloy na
nagtatagumpay at upang magtagumpay.

Humaharap ka sa mahigpit na tukso?  Ikaw ay nanghihina sa layunin ng Dios sa iglesia?  Personal kang
nakikipaglaban kay Amalek, na tumatambang sa iyo, na bigla na lang lumilitaw sa likuran mo at ninanakawan
ka ng iyong pag-asa?  Tumingin ka sa watawat!  Ang Panginoon ay aking watawat.  Pagkatapos, may
panibagong lakas, sigasig, at katiyakan ay magpatuloy ka.  Sundan mo si Josue sa libis sa ibaba.  At manatili
sa palibot ng watawat na iyon – ang watawat na siyang buong katotohanan ng Dios kay Jesu Cristo.  May
mga huwad na watawat na inilaladlad sa iglesia – mga watawat na kumakatawan sa isang may hangganang
Dios at makapangyarihang tao.   Hindi ligtas sa ilalim ng watawat na iyon.  Ang mga watawat na
kumakatawan ng pagtanggi sa pagbibigay inspirasyon ng Banal na Kasulatan, ang pakikiayon ng isang banal
na buhay.  Maraming huwad na watawat.  Kung ikaw ay tatayo sa ilalim ng mga huwad na watawat na iyon,
ikaw ay malalagay sa pagtakas.  Sasalubungin ka ng kaaway sa gawing likuran.

Tumayo ka sa ilalim ng tunay na watawat ng katotohanan ng Dios sa Banal na Kasulatan, ang katotohanan
ng soberanong Dios kay Jesu Cristong Anak Niya.  Pagkatapos, kung may limampu lamang kayo, kung
apatnapu lamang, kung sampu lamang – kung nasa ilalim ka ng tamang watawat, manindigan ka.
Ang ating katiyakan ay ang tagumpay ay atin kay Cristo.  Mababasa natin, “at ang mga kamay ni Moises ay
nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw.”  Lubusang buburahin ni Jehovah ang alaala ni Amalek sa
ilalim ng langit.  Kapag ang araw ay bumaba sa lupa sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, ang iglesia lamang
ang titira sa lugar ng labanan.  Ang Kanyang kamay ay di-matitinag hanggang sa paglubog ng araw sa iyong
buhay at ikaw ay mamatay.  Isipin ang umakyat na Panginoong Jesus at ang iyong sarili at ang iyong buhay
ngayon.  Sa ibabaw mo ay si Josue, si Jesus, na humahawak ng lahat ng kapangyarihan at nagmamahal sa
iyo at namumuno sa isang ganap na paraan upang, sa iyong paglaban, hindi ka mawawasak.  At lahat ng
iyong paghihirap ay gagawa para sa panghuling kaluwalhatian.  Sa ibabaw ng ulo ng iglesia ay ang mga
kamay ng kapangyarihan at pagpapala, di-natitinag, hanggang lumubog ang araw sa lupa at muli Siyang
bumalik.  Si Amalek ay hindi matatagpuan.  Ang buong tagumpay ay sasaatin.  Ngayon ay lumabas ka at
lumaban ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.  Tumingin ka sa watawat.  Tumingin ka sa burol
ng Dios.  Sapagkat ito ang Kanyang salita:  Hindi mabibigo ang Kanyang mga banal, kundi sa ibabaw ng lupa
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ang kanilang kapangyarihan ay mananaig.  Ang Kanyang iglesia ay maitatayo.  Ang Kanyang kaluwalhatian
ay makikita.  Alam ko iyon.  Sapagkat sa ibabaw natin, ngayon mismo, ay si Jesus, ang Hari ng kaligtasan,
na may mga kamay na nakaunat, mga kamay na humahawak sa tungkod ng Dios na nagtataglay ng lahat
nang kapangyarihan at pagpapala.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin sa katotohanan ng pag-akyat ni Jesu Cristo at ang tagumpay na mayroon
kami sa Kanya.  Pagpalain Mo ang Iyong mahal na Salita sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


