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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Job 1:8

“Ang Ilaw ng Isang Mabuting Halimbawa”

ni Rev. Carl Haak

Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job?  Ito ang katanungan na ibinigay ng Dios sa diablo. 

Ating mababasa sa aklat ng Job 1:8, “At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod
na si Job? sapagka't walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalake, na natatakot sa Dios at
humihiwalay sa kasamaan.”  Ang tangka palagi ni Satanas ay ang pagtawanan ang gawa ng Dios.  Ang layunin
ng diablo ay ang ilantad ang gawa ng Dios na tila huwad at hindi totoo, na tila isang bagay na madaling talunin.
Tinatangka ng diablo na sabihing ang Salita ng Dios ay hindi tunay at nabigo ang mga pangako ng Dios.

Ito ang kanyang naging atake at ang kanyang motibo simula ng pagkahulog ni Adan sa Paraiso.  At sa Lumang
Tipan ating natutunan na ang diablo ay binigyan ng pahintulot na makapasok sa langit.  Mababasa mo ito sa
Apocalpsis 12 kung saan siya ay magtutungo sa langit upang humusga laban sa gawa ng Dios.  Kaya, ating
mababasa sa aklat ni Job, na ang diablo ay nagpakita rin sa harapan ng Dios kapag ang mga banal na anghel
ay nagpakita sa harap Niya.

Si Satanas ay humarap sa Dios.  At nalalaman ng Dios kung ano ang layunin ni Satanas.  Ang Dios ngayon ay
maghahatid ng isang pagtutol sa diablo.  Ang buong punto ng diablo ay paratangan ang gawa ng Panginoon na
madaling talunin, na ang gawa ng Panginoon ay hindi tunay, ang gawa ng Panginoon ay huwad, walang
nilalaman sa gawa ng kaligtasan ni Jesu Cristo.

Ang Dios ay maghahatid ng pagsaway sa diablo.  Subalit pansinin mo ang pagsaway na Kanyang dinadala.  Ang
buhay ng isang mananampalataya, ipinanganak sa biyaya ng Dios, ay sapat upang mapatahimik ang argumento
ng diablo at mga paratang.  Pansining maigi na hindi sinabi ng Dios sa diablo na, “Iyo bang pinansin Satanas,
ang Aking katapatan?”  Magagawa Niya ito.  Magagawa Niyang sagutin ang diablo, at tiyak Niyang masasagot
ang diablo sa Kanyang sariling katangian:  “Ako ang Dios, Ako ay matapat.  Kaya naman, ikaw ay diablo, ay
isang sinungaling.  Ikaw ay sinungaling dahil Ako ang tunay na Dios at kinakalaban mo Ako.  Kaya sinungaling
ka.”  Subalit hindi ganito ang sinabi ng Dios.

P’wede Niyang sabihin sa diablo, “Iyo bang pinansin ang katotohanan ng Aking salita?  Sinabi Ko na Aking ililigtas
ang Aking bayan kay Jesu Cristo.  Kaya naman kapag kinalaban mo ito, at sinaliwa ito, ikaw ay sinungaling dahil
iyong kinalaban ang Aking salita.”  Dahil ang salita ng Dios ay totoo.  At hayaan ang bawat isa na kumakalaban
dito ay isang sinungaling (Mga Roma 3:4).  Masasabi rin ito ng Dios.  At ito ay may kabuluhan.

Subalit hindi ito sinabi ng Dios.  Ang Kanyang sinabi, “At sinabi ng Panginoon kay Satanas, Iyo bang pinansin
ang aking lingkod na si Job?”  Ito ay si Job mismo, siyang ipinanganak sa biyaya ng Dios tungo sa isang bagong
buhay kay Jesu Cristo.  Ang buhay ni Job ay katunayan ng isang pagmamahal ng Dios.  Ang buhay ni Job ay
patunay ng isang pagnanais na magbigay lugod sa Dios.  Sinasabi ng Dios na ang buhay ng mga
mananampalataya ay ang patunay na argumento ng evangelio sa sanlibutan.
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Hayaang ito ay makapasok.

Sa langit, nagsalita ba nito ang Dios sa iyo at sa akin?  Magagawa ba Niyang itampok ang iyong buhay, bilang
isang anak ng Dios, bilang patunay na may isang bagay bilang mananampalataya, na may isang bagay bilang
gawa ng biyaya ng Dios?  Ituturo ba Niya ang iyong buhay at sasabihing, “May patunay ng Aking
makapangyarihang biyaya at ng katiyakan ng Aking layunin upang iligtas ang tao kay Cristo?”

Itampok kaya ng Dios ang iyong buhay bilang isang patunay na argumento ng katotohanan ng evangelio?  Ang
Dios ay maging matapang, tulad sa araw ng Anticristo, ang Anticristo na siyang itataas ang sarili sa lahat ng mga
bagay na tinatawag na Dios, maging matapang kaya ang Dios na sabihin sa Anticristo, “Nais mo bang makita
ang katotohanan ng Aking nagliligtas na biyaya at pag-ibig?  Isinaalang-alang mo ba ang Aking lingkod (tapos
ilagay mo ang pangalan mo)?

Ang buhay ng isang mananampalataya ay dapat nakakahikayat na argumento ng kapangyarihan ng evangelio
ng biyaya.  Ang buhay ng isang mananampalataya ay maging isang ilaw, ang ilaw na isang mabuting halimbawa.

Ito ang sinasabi ng Dios sa atin.  At ito ang sinabi Niya kay Satanas.  Sinasabi Niya kay Satanas na ang mga
buhay ng Kanyang iniligtas dahil sa biyaya ay isang mapanghikayat na argumento ng katotohanan ng evangelio
ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Ito ang katuruan ng buong Salita ng Dios.  Dahil halimbawa, sa I Tesalonica
1:7,8, nang si apostol Pablo ay magsalita ng sanggol na iglesia ng mga taga-Tesalonica, sinasabi niya na “kayo'y
naging uliran ng lahat ng nangananampalatayang nangasa Macedonia at nangasa Acaya.  Sapagka't mula sa
inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Acaya, kundi sa lahat ng mga dako ay
natanyag ang inyong pananampalataya sa Dios; ano pa't kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anoman.”
Ang mga ito ay malakas na mga pananalita mula kay apostol Pablo.  “Kailangan naming hindi magsalita ng
anomang bagay dahil inyong mga halimbawa ang gumawa na nagsasalita para sa amin.”  Matapang si Pablo at
marubdob na nagmimithi.

Ganito rin ang ating matatagpuan sa I Timoteo 4:12 kung saan si Pablo ay nagsasalita kay Timoteo, na
nagsasabi sa isang batang pastor ng iglesia sa Efeso, sinabi niya kay Timoteo, “Huwag hamakin ng sinoman ang
iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa
pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan.”  Ang sinasabi niya, “Timoteo, pinupuna ka ng mga nasa iglesia dahil
sa iyong kabataan.  Minamaliit ka nila at sinasabi, ‘Bakit namin ang batang ito?’ Ngayon ikaw ay matutukso na
sagutin sila sa ganitong paraan, upang makasakit, o para magalit.  Huwag mong gawin iyan, Timoteo.  Ang
pinakamabuting pananahimik sa gayong mga pamumuna ay ipakita sa iyong buhay na ang sinasabi mo ay totoo
– sa pamamagitan ng halimbawang ganito.  Timoteo, ang iyong buhay sa iglesia bilang pastor ay dapat may
pagpapatuloy, mapagpakumbabang may debosyon kay Cristo.  At ang iyong halimbawa ay nakikita sa sinasabi
mo.”

Isa pang paglalarawan ng katotohanang ito ay matatagpuan sa panalangin ng Panginoon sa Juan 17, ang
panalangin na Kanyang inihandog sa Dios sa gabi ng Siya ay hulihin.  Sa talatang 21, matapos manalangin na
pakabanalin ng Dios ang Kanyang mga alagad sa pamamagitan ng katotohanan, at sa pamamagitan ng kanilang
buhay, ng kanilang banal na pamumuhay, na ang iba ay manampalataya rin sa Kanya sa pamamagitan ng
kanilang salita, sinabi Niya, “Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na
sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo.”  Ang sinasabi ng
Panginoon dito na ang buhay ng iglesia, kapag ang biyaya ng Dios ay makapangyarihang gumagawa sa iglesia
at gumagawa sa iglesia ng isang kaisahan sa ilalim ng katotohanan ng Salita ng Dios, isang pagkakaisa ang
nahayag sa pangangaral ng Salita ng Dios at nahayag sa buhay ng bawat mga mananampalataya, pagkatapos
ang buhay ng iglesia ay makakahikayat sa sanlibutan na isinugo ng Dios ang Kanyang Anak sa sanlibutan.  Ang
salita mismo ay nagsasaad marahil sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, na ang tanging paliwanag
para sa iglesia at sa paraan ng pamumuhay ng iglesia sa pagkakaisa, ang tanging paliwanag na ang Dios ay
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pumagitna sa panahon, na ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak.  Ang buhay ng iglesia ay isang argumento na
para sa katotohanan ng evangelio.  “Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job?”

Huwag kang magkamali ngayon.  Ang buhay na ito ni Job ay isang buhay na kanyang isinapamuhay dahil sa
biyaya ng Dios lamang.  Pansinin mo ang sinabi ng Dios na ito, “Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job?”
Si Job ay lingkod o alipin ng Dios, hindi dahil sa sarili niyang pagpapasya na ginawa.  Nakita mo, upang maging
isang kaanib sa pamilya ng Dios at maligtas kay Jesu Cristo ay hindi tulad ng pumapasok sa sundalo:  na ikaw
ay pipirma.  Hindi, walang palistahan sa sundalo ng Dios.  Tayong lahat ay nagtagumpay, sa pamamagitan ng
biyaya ng Dios.  Sa kalikasan hindi tayo mga lingkod ng Dios kundi mga alipin ng kasalanan.  Ating mababasa
sa aklat ng Mga Roma (kabanatang 6) na tayo ay mga ipinanganak na alipin ng kasalanan at ibinigay ang ating
sarili ng kusa sa paglilingkod sa kasalanan, at tatanggap tayo ng mga kabayaran ng kasalanang ito na walang
hanggang kamatayan.  Subalit salamat sa Dios, ang sinasabi ng apostol sa Mga Roma 6, na nagnais na maging
kaluguran sa Dios, na mamuhay na gaya ng mga alipin ng Dios sa kabanalan at katuwiran.  Hindi sa kalikasan
tayo naging alipin ng Dios.  Dahil sa kalikasan tayo ay mga alipin ng diablo at tayo ay mga kaaway ng Dios.
Subalit nang tayo ay naging mga alipin ng Dios, ito ay dahil lang sa biyaya ng Dios.  Kaya nang sabihin ng Dios,
“Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job?”  Hindi Niya ibig sabihin dito na ang anak ng Dios, sa
pamamagitan ng kanilang lakas, ay p’wedeng argumento na makakahikayat sa katotohanan ng Salita ng Dios.
Kundi ibig Niyang sabihin na kapag Kanyang ginawang anak ng Dios ka sa pamamagitan ng biyaya, ang buhay
ng Kanyang biyaya sa anak ng Dios ay magpapahikayat na argumento ng katotohanan ng evangelio.  Ito ba ay
tunay tungkol sa iyo?

Si Job ay namuhay sa malayo.  Siya ay namuhay, marahil, sa panahon ni Abraham.  Siya ay nabuhay sa lupain
ng Uz, malayong silanganan, marahil ay sa Mesopotamia.  Namuhay siya sa napakalayong lugar kung saan,
walang ibang taong maliban sa kanya ay nagpahayag ng pangalan ng Dios.  Kung ikaw ay may Biblia na hawak,
maki-bukas ka sa akin sa Ezekiel 14:14, kung saan ang propeta ay nagsasabi na may tatlong mga natatanging
lalaki sa Lumang Tipan na hindi matatawaran sa kanilang kabanalan.  “Bagaman ang tatlong lalaking ito, na si
Noe, si Daniel at si Job, ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa, sa
pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoong DIOS.”  Sa sitas, sinasabi ni Ezekiel na napakalaki ng
kasalanan ng Juda, napaka-rebelde at matitigas ang mga ulo, na kanilang tatanggapin ang kaparusahan ng Dios,
na kahit sa panahon ni Noe, Daniel, at Job na kasama nila, ay hindi mapagbabago ang tinatahak na kaparusahan
ng Dios.

Kaya ang tanong ngayon ay:  Bakit nagsalita ang Espiritu Santo tungkol sa mga lalaking ito:  Noe, Daniel, at Job?
Ano ang pagkakapareho nila?  Ang layunin ng Espiritu Santo ay ito, na ang mga lalaking ito ay mabubuting mga
halimbawa ng kabanalan, namuhay ng malayo sa makasalanang sanlibutan.  Noe – siya ay isa sa walo sa buong
mundo na nanampalataya sa Dios.  Siya ay nanindigang mag-isa sa panahon ng baha.  Daniel – siya ay bilanggo
sa lupain ng Babilonya.  Siya at ang kanyang tatlong mga kaibigan ay nanindigan din mag-isa sa makasalanang
daigdig ng Babilonya.  Si Job din, nakatindig sa lupain ng dayuhan.  At gayonman, kahit hindi siya sinuportahan
ng marami sa mananampalatayang nakapaligid sa kanya, gayonman ay iningatan siya ng Dios sa kadalisayan.
Si Job ay isang halimbawa, isang batayan, ng katotohanan ng kaligtasan sa madilim at masamang sanlibutan.

Siya ay isang halimbawa ng kabanalan, ng isang kahanga-hangang kabanalan.  Nasabi sa atin ang tungkol kay
Job na siya ay isang taong ganap.  Ang salita ay nangangahulugang “kumpleto, sa kabuuan.”  Anoman ang iyong
nakita sa kanya ay ang integridad.  Hindi isang integridad sa sarili, kundi isang kabanalang ipinangako sa kanya
ni Jesu Cristo.  At sa pamamagitan ng pananampalataya siya ay nanghawakan sa gayong integridad.  Siya ay
may takot sa Dios, ginagalang niya ang Dios.  Siya ay namuhay na isang mapagpakumbaba, nalalaman sa sarili
bilang isang makasalanan at nalalaman ang kamangha-manghang biyaya ng Dios na minahal siya ng Dios at
nangako na ililigtas siya sa pamamagitan ni Jesu Cristo.
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At siya ay isang lalaki na namumuhi sa masama, kanyang iniingatan ang sarili mula sa kasamaan.  Kanyang nais
na humiwalay mula sa makasalanang sanlibutan, na lumikha ang Dios ng isang puso sa tao ng kabanalan at ng
isang pagnanais na malugod ang Dios.

Ito ba ay tunay sa iyo?

Subalit hindi lang si Job ay mabuting halimbawa ng kabanalan.  Siya ay isang halimbawa ng pagtitiyaga.  Ito ang
buong aklat ng Job.  Ang buong aklat ay nagtuturo na ito ay sa Dios upang bigyang kaayusan ang ating mga
buhay at upang pangasiwaan sila ayon sa Kanyang mabuting kaluguran at tayo ay tinawag kay Cristo upang
magpasakop sa buong sangkatauhan sa harapan Niya.  Kapag ang Dios minsan ay sumusubok at pinapahirapan
tayo ng Kanyang sariling lihim na mga kahatulan at sa ilalim ng mga kahatulang ito, tayo ay nagpapahayag na
ang Dios ay mabuti pa rin.

Si Job ngayon ay isang lalaki na tulad sa pagmamahal natin sa ating sarili.  Siya ay isang taong makasalanan.
Gayonman ang biyaya ng Dios ay kumukilos sa kanya at nagdulot sa kanya ng isang bahay na pamumuhay at
isang buhay na nagtitiyaga na magpatuloy.  At sinabi ng Dios sa diablo, “Ang buhay na ito ni Job, ang buhay
na kabanalan at pagtitiyaga sa harapan Ko, ay sapat para isara mo ang iyong bibig kapag nagsasabi ka ng iyong
mga komento.  Pinagtatawanan mo ang Aking gawa.  Dumating ka upang ipagaspas mo ang iyong panloloko
at pamumusong sa Aking mukha.  Ang sagot ko sa iyo, diablo, napansin mo ba ang Aking lingkod na si Job?”
Ang buhay ng isang tunay na mananampalataya, ipinanganak sa biyaya, ay isang nakapanghihikayat na
argumento upang mapatahimik ang pinaka-panghahamak ng demonyo sa sarili niya.

Ito ba ay tunay sa iyong buhay?  Ang buhay mo ba ay isang nakahihikayat na argumento sa katotohanan ng
evangelio?  Ito ba ay isang nakahihikayat na argumento ng biyaya ng Dios na naghahatid ng kabanalan, isang
dalisay na pag-iisip at katawan, isang halimbawa kung ano ang kahulugan nito na ang iyong katawan at iyong
pag-iisip ay para sa Panginoong Jesu Cristo, hindi para sa laman kundi sa kadalisayan sa harapan ng Dios?  Ikaw
ba ay isang halimbawa sa iyong anak sa malinis na pagtatalik?  Ikaw ba ay isang halimbawa sa iyong
kasamahang kabataan kung ano ang kahulugan na mapabilang kay Jesu Cristo, sa katawan at kaluluwa, at
maging determinado sa kasalukuyang buhay na iniingatan ang sarili na maging dalisay sa iyong pangangatawan?

Mga maliliit na batang lalaki at babae, na nasa ikaapat at ikalimang baitang, pangalawang maitang, ikapitong
baitang, ang iyong buhay ba isang halimbawa ng kabanalan sa katapan – na hindi ka nandaraya o
nagsisinungaling?  Ang paraan mo sa pagkuha ng isang pagsusulit, sa pag-iingat sa iyong mata sa sarili mong
papel at hindi nandaraya, ito ba ay isang patotoo na ikaw ay sumasamba at naglilingkod sa Dios na nakakakilala
ng puso, na nakakaalam ng katotohanan, at itong si Jesu Cristo ang tumubos sa iyo, na ikaw ay namumuhay
sa katotohanan?

Tayo ba ay mga halimbawa sa pag-ibig?  Mga kabataan, kayo ba ay mga halimbawa ng pag-ibig ng Dios?  Ito
ay terrible ngayon sa mga kabataan sa lahat ng hazing na ginagawa, sa lahat ng mga teribleng mga bagay na
ginagawa ng mga kabataan sa bawat isa.  Ang buhay mo ba ay kakaiba?  May malasakit ka ba para sa kasamang
kabataan?  Ikaw ba ay namumuhay ng buhay na hindi ang sarili ang una at kaamuan?  Ang buhay mo ba ay
isang halimbawa kung ano ang kahulugan ng pag-ibig ng Dios?  Isang halimbawa kung ano ang kahulugan
upang maingatan ang Araw ng Sabbath?  Isang halimbawa kung ano ang kahulugan na ipakita ang respeto sa
awtoridad alang-alang sa Dios?  Ang buhay mo ba, bilang mga lalaki at babae, ay isang halimbawa kung ano
ang kahulugan ng sumpaan sa pag-aasawa alang-alang sa Dios?  Ang buhay ba natin ay isang halimbawa ng
pag-ibig ng Dios sa mga usaping pag-iinom at kahinhinan ng pananamit at musika na ating pinapakinggan?

Ano naman ang tungkol sa pagtitiyaga?  Si Job ay halimbawa ng pagtitiyaga.  Ito ay isang malakas na
halimbawa.  Ang sanlibutan ay tumataghoy at dumadaing sa ilalim ng mga kalaban.  Ang anak ng Dios, sa gitna
ng mga kalaban, ay umaasa sa kaligtasan ng Panginoon.  At isang kahanga-hanga at makapangyarihang
halimbawa ito na kapag ang anak ng Dios, sa ilalim ng kahirapan at kalaban, ay matiyagang nagtitiwala sa Dios.
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Ang sanlibutan ay hindi lang ito mauunawaan, malibang sabihin na may isang bagay na kakaiba tungkol sa iyo,
malibang sabihin na ang Dios ay nagsugo ng Kanyang Anak sa sanlibutan.

Ang halimbawa na ating iiwan ay mahalaga.  Ang halimbawa ng buhay ng anak ng Dios ay ginamit ng Dios
upang hatulan ang mga lalaki at babae.  Minsan lahat ng nakikita ng mga itinakuwil sa Salita ng Dios ay ang
nakasulat sa buhay ng bayan ng Dios.  At ito rin ay isang halimbawa na marahil ay kasangkapan, sa ilalim ng
biyaya ng Dios, upang maghatid sa iba sa ilalim ng Salita ng Dios at upang lumapit na maunawaan ang Dios sa
Salitang ito.

Lalo na ang buhay ng isang kabataan ay isang makapangyarihang halimbawa.  Ang sanlibutan ay aaminin ito
marahil, kung ikaw ay tumanda na sa isang Cristianong pananampalataya sa halos limampung taon, kanilang
inaasahan na makakita sa atin ng isang bagay na kakaiba tungkol sa iyo kapag naabot mo na ang ika- limampu
o animnapung kaarawan.  Kaya nga, ang matatanda ay may pananampalataya, kung ang daigdig ang
tatanungin, sa palagay ko, ito ay inaasahan na.  Subalit paano ang mga kabataan?  Kapag ang buong sanlibutan
ay nasa harapan mo?  Na may katawan ng kabataang puno ng mga hormones at testosterones?  Kapag nakita
nila ang inyong buhay bilang isang kabataan na nakatulad sa Salita ng Dios, isa itong malakas na halimbawa!
Kapag nakita nila na hindi mo ginagamit ang pananalita ng sanlibutan, ang iyong mga hinahangad ay hindi sa
sanlibutan, ang iyong katalagahan ay kay Jesu Cristo at sa Kanyang iglesia, ito ay isang malakas na halimbawa.

Mga kabataan, ito ay isang makapangyarihang halimbawa sa sanlibutan.  Subalit ito rin ay isang
makapangyarihang halimbawa sa mga bata sa iglesia.  Naiisip mo ba ito?  Ang mga batang lalaki at babae ay
nagnanais na sundin ang isang halimbawa.  Sa sanlibutan, ang mga halimbawa para sa mga kabataang lalaki
ay mula sa palakasan at mula sa kaaliwan at mula sa musika, mula sa mga nahuhumaling sa sanlibutan –
pagka-gumon sa cocaine, paglalasing at pananakit sa asawa.  Sino ang magsisilbing halimbawa sa mga bata sa
iglesia?  Ikaw dapat.  Sinasabi ba ng Dios sa iyo, bilang isang kabataan, “Iyo bang pinansin ang Aking lingkod?”

Nakita mo ba, tayo ay mga halimbawa ng isang bagay.  Hindi tayo makakatulong kundi maging halimbawa ng
isang bagay.  Ngayon, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ang Dios ay dumarating na mula sa kapangyarihan
ng Kanyang biyaya.  At ngayon kay Cristo Jesus dapat tayong mabuhay na ang sanlibutan ay napapansing tayo
ay na kay Jesus.  Ito ang layunin ng ating kaligtasan.  At posible ito sa pamamagitan ng biyaya at biyaya
lamang.

Napansin mo ba ang aking lingkod na si ________________________ (ilagay mo ang iyong pangalan dito)?
Tinawag ba ng Dios si Satanas at lahat ng mga lumalapastangan sa Kanyang Salita at katotohanan upang
magpatotoo sa katotohanan ng Kanyang evangelio na nakikita sa buhay mo?

Tayo ay magpakumbaba sa ating mga sarili sa harapan ng Dios.  Tayo ay magtibay sa pamamagitan ng biyaya
ng Dios na tumingin sa Kanya para sa kalakasan.  At Siya nawa ay lumikha sa atin ng pagnanais na ito, na ating
mga buhay ay maging buhay ng isang banal, nagpapatuloy na halimbawa ng liwanag ng maluwalhating
evangelio ni Jesu Cristo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa Salita ng Dios.  Gumawa ito sa aming mga kaluluwa sa
pamamagitan ni Jesu Cristo, namin dalangin, Amen.


