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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 41:10

"Ang Nananatiling Pangako”

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay pag-aaralan natin ang isang magandang sitas ng Salita ng Dios na itinala sa Isaias 41:10.
Doon ay mababasa natin, “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo, huwag kang mabalisa,
sapagkat ako’y Dios mo; aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan; oo ikaw ay aking aalalayan
ng kanang kamay ng aking katuwiran.”

Tatawagin ko ang talatang iyon na nananatiling pangako ng Dios, iyon ay, na ito ay pangako na
lumalampas, sa lahat ng paghihirap ng ating mga puso.  Ito ay may tagumpay sa lahat ng tila
sumasalungat sa pag-asang mayroon tayo kay Cristo.

Ano ang nasa iyong daan ngayon?  Ano ang sanhi ng iyong takot?  Ano iyon na iyong nakikita na
tumataas at nagsasabing ang pag-asa na iyo kay Cristo ay imposible?  

Ang talagang nasa ating daan na nagiging sanhi ng ating takot ay laging kawalang-pananampalataya,
ang kahinaan ng sarili nating pananampalataya.  Ang pangakong binasa pa lang natin sa Isaias 41:10
ay lumalampas, nagtutulak patabi, nangingibabaw.  “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo
… Ako’y Dios mo …  Aking palalakasin ka.”

Ang pangakong ito ay nananatili dahil ito ay nakatayo sa isang bagay.  Ang mga pangako ng Dios,
syempre, ay nakatayo sa isang pundasyon.  Ang pangakong ito ay nakatayo, una sa lahat, kasama ng
lahat ng mga pangako ng Dios, sa pundasyon ng dugo ni Cristo.  Sa II Corinto 1:20-21, ay mababasa
natin na ang lahat ng mga pangako ng Dios ay Oo at Amen kay Cristo.  Itinatanong natin kung gayon:
Pababayaan ba ako ng Dios?  Ang pangako bang ibinigay Niya sa akin ay masusumpungang walang
pananampalataya?  Aakayin ba Niya ako sa paraang sisira sa aking pag-asa?  Iiwanan ba Niya ang isang
Kanya?  Ang dugo ni Jesu Cristo ay nagsasabing, Hindi, hindi maaari.  Ang dugo ng Kalbaryo ay
nagtatatak sa mga pangako ng Dios.  Sa pamamagitan ng krus, sinasabi ng Dios, “Kung paanong
ibinigay ko upang maranasan ni Cristo ang kamatayan at impierno ng Aking mga anak, ay hindi Ko sila
pababayaan kundi ililigtas sila hanggang sa wakas.”    

Pangalawa, ang pangakong ito ay tumatayo sa kalikasan ng Dios.  Kung mayroon kayong dalang Biblia,
buksan ninyo sa Isaias 41:10 at makikita ninyong apat na beses sa talatang iyon ay sinabi ng Dios,
“Ako.”  Ang mga pangako ng Dios, samakatuwid, ay nakasalalay sa sarili Niyang katangian at kalikasan.
Mababasa natin sa II Timoteo 2:13 na hindi Niya maipagkakaila ang Kanyang sarili.  Mababasa natin
sa Tito 1:2, “Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan.  Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay
ipinangako ng Dios na hindi nagsisinungaling.”  Ang Dios ay tunay.  Ang Dios ay matapat.  Ang Dios
ay matuwid.  Iiwanan ba ng walang hanggan, matapat, matuwid, tunay na Dios ang sarili Niyang
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pangako?  Malilimutan ba Niya?  Titigil ba ang Kanyang pag-ibig?  Ang sagot ay, Hindi!  Isang libong
beses, isang milyong beses, Hindi!

Ang pangakong ito ay tiyak dahil ito ay nakatayo sa dugo ni Cristo.  At ito ay nakatayo sa kalikasan ng
Dios.

Ang pangako ay matatagpuan sa isang napakahalagang kapitulo sa hula ni Isaias.  Ang propetang
Isaias ay naghahatid ng mainit na pananalita ng katiyakan sa Juda habang sila ay nasa pagkabihag sa
Babilonia.  May mga salitang hula, mga salitang nakikita ang mas nauuna sa katayuang iyon.  Sa
katayuang iyon, ang bayan ng Juda ay nakikita si Ciro hari ng Persia na umaakyat sa kaharian ng
Babilonia na may kapangyarihang mas higit pa kaysa sa Babilonia.   Marami sa ibang mga bansa ang
tutugon kay Ciro sa pamamagitan ng sama-samang pagtanggap ng payo, iniisip na ang kanilang lakas
ay nasa kanilang bilang at sa pakikipag-isa laban kay Ciro.  Pagkatapos ay babaling sila sa kanilang mga
dios-diosan.  Ngunit inutusan ng Dios ang Kanyang bayan na iba ang gawin.  Sinabi Niya sa kanila sa
mga talatang 8 at 9, “Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob, na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham
na aking kaibigan; ikaw na aking kinuha mula sa mga dulo ng lupa, at tinawag kita mula sa mga
pinakamalayong sulok niyon, na sinasabi sa iyo, Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita
itinakuwil.”  Ang payo ng Dos sa Juda ay magtiwala sa Kanya.  Iyon din ang salita ng Dios sa atin –
salitang bagay sa ating pansariling kalagayan at para sa ating pangangailangan.  Ang Salita ng Dios ay
naghahatid sa atin ng nangingibabaw na pangako.  At ang nangingibabaw na pangakong iyon ay ito:
Huwag kang matakot, sapagkat Ako’y kasama mo, huwag kang mabalisa, sapagkat Ako’y Dios mo.

Pansinin na ito, una sa lahat, ay isang utos.  Nabasa natin, “Huwag kang matakot.”  Ang takot ay kapag
nakikita nating lumilitaw sa kaligiran ang malaking kasamaan, na pinaniniwalaan nating magiging lubos
na nakakatakot at sisira sa lahat nating inaasahan.  Ang takot ay kapag nakatayo doon sa ating
daraanan ang hadlang na tinataya nating tiyak na aagaw ng lahat mula sa ating puso at pipigil sa
mabuting bagay na ipinangako ng Dios sa atin kay Cristo.  Tinatantya natin ang mga bagay, at sa ating
paningin, sa abot ng ating matatanaw, ang mabuting pag-asa na ibinigay ng Dios sa atin ay bibiguin
tayo.  Ang takot ay kapag tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng paningin, hindi sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Sa gayon ay mayroon tayong maraming dahilan upang matakot.  Tayo ay natatakot.
Ang pagkabalisa ay dumarating at dinadaig tayo at tayo ay biglang nasisindak.

Ang Dios ay nangungusap kay Juda na mabibihag sa Babilonia.  Napakahirap na ilagay ang ating mga
sarili sa ganoong katayuan.  Ngunit sila ay may tiyak na dahilan upang matakot at masindak ng may
pagkabalisa.  Ang lakas nila ay ang Dios.  Wala silang tahanan.  Wala silang proteksyon.  Wala silang
sandatahang lakas.  Sila ay nasa ibang bansa.  Sa katunayan, sinasabi sa kanila ng propeta sa
pambungad na mga talata, na sila ay itinuturing na alabok sa paningin ng mga bansa.   Pagkatapos ang
makapangyarihang Media at Persia, ang kahariang nasa ilalim ni Ciro, ay lumilitaw sa kaligiran upang
wasakin ang Babilonia.  At ang tanong ay:  Ano ang mangyayari sa atin?  

Kaya tayo rin ay maaaring tumingin.  Nakikita natin ang malaking kasamaang parating.  Sasabihin natin,
ano ang mangyayari sa ating anak?  Kaya ko bang tiisin ang pasaning ito ng matagal?  Paano ang
aming pag-aasawa at ang mga kahirapan at ang kapagurang nararanasan namin sa pakikitungo sa
kanila?  Paano ang aking kalusugan, kanser, kamatayan?  At pagkatapos yaong mga pansarili at
panloob na takot na bumibihag sa atin?

Subalit sinasabi ng Dios, tumingin ka sa Kanya.  Huwag kang matakot, sapagkat Ako’y kasama mo.
Sa kapitulo, nang iniutos Niyang “Huwag matakot,” lagi Siyang nagbibigay ng dahilan kung bakit hindi
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tayo dapat matakot.  Kung babasahin mo mismo ang kapitulo makikita mo na ang mata ng
pananampalataya ay may malaking dapat tingnan.  Huwag kang matakot, sabi ng Dios.  Kundi
sumampalataya.  Tumingin ka sa Akin sa pamamagitan ng pananampalataya.  Sinasabi Niya sa atin sa
talatang 9, “Aking pinili ka at hindi kita itinakuwil.”  Doon ay tinatawag tayo ng Dios upang tumingin
sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapahayagan ng mapagbiyayang paghirang, ang katotohanan
na mula sa walang hanggan ay itinakda ng Dios na ibigin ang Kanyang mga anak kay Cristo, upang
piliin ang sarili Niyang tinubos kay Cristo upang maihatid sila sa kaluwalhatian.  At sinasabi Niya, Huwag
lamang tumingin sa Aking walang hanggang paghirang; kundi tumingin sa Aking tipan (t. 8).  Ikaw ay
binhi ni Abraham na aking kaibigan.  Ako’y kasama mo.  Ibig sabihin ay sinasabi sa atin ng Dios,
“Itinatag Ko ang tali ng pakikisama at pag-ibig sa inyo sa dugo ng Aking Anak.  Sa taling iyon kayo ay
naging mga lingkod Ko at mga kaibigan Ko.   Kayo ang Aking kakaibang bayan.  At sa tipang ito, Ako
ay mananatiling kasal at nakatali sa inyo.  Tingnan ninyo iyan.”

Pagkatapos ay sinabi ng Panginoong Dios, “Tingnan ninyo Ako !  Tingnan ninyo ang Aking lubos na
kapangyarihan (omnipotence) at ang Aking pagka-nasa-lahat ng lugar (omnipresence).  Ako’y kasama
ninyo.”  Ngayon ang pananampalataya ay tumitingin sa mga bagay na ito.  Ang pananampalataya ay
hindi lamang nakatitig na bulag sa lahat ng imposibilidad na dumarating laban sa atin.  Kundi ang
pananampalataya ay tumitingin sa Dios, tumitingin sa Dios ng ating kaligtasan.  At sa Dios tayo ay
pinatitibay. 

Iyon ay napakahalaga.  Ang Dios ay dumarating sa atin at hindi lamang Niya basta sinasabi, “Ngayon
kalimutan mo ang iyong nararamdaman.  Hindi mahalaga kung ano ang nakikita mo.”  Kundi sinasabi
ng Dios, “Tumingin ka sa Akin.”  Iyan ang sagot:  Tumingin sa mas dakila kaysa anuman, at lahat ng
bagay, na maaaring sumalungat sa iyo.  “Tumingin ka sa Akin.  Pag-aralan mong kilalanin Ako.
Pag-aralan mong ilagay ang iyong tiwala sa kung sino Ako.”

Ang utos ay inulit:  “Huwag kang mabalisa, sapagkat Ako’y Dios mo.”  Ang salitang “mabalisa” ay
medyo iba sa takot.  Ito’y nangangahulugang masiraan ng loob kapag may natatanaw na kaguluhan,
upang mabahala.  Ang salita ay tumutukoy sa mga kinakabahan, nasa bingit, ang kanilang mga mata
ay mabilis na lumilinga sa paligid at ang kaunting ingay ay nagpapalukso sa kanila.  Sila ay kinakabahan
at binabati ang bawat kaunting balita na may pagkabahala.  Si Juda ay natuksong maging ganyan.
Nakita nila ang lahat ng nangyayari sa mga bansa at sila ay naging kabado; sila ay nasa bingit; at sila
ay nasiraan ng loob.

Ganoon din ang mga isipan natin.  Madali nating pinalalaki ang mga hadlang.  Tulad tayo ng maliliit na
bata – pinalulubha natin ang mga pagsubok natin at kahirapan, at ang kapangyarihan ng Dios ay lumiliit
sa ating mga puso at isipan.  Iyan ay isang bagay na masyadong kakaiba sa ating taong kalikasan, ang
makasalanan nating kalikasan.  Ipinakikita nito ang kanyang sarili na sa gitna ng kahirapan
makakapagsalita tayo at mapapalaki ang lahat na laban sa atin, at naiisip natin kung gaano ito kalaki
at kung gaano ka-imposible marahil ito at kung gaano ito walang pag-asa, at kasabay nito ay pinapaliit
natin ang Dios.  Sinasabi natin, A oo, alam natin na ang Dios ay matapat.  Oo, alam natin na mayroon
tayong maluwalhating kaligtasan kay Cristo.  Ngunit, ngunit….  Pagkatapos ay pinalalaki natin ang mga
hadlang na tila ang mga bagay na iyon na laban sa atin ay mas malaki kaysa Dios natin.  Minsan pa,
nakikita ng pananampalataya ang Dios bilang malaki.  At kung gayon, anumang mga hadlang, nakikita
sila ng pananampalataya sa tunay nilang sukat.

Ang utos, kung gayon, ay “Huwag kang mabalisa, sapagkat Ako’y Dios mo.”  Minsan pa, ang kaisipan
ay sa tipan:  Ang walang hanggang pangako ng Dios sa Kanyang bayan sa dugo ni Jesu Cristo.  “Aking
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itinatag, sa pamamagitan ng Aking biyaya, ang tali ng pag-ibig at pakikisama sa iyo, ang relasyon sa
iyo sa Aking Anak.  Ako ay Dios mo.“  Iyon ay ganap na sa biyaya.  “Ako ay naging Dios mo.”  Nakita
mo, ang kaligtasan ay sa Dios lamang.  Ito ay mula sa Dios para sa atin.  “Ako ay iyong Dios.  Lahat
ng Ako ay sa iyo.  Kung gayon, huwag kang mabalisa ni matakot.”

Kung magkakaroon tayo nitong mahalagang pangako sa ating puso, dapat nating maunawaan ang mga
dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot o mabalisa.  Una sa lahat, ito ay dahil sa ating Dios at dahil
sa katotohanang Siya ay nasa lahat ng lugar (omnipresent).  Sinasabi Niya, “Sapagkat Ako’y kasama
mo.”  Ano ang ibig sabihin noon?  Ito ay nangangahulugan ng higit pa sa katotohanang ang Dios ay
nasa lahat ng lugar at palagi.  Itinuturo sa atin ng Kasulatan na Siya ay nasa bawat bahagi ng Kanyang
sangnilikha.  Basahin ang Awit 139 para sa halimbawa noon.  Walang lugar na ang Dios ay wala roon.
Ang Dios ay patuloy na inaalalayan lahat at bawat bagay, mula sa pinakamalayong bahagi ng
kalawakan hanggang sa pinakamaliit na piraso sa mundo.  Lahat ng mga bagay ay nasa Kanyang mga
kamay.

Ngunit kapag sinabi ng Dios, “Ako’y kasama mo,” ibig Niyang sabihin na Siya ay naroon kasama ng
Kanyang bayan sa Kanyang pag-ibig.  Siya ay naroong kasama natin kay Cristo.  Siya ay naroon sa
Kanyang biyaya at kagandahang-loob.  Pansinin ang mga salitang, “Ako’y kasama mo.”  Anong
pangalan ng Dios iyon?  Ano ang pangalan na nangangahulugang “Kasama natin ang Dios”?
Emmanuel.  Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay “Kasama natin ang Dios.”  Kaya kapag sinasabi ng Dios
na “Ako’y kasama mo,” dapat nating makita ng pangako ng Cristo.  Dapat nating makita ang Anak ng
Dios na lumalakad sa ating kalikasang pantao, namamatay para sa atin sa krus sa biyaya lamang,
pinag-iisa tayo sa Kanya bilang Kanyang katawan.  “Ako’y kasama mo, ang iyong Tagapagligtas, ang
iyong Dios.” 

Ngunit na ang Dios ay kasama natin ay nangangahulugan ding kinokontrol Niya ang lahat ng bagay sa
pamamagitan ng Kanyang probidensya para sa kabutihan natin, na ang Dios ay gumagawa sa
pamamagitan ng malakas na kapangyarihan sa lahat ng bagay upang isakatuparan ang isang ganap
at banal na wakas para sa bawat isa sa mga anak Niya.  Isipin mo iyan.  Ang anak ng Dios, na kabilang
sa Dios sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi lamang nagpapaikut-ikot sa buhay.  Hindi lamang ito isa
pang araw.  Hindi ito pareho pa rin, pareho pa rin.  Kundi ang Dios ay kumikilos sa isang ganap na
matalinong paraan bilang maluwalhating Dios – isang ganap na itinakda at plano ng kaligtasan – lahat
ay para sa ating kabutihan.  “Ako’y kasama mo sa Aking kagadahang-loob kay Cristo.  Ako’y kasama
mo sa pamamagitan ng ganap, matalinong pagkontrol, pinamamahalaan ang lahat ng bagay bilang
iyong maluwalhating Dios.”  Bakit hindi tayo dapat matakot?  Bakit hindi tayo dapat mabalisa?  “Ako’y
kasama mo – ang iyong Tagapagligtas, ang iyong mapagmahal na Ama, upang pamahalaan ang lahat
ng bagay para sa iyong kabutihan.”

Subalit may isa pang dahilan.  Maaari nating sabihin na ang dahilan ay mas malalim pa.  Ito ang
dahilang matatagpuan sa kung sino ang Dios.  Lahat ng Kanyang kaganapan ay gumagawa sa
kapakanan ng Kanyang bayan.  Iyon ay kamangha-manghang pag-iisip.  Sa kabuuan ng Dios, Siya ay
para sa atin.  Kung ang Dios (basahin ang Roma 8) ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?  Lahat
ng katangian at kapangyarihan ng Dios ay nakatuon sa kaluwalhatian ng Kanyang mga anak.
Napakahalaga, kung gayon, sa iyo bilang anak ng Dios na pag-aralan ang iyong Dios.  Sinasabi ng
pilosopo, “Kilalanin mo ang iyong sarili.”  Sinasabi ng tao na dapat maging layon ng kanyang pag-aaral
ang tao.  At lalong higit sa iglesia, pinagtutuunan ng mga tao mismo ang tao.  Ngayon, tiyak na iyan
ay kinakailangan.  Tahasang sasabihin sa atin ng Salita ng Dios kung ano ang tao at tiyak na ihahayag
sa atin ang mga problema sa bawat bahagi ng ating buhay.  Ngunit ang tuon ay dapat sa Dios.  Dapat
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nating kilalanin ang Dios!  Tayo ay nilikha upang makilala ang Dios.  Dapat tayong magsaliksik sa
kalikasan ng Dios.  Dapat nating isantabi ang lahat ng iba pang interes.  Dapat tayong mapasigla ng
kamangha-manghang katotohanan ng ating Dios.  “Ako’y Dios mo.  Ikaw ay Aking inibig.”  Ang dapat
laging layon ng ating pag-aaral ay ang kadakilaan at ang karingalan ng ating Dios.  “Aking palalakasin
ka, ikaw ay aking aalalayan.” 

Ang anak ng Dios na nakakakilalang lubos sa Dios ay magtataglay din ng pinakamabuti sa lahat ng
kaginhawahan.  Ang ating kaginhawahan ay nakaugat sa Dios mismo.

Sinasabi ng Dios, “Aking palalakasin ka, ikaw ay aking tutulungan.”  Ito rin ay nangangahulugang ang
kalakasan ng Dios ay ipinagkakaloob sa atin sa paraan lamang ng pagkilos sa atin ng pagpapakumbaba.
Ang bawat binanal ng Dios ay dapat itong matutuhan.  Ang pinakamalakas na Cristiano ay ang isa na
nakakakilala sa Dios sa Kanyang katotohanan, sa Kanyang pagiging soberano, at sa Kanyang
kapangyarihan, at nakakakilala sa kanyang sarili sa kanyang mga kahinaan, pagiging makasalanan, at
ganap na kawalang-kakayahan.  Ipinapakita iyan ng Dios sa talatang 14 ng Isaias 41 nang tinukoy Niya
si Jacob bilang isang uod:  “Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga lalaki ng
Israel.”  Isang uod!  Kapag ang Dios ay nagliwanag sa iyo, ibibigay Niyang malaman mo iyan, sa iyong
sarili, ikaw ay wala.  Aalisan ka Niya ng sarili mong lakas.  Ibababa ka Niya.  Ilalantad Niya sa iyo ang
iyong pagmamataas at ang iyong kahinaan, at pagkatapos ay pupunuin ka Niya ng kaganapan ng
Kanyang sarili.  Ganoon iyon lagi.  Dapat muna nating malaman na ang tulong ng tao ay walang halaga.
Dapat muna nating malaman ang sarili nating kawalang-halaga, ang ating kahinaan, ang ating
kawalang-kakayahan, ang ating pagiging karapat-dapat sa kapahamakan bilang mga makasalanan sa
harapan ng Dios.  Pagkatapos ay sasabihin ng Dios, “Aking palalakasin ka.”  Tumingin ka sa Dios.

Nagpatuloy pa Siya sa pagsasabing, “Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking
katuwiran.”  Ang kanang kamay sa Kasulatan, syempre, ay simbolo ng kapamahalaan at kapangyarihan.
Ngunit ito rin ay kaisipan ng kaliksihan, niyaong pinagtuwangan, niyaong may kasanayan.  Ang kanang
kamay ng katuwiran ng Dios ay tumutukoy sa katotohanang gagamitin ng Dios ang lahat Niyang
kapangyarihan sa isang may kasanayan at sa tapat na paraan tungo sa atin.  Tayo ay aalalayan ng Dios
ng may kasanayan at may karunungan.  Kung minsan ay sinasabi natin sa Panginoon, “Subalit ang
paraan ay mali, ang dalahin ay napakabigat.  Hindi ito tama, Panginoon.  Sobra na ito – ang mga
hinihingi sa akin, ang nangyayari sa aking pamilya.  Masisiraan na ako.  Ang mga hadlang sa aking
pag-aasawa, ang hinaharap ng aking iglesia, ang mga pansarili kong paghihirap – lahat ay mali,”
sasabihin natin.  Sinasabi ng Dios, “Ikaw ay aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran, ng aking
sanay, matapat, lubos na makapangyarihang kamay.  Kahit ang buong impierno ay magsikap na kunin
ka, kahit na sikapin ng diablo na agawin ka mula sa Aking kamay, hindi niya magagawa.  Aalalayan Kita
ng may kasanayan, may karunungan, ayon sa sarili Kong pangako gaya ng inihayag sa krus ng
Kalbaryo.”   

Panghawakan natin ang pangakong ito.  Panghawakan natin ang nananatiling pangako ng Dios, “Huwag
kang matakot, huwag kang mabalisa.”  Hindi ba natin pagtitiwalaan ang lubos na makapangyarihang
Dios?  Sasabihin ba natin, “Ang Kanyang pangako ay hindi totoo?”  Bibiguin ka ba ng matapat na Dios?

Ang sagot, syepmre, ay Hindi.  Sa katunayan, ang sabihing “Oo” ay kalapastanganan.  Pagkatapos ay
makikita natin na ang takot natin ay ang ating kawalang-pananampalataya.  At sa
kawalang-pananampalataya ay dapat nating sabihin, “Lumayo ka, kung gayon, Satanas.  Hindi mo
iginagalang ang Dios.”  Iwanan natin ang ating mga takot.  Ang mga takot natin ay masakit at
ginagawa tayong kaaba-aba.  Pinapahina tayo ng ating mga takot at nagpapagulat sa atin sa mga
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anino.  Ang mga takot natin ay nagbibigay-kahihiyan sa Dios.  Hindi banal ang magduda sa Dios.
Panghawakan ang Kanyang nananatiling pangako:  Ako’y Dios mo; Aking palalakasin ka; ikaw ay Aking
aalalayan.  Iyan ang Salita ng Dios sa iyo, ngayon sa kalagayan kung saan ka inakay ng Kanyang kamay
sa araw na ito.

Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangako tayo ay may kaginhawahan.  Sa pangakong
ito ay pinatakas ng mga anak ng Dios ang kaaway.  Ang mga anak ng Dios ay tumayong may katiyakan
dito sa kahanga-hangang pangako  ng Dios.  Hindi ito iba sa iyo at hindi ito iba sa akin.  Kasama natin
ang Dios.  Ako’y Dios mo, huwag kang matakot ni mabalisa.

Kaya maaaring mayroong maraming hadlang, maaaring maraming bagay na hindi natin maunawaan.
Maaaring may maraming bagay na sobra na, at, ayon sa ating pagtatantya, ang bukas ay maaaring tila
napakadilim sa ating mga mata.  Subalit kilala natin kung sino ang may hawak ng bukas, sino ang may
hawak ng lahat ng bagay.  Kilala natin ang Isa na nagsabing, “Huwag kang matakot, Ako’y Dios mo;
Ako’y kasama mo; Aking palalakasin ka.”

Panghawakan natin ang nananatiling pangako ng Dios.

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salitang walang pagkakamali, ang Salita na higit
sa lahat ay totoo.  Dalangin namin na ang Banal na Espiritu ay selyuhan ito sa aming mga puso at iukit
ito sa aming mga puso, na aming maipahayag ang katotohanang ito:  Ikaw ang aming Dios na
nangakong hindi kami kailanman pababayaan at lagi kaming tutulungan.  Dalangin namin na aming
taglayin ang kalakasan maging ngayon sa gitna ng bawat daan ng pagsubok at paghihirap.  Hinihiling
namin na patawarin Mo kami sa marami naming kasalanan.  Sila’y kasama namin sa lahat ng aming
ginagawa.  O, Panginoon, maawa Ka sa amin.  Bigyan Mo kami, O Panginoon, na talikuran ang aming
mga kasalanan, at sumampalataya at sa gayon ay magbigay karangalan sa Iyong pangalan.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


