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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 43

“Sa Dios, Ako’y Pupunta Na Sa Akin Ay Malabis Na Kagalakan”

ni Rev. Carl Haak

Makipagbukas ka ngayon sa akin sa Salita ng Dios sa Mga Awit 43.  Paki-basa ang buong Awit.

Mayroong dalawang dahilan kung bakit ang maliit na Awit na ito na may limang talata ay napakahalaga
sa atin.  Ang una ay tumatalakay ito sa pinakamahalagang layunin ng buhay: ang Dios.  Talatang 4:
“Kung magkagayo’y pupunta ako sa dambana ng Diyos, sa Diyos na aking malabis na kagalakan; at
pupurihin kita ng alpa, O Diyos, aking Diyos.” Siya ang lahat- Ang Dios, ang tunay na Dios nga, ang
maluwalhating Dios, ang ating Dios sa pamamagitan ng biyaya.   Ang makilala at maglingkod at sumamba
at mapabilang sa Kanya sa pamamagitan ni Jesu Cristo ay malabis na kagalakan.

Maaari mong makamtan ang buong sanlibutan at lahat ng naroroon: pera, mga bagay, mga kaibigan,
kapangyarihan, alak, pakikipagtalik – subalit kung wala sa iyo ang Dios, ang tunay na Dios kay Jesu
Cristo, ikaw ay patay, ikaw ay kaaba-aba, at ikaw ay may sala.  Maaaring magkaroon ka ngayon ng
pagsubok, sakit, hadlang, kalungkutan, kaguluhan, ngunit kung Siya’y nasa iyo, kung gayon ikaw ay
mabubuhay, mayroon kang malabis na kagalakan.

Nagpapaalala sa atin Ang Awit na ito ni Jesus nang sabihin Niya sa Juan 17:3: “At ito
ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Jesu Cristo na
iyong sinugo.”

Ang pangalawang dahilan kung bakit ang Awit na ito ay napakahalaga sa atin, dahil nagbibigay ito
sa atin ng praktikal na tulong kapag nararamdaman nating malayo tayo sa Dios at kapag, sa katunayan,
natatakot tayo na tayo ay tinatanggihan Niya.  Sa talatang 2 at 5 sinasabi ng mang-aawit, “Bakit mo
ako itinakuwil? Bakit ako lalakad na tumatangis…? Bakit ka nanlulumo, O kaluluwa ko?” Siya ay
dumaranas ng pang-aapi.  Siya ay sinalakay dahil sa kanyang pananampalataya. Tinitiis niya ang
mga hadlang. Tayo rin, kung minsan, ay naniniwalang ang lahat ay salungat sa mga pangako ng Dios.
Mayroong mga mapanirang salita na ibinabato sa atin. Sa ganoong kalagayan tayo ay inaakay ng
mang-aawit na makita na ang Dios, ang ating malabis na kagalakan, ay ang Isa na dapat nating
puntahan at siyang buhay at kaginhawahan.

Una sa lahat, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo, , na ang mang-aawit ay sumusulat mula sa isang
pangkaraniwang karanasan. Kung pupuntahan natin ang talatang 1 makikita natin na sinasabi niya sa
atin kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. At pagkatapos sa talatang 2 sinasabi niya sa atin
kung ano ang nangyayari sa kanyang kaluluwa.  Mababasa natin sa talatang 1: “O Diyos,
pawalang-sala mo ako (o ipagtanggol mo ako – patunayan mong totoo ako), at ang aking usapin ay
ipagtanggol mo laban sa isang bayang masama; iligtas mo ako sa mga taong hindi makatarungan at
mandaraya.” Ang mang-aawit na ito ay may mga kaaway, mga tao na pinasama siya, mga tao na
siniraan siya, mga tao na hinatulan ng mali ang kanyang mga motibo, kaya’t ang pangkalahatang
palagay ay laban sa kanya. Ang mga taong hindi maka-Dios ay ginagawang kaaba-aba ang kanyang
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buhay, gumagawa ng maraming suliranin para sa kanya. Iyon ang kanyang panlabas na kalagayan.

Ang talatang 2 ay nagsasabi sa atin ng kanyang panloob na kalagayan ng kanyang kaluluwa:
“Sapagkat ikaw ang Diyos na aking kalakasan, bakit mo ako itinakuwil? Bakit ako lalakad na tumatangis
dahil sa kaaway kong malupit?” Sa loob ay naniniwala siyang itinakwil siya ng Dios. At ang
kapuna-puna sa talatang ito ay nakikita natin ang kanyang puso na nahahati. Ang unang bahagi ng
talatang 2 ay tila puno ng pag-asa. Dito ay nararamdaman niya ang pangangailangang maipagtanggol
laban sa kanyang mga kaaway at sinimulan niya ang kanyang pagsasabi sa Dios: “Sapagkat ikaw ang
Diyos na aking kalakasan.” Sa madaling salita, hindi niya pinakawalan ang Dios. Sinasabi pa rin niya
ang mga tamang bagay. Kaya nagsimula siya na napaka positibo. Gayunman, sa sumunod lamang
na bahagi, nagrereklamo siya na itinakwil. “Bakit mo ako itinakwil? Bakit Mo ako tinalikuran? Tila baga
ako’y pinabayaan mo, o Dios. Tila hinayaan mo ang kaaway na manaig. Ako’y naapi, ako’y
di-mapalagay. Maraming beses na akong lumapit sa Iyo upang maginhawahan at ipagtanggol. Ikaw
ang aking kalakasan. Bakit mo ako itinakwil?” Mayroon siyang hating puso. Iyon ay napaka
pangkaraniwang karanasan. Naniniwala siya, sa isang banda, na ang Dios ang kanyang kalakasan,
subalit sa isa namang banda palagay niya ay pinabayaan siya ng Dios. May dalawang bagay na
naghihilahan sa loob niya. “Alam ko na Ikaw ang aking Dios, aking kalakasan. Subalit nararamdaman
ko, sa ilalim nitong matagal nang pang-aapi, na itinakwil Mo na ako.”

Sumasampalataya ako na ang Kasulatan ay madalas na dinadala sa atin ang pangkaraniwang karanasang ito
ng mga hinirang ng Dios. Madalas nating nababasa sa Mga Awit ang tungkol dito. Mga Awit 86:11:
“O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong daan, upang makalakad ako sa iyong katotohanan; ilakip mo
ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan.” Ang aking puso ay hati – ang isang bahagi nito
ay tungo sa isang daan, ang isang bahagi naman ay tungo sa kabila. Hawakan mo ang aking puso at
gawin itong isa. Gayundin sa Marcos 9:24, ang ama ng batang inaalihan ng masamang espiritu ay
nagsasabi habang lumuluha: “Nananampalataya ako; tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya!”
Gayundin ang mang-aawit sa Mga Awit 43. Hindi siya sumuko, hindi niya itinapon
ang lahat.  Hindi niya sinabing, “Kalimutan mo na iyon. Hindi na ako naniniwala sa Dios.” Hindi, ang
biyaya ng Dios ang pumigil sa kanya mula sa hakbang na iyon. Subalit siya ay nakikipaglaban ng may
hating puso. “Panginoon, alam ko na Ikaw ang aking kalakasan. Subalit bakit nangyayari ang lahat
nang ito sa akin.”

Habang kanyang isinisigaw ang mga kalagayang ito, nakikita natin sa talatang 1, siya muna ay
nakatuon sa pagpapawalang-sala, pansariling pagpapawalang-sala. “O Diyos, pawalang-sala mo ako,
at ang aking usapin ay ipagtanggol mo laban sa isang bayang masama; iligtas mo ako.” “Maging
Tagapagtanggol ka,” hiling niya sa Dios. “Itama mo ang tala. Maging Tagapagtanggol kita. Ibigay
mo sa akin ang matuwid na paningin ng tao. Ipakita mo na ako ay tama. Itaas mo ako. Alisin mo ang
kalaban.”

Ngayon, minamahal sa Panginoong Jesu Cristo, hindi kinakailangang mali ang manalangin sa ganoong
paraan – ang manalangin ng, “Panginoon, iligtas mo ako sa mga taong nagpapanggap. Iligtas mo ako
mula sa kanser. Iligtas mo ako mula sa karamdaman. Iligtas mo ako mula sa unos. Iligtas mo ako
mula sa mga suliranin.  Iligtas mo ako mula sa mga kahirapan.” Subalit sa ating nabasa sa Mga Awit,
nakikita natin na ang mang-aawit ay nagpasimulang maunawaan na hindi ito ang pinaka pangunahing
punto. Kung susulyapan mo ang mga talatang 3-5, makikita mo na hindi na siya bumalik sa puntong
ito ng pagpapawalang-sala. Nagsimula siyang: “Pawalang-sala mo ako.” Ngunit sa kanyang paglapit
sa Dios, nawala sa paningin niya ang hiling na iyon nang makita niya ang mas mahahalagang bagay.
Oo, maaari mong hilingin sa Dios, “Pawalang-sala mo ako mula sa aking mga suliranin, sa aking
pagdurusa, at sa aking mga karamdaman.”  Subalit, hindi kailangang maging Kristiano upang
manalangin ng ganoong panalangin. Wala namang espiritwal tungkol doon. Sa katunayan, nais yan
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ng diablo. Nais din ng diablo na pawalang-sala.  Nais iyan ng lahat. Iyan ay isang natural na
pagnanais. Sinumang nababagabag ay mananalangin: “Baguhin mo ito. Iligtas mo ako. Ayoko na
nito.” Ang diablo at ang sanlibutan ay masasabi iyan.

Ngunit ang sinasabi ng mang-aawit sa mga sumunod na talata ay hindi masasabi ng diablo, ang
di-nananampalatayang sanlibutan kailanman ay hindi, at ang panlabas lamang na Kristiano ay hindi
sinasabi iyon. Dahil, kapag ikaw ay nagpatuloy pa sa mga talatang 3 at 4, makikita mo na hinihiling
niya sa Dios na patnubayan siya, hindi mula sa pang-aapi, kundi sa banal na tirahan ng Dios. Nais
niyang humarap sa Dios, ang kanyang malabis na kagalakan. Iyon ang mahalagang bagay. Hindi niya
kailangan ang higit na pagbabago ng kalagayan, kundi kailangan niya ang Dios. Ang diablo ay hindi
nananalangin ng ganyan. Maging ang mga nagpapanggap na Kristiano na pumupunta sa iglesia dahil
lamang sa kasanayan.

Ngayon ay magpatuloy tayo upang makita ang mayamang panalangin na kanyang ginawa sa Awit na
ito: mga talatang 3 at 4. Sana’y nakabukas ang inyong Biblia doon. Ito ay nakamamangha at
mayamang panalangin. Ipinakikita nito sa atin kung paano manalangin kapag naniniwala tayo na
pinabayaan na tayo ng Dios.  Sa ating pagpasok sa magandang silid ng panalanging ito, atin munang
tingnan una sa lahat ang kabuuan.

“O suguin mo ang iyong liwanag at iyong katotohanan;” ating nabasa. “Patnubayan nawa ako ng mga
iyon, dalhin nawa nila ako sa iyong banal na bundokm at sa iyong tirahan! Kung magkagayo’y pupunta
ako sa dambana ng Diyos, sa Diyos na aking malabis na kagalakan; at pupurihin kita ng alpa, O Diyos,
aking Diyos.”

Ang panalanging iyon ay nagpapahayag ng labis na yamang espiritwal na karanasan sa Dios.  Ang
talasalitaan, ang pagkakasunud-sunod ng kaisipan, ang pagiging sentro ng Dios, ang kasidhian, ang
pagsambang tumatagas mula sa panalangin.  Ito’y nagpapahayag ng isang taong nakakakilala sa Dios,
na malalim na ang narrating sa Dios, na mayroong malalim at mayamang paglakad kasama ng Dios.
Gayunman, maaari din siyang magkaroon ng hating puso. Tulad din natin siya – maari niyang malaman
ang mga sandaling katabi niya ang kanyang sarili. Siya ay hindi mapalagay. Walang dalawang lalaki
sa Awit na ito. Mayroon lamang isang lalaki.  Ang lalaking nagsimulang manalangin, “Panginoon, itama
mo ang tala. Naniniwala akong pinabayaan mo na ako.  Tapusin mo na ang lahat nang ito!” –
parehong lalaki din na nanalangin sa kanyang paglapit sa Dios: “O suguin mo ang iyong liwanag at
iyong katotohanan, O Diyos, aking Diyos.  Pupurihin kita.”

Pansinin mo, tulad ng nasabi ko noong una, na sa kanyang pagpasok sa puso ng kanyang panalangin sa
mga talatang 3 at 4, wala nang palatandaan ng anumang pagnanasa para sa pansariling
pagpapawalang-sala. Tulad ng sinabi ko, kung nais mong manalangin para sa pagtatanggol ng
katotohanan sa iyong buhay, iyon ay ayos lang. Subalit iyon ay hindi pa rin ang pangunahing usapin.
Bilang napatunayang tama sa iyong trabaho, bilang napatunayang tama sa inyong away-mag-asawa,
pagtalo sa kanser, katagumpayan sa sakit sa puso, naligtas mula kay Katrina – oo, ipanalangin iyan.
Subalit nasaan ang iyong malabing na kagalakan? Ang mapatunayang tama … o nagmamahal sa Dios?
Pagtalo sa kanser … o makilala ang Dios? Nais din ng diablo na gumaling. Gusto niyang matakasan
ang darating laban sa kanya. Ang mga di-mananampalataya ay nais mapatunayang tama. Nais ng
sanlibutan na matalo ang kanser. Ang mga mag-asawang di-mananampalataya ay nais na
mapagtagumpayan ang mababang sahod, lumipat sa mas malaking tahanan, magkaroon ng bangka.

Hindi iyan ang pangunahing usapin. Lahat tayo ay mamamatay. Ano ang mapapala natin kung gayon?
Sinasabi sa atin ng mang-aawit, “Diyos, na aking malabis na kagalakan.  O Diyos, aking Diyos.” May
alam ka ba tungkol doon?
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Sa loob ng dalawampung taon, ilan kaya sa mga nakikinig ngayon sa pagsasahimpapawid na ito ang
patay na?  Ang pangunahing usapin sa iyong buhay ay hindi pagtatanggol. Hindi kalusugan. Hindi ang
sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo ngayon. Ang pangunahing usapin sa iyong buhay ay hindi ang
iyong hubog at kung ano ang tingin dito. Ang pangunahing usapin ay hindi ang kung anong bagay ang
iyong nagawa o hindi ginawa.  Ang pangunahing usapin ay ang Dios. Sino ang Dios sa iyo?

Tingnan natin ngayon sa ilang sandali ang ilang mga bahagi ng magandang panalanging ito. Ito’y
makikita sa tatlong baitang.

Nagsimula ang mang-aawit, “O suguin mo ang iyong liwanag at iyong katotohanan; patnubayan nawa
ako ng mga iyon.” Hinihiling niya ang Salita ng Dios na magliwanag sa kanyang puso. Kailangan niya
ang liwanag ng Dios dahil siya ay nasa kadiliman. Hinihiling niya na ang kapangyarihan ng Salita ng
Dios at katotohanan ay bigyang-lakas ang kanyang puso. Siya ay tumitingin sa paligid. Hindi niya
nakikita ang Dios. Siya ay nagkanlong sa Dios: “Ikaw ang aking kalakasan.” Subalit siya ay nasa
kadiliman. Alam niya na ang Dios ay kanlungan at bato, ngunit hindi niya nararamdaman iyon.
Nararamdaman niya ang pagtutol ng kaaway. Kaya itinatanong niya: “Ipadala mo ang iyong malinaw,
muling nagbibigay-lakas na liwanag, ang Iyong nakatakdang katotohanan. Hayaan itong lumubog sa
mga dingding ng aking puso. Ako ay bulag sa isang bagay, O Panginoon. Hindi ako makakita.
Pakiramdam ko ako ay tinatanggihan. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng aking puso (hindi ang
aking pisikal na mga mata, kundi ang mga mata ng aking puso) upang aking, sa pamamagitan ng Iyong
Salita, makita ang kayamanan ng iyong biyaya. Alam ko ang lahat tungkol doon. Nauunawaan ng
aking ulo ang lahat ng mga bagay na iyon. Ang aking pastor ay pumunta sa akin ngayong linggo at
sinabi, ‘Ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Dios.’
Alam ko iyon. Subalit, Panginoon, ipadala Mo ang Iyong liwanag, ipadala Mo ang kapangyarihan ng
Iyong Salita upang liwanagan ang aking kaluluwa. Ipadala Mo ang Iyong katotohanan,” sabi niya,
“ang katotohanan ng Biblia.” Ang katotohanang iyon ay tunay. Ang mga aral at mga pangako at mga
utos ay katotohanan. Mailalagay mo ang iyong kamay dito. Mauunawaan mo ito. Tinatawag silang
kredo, kapahayagan ng iglesia. “Panginoon, paapawin mo ang aking puso ng Iyong liwanag.
Bautismuhan mo ang aking kaluluwa ng Iyong katotohanan.”

Pagkatapos ay nagpatuloy siya, “Dalhin nawa nila (iyon ay, hayaang ang Iyong Salita, ang Iyong
katotohanan) ako sa iyong banal na bundok, at sa iyong tirahan. Kung magkagayo’y pupunta ako sa
dambana ng Diyos.” Sabi niya, “Ang liwanag ng Dios, ang katotohanan ng Dios sa puso, ay hinahatak
ako sa isang lugar.” Iyon ay tinatawag na banal na bundok. Iyon ay tinatawag na dambana. Iyon ay
tumutukoy sa krus. Ang dambana ay inilagay sa loob ng tabernakulo sa banal na bundok ng Dios. At
ano ang nangyari sa dambanang iyon? Dugo. Napakaraming dugo. Iyon ay nakaturong lahat kay
Cristo at sa Kanya na ipinako sa krus. Ang dambana kung saan ang ating mga kasalanan ay nahugasan
at ang tipan ng Dios ay naitatag at pinagtibay. Iyon ang lahat sa atin. Ang ebanghelyo, ang krus ni
Jesu Cristo, ay ang dakila at natatanging kabutihan. Na ang iyong kasalanan ay nilinis sa dambana
kung saan ang Kanyang dugo ay nabuhos ang siyang mahalaga. Sinasabi ng mang-aawit, “O suguin
mo ang iyong liwanag at iyong katotohanan, upang mahayag ang aking kasalanan. Ang aking
kasalanan – kahit sa aking panalangin para sa pagtatanggol. At dalhin nawa ako sa dambana ng Dios
sa Bundok ng Kalbaryo, kung saan Siya nagtigis ng dugo at namatay para sa akin.”

Pagkatapos ay sinabi niya, “Kung magkagayo’y pupunta ako … sa Diyos na aking malabis na kagalakan;
at pupurihin kita ng alpa, O Diyos, aking Diyos.” “Dalhin mo nawa ako, O Panginoon, sa Iyo kay Cristo
Jesus, upang makilala Kita bilang aking Dios, ang Dios na aking malabis na kagalakan.”
Ang pangwakas na layunin ng buhay Kristiano ay hindi ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang
kapatawaran ng mga kasalanan ay isang paraan upang dalhin ka mismo sa Dios. Ang Dios ang
ebanghelyo. Ang Dios ang kagalakan. Ang Dios ang malabis na kagalakan. Ang salitang “malabis” ay
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galak ng aking kagalakan, kagalakan ng aking kaluguran. Ang mang-aawit ay ibinubunton ito. Hindi,
sinasabi niyang, “Hindi ko talaga maipahayag kung sino ang Dios – maringal, maluwalhati, maganda
– o, galak ng aking kagalakan! Ang Dios, na aking malabis na kagalakan!”

Kilala mo ba ang Dios? Ang ibig sabihin ng mang-aawit ang Dios ang ugat ng kanyang kagalakan, ang
kaibuturan ng kanyang kagalakan. Ang lahat ng iba pang bagay, kung wala ang Dios, ay ganap na
hungkag. Lahat ng kagalakan na wala ang Dios ay bulang kagalakan. Ito ay
pumuputok -sa -unang-matu l i s -na-bagay  na kaga lakan.  I to  ay  kaga lakan  na
lumulutang-tulad-sa-isang-maliit-na-bula.

Ngunit ang Dios ang galak ng aking kagalakan, ang sentro ng lahat ng katotohanan. Ang lahat ng iba
pang kagalakan (masarap na pagkain, tahanan, sasakyan, mga kaibigan, pera, pangingisda, alak) – sila
ba ang ugat ng iyong kagalakan? Iyon ay mababaw na kagalakan. Hindi, mas malala pa kay sa diyan.
Ito ay nakaka-adik na kagalakan at iiwanan ka nitong uka. Iiwanan ka nitong hungkag. Hindi ang Dios.
“O Dios, aking Dios; aking kagalakan, galak ng aking kagalakan. Hubarin mo ang lahat sa akin at hindi
mo naalis ang aking kagalakan,” sabi ng mang-aawit. “Pupunta ako sa Iyong dambana, O Dios, na
aking malabis na kagalakan. Gaano kahalaga ang aking Dios.”

Narito ang isang lalaki ng Dios, ngayon. Siya ay dinala sa pananalangin sa harap ng Dios. Siya ay
pinalilibutan ng mga kaaway. Siya ay pinapalibutan. Siya ay nanalangin, “Suguin mo ang Iyong
liwanag at Iyong katotohanan. Dalhin mo ako sa dambana ng Bundok ng Kalbaryo upang makita ang
kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ngayon ako ay dinala sa usapin ng buhay – ang Dios, na Siya
sa Kanyang sarili ay lahat at, samakatwid, ay lahat sa akin.”

Ang usapin sa iyong buhay ngayon ay hindi ang iyong kalusugan. Hindi ang iyong hanap-buhay. Hindi
ang iyong buwis. Hindi ang mga sabi-sabi na lumulutang sa paligid mo. Hindi kung mayroon kang
sapat na pera. Hindi kung anong itsura mo. Hindi kung paano ang iyong bahay o kung kailangan nitong
ipaayos. Hindi ang kalagayan ng mga kasangkapan sa bahay. Hindi kung mayroon ka mang bangka.
Ang usapin ay: Dios. Kilala mo ba ang Dios? Dahil kung hindi, ikaw ay walang kahit ano. Ngunit
kung mayroon kang Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo, sa pamamagitan ng kamangha-manghang
biyaya, kung gayon ikaw ay may galak ng kagalakan.

Nagpatuloy pa ang mang-aawit sa pagsasabi, “Pupurihin kita ng alpa.” Ilabas ang pinakamatamis, ang
pinaka makalangit na kagamitan, at aking ikalulugod ang Dios at Siya’y aking pupurihin.
Ngunit sinasabi mo sa akin, “Sige, subalit naguguluhan pa rin ako. Lahat ng sinabi mo ay totoo, pastor.
Iyon ay Salita ng Dios. Hindi ako maaring makipagtalo diyan. Ngunit….” Kung iyong nabasa ang
talatang 5 makikita mo na ang mang-aawit ay handa rin sa kanyang “ngunit.” Tumalon siya ng
napakataas sa pananalangin. Ipinahayag niya na ang Dios ang kanyang malabis na kagalakan. Ngunit
ang kanyang paa ay nagsisimulang bumaba sa katotohanan ng buhay, sa mga kaaway, sa mga
mapanirang salita, sa kaabahan, at sa mga suliranin. Gayunman dinala niya ang sarili sa tungkulin.
Sabi niya, “Bakit ka nanlulumo, O kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa
Dios; sapagkat ikaw ay muling pupurihin ko, ang tulong sa aking harapan, at Dios ko.” Siya ay
nakikipag-usap sa Dios. At ngayon, pagkatapos niyang manalangin, nakipag-usap muli siya sa kanyang
sarili at kinausap ang kanyang kaluluwa sa ngalan ng Dios. Nakikipag-usap siya sa kanyang sarili.
Kinakausap niya ang kanyang sarili ng pabalik-balik. Sinasabi ng kaluluwa, “Ako’y nababagabag. Ayoko
nito.” At kinausap niya ang kanyang kaluluwa at sinabi, “At bakit ka nababagabag? Umasa ka sa Dios.”
Ang lalaki ay nangangaral sa kanyang sarili. Alam mo ba na maari kang mangaral sa iyong sarili?
Maaari mong ipangaral ang buong ebangelyo sa iyong sarili araw-araw. Huwag kang maging magaan
sa iyong sarili. Huwag mong palayawin ang iyong sarili. Payuhan mo ang iyong sarili. Ipangaral mo
ang ebanghelyo sa iyong sarili. Gagawin ba natin iyon?
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Tulad ng mga nagpapahayag ng dambana ng Dios bilang ating malabis na kagalakan, tulad ng ating
kaligtasan, gagawin ba natin iyon? Papayuhan ba natin ang ating mga sarili? Ipapahayag ba natin na
ang Dios mismo ay malabis na kagalakan? Kaluluwa ko, ikaw ay nabibigatan sa mga kutob ngayon.
Ikaw ay nilalaga sa kawalang-katarungan ng lahat nang iyon. Kaluluwa, ikaw ay nababagabag. Tila
hindi ka mapalagay. Ikaw ay mapaghangad. Kaluluwa, ikaw ay nalulungkot para sa iyong sarili.
Naiiisip mong walang kaibigan para sa iyo. Bakit? Ang Dios ba’y patay? Iniwan ba ng Dios ang
Kanyang kalangitan? Binitiwan na ba ng Dios ang Kanyang trono? Ibinaba na ba ng Dios ang renda
ng Kanyang pagiging soberano? Si Jesu Cristo ba ang namatay sa Bundok ng Kalbaryo? Ang Dios ba,
sa Kanyang soberanong pag-ibig, ay ibinigay sa iyo si Jesu Cristo upang pasanin ang iyong sumpa,
upang mahugasan ang iyong mga kasalanan? Yamang Kanyang ginawa ang gayon, magbabago ba
ngayon ang Dios? Babalik ba Siya?

Umasa ka sa Dios! Magtiwala ka sa Dios. Manangan ka sa Dios. Ilagak ang iyong sarili, sa
pamamagitan ng buhay na pananampalataya, sa makapangyarihang bisig ng buhay na Dios. Kaluluwa,
tumigil ka!

Tumingin ka sa krus. “Suguin mo ang iyong liwanag at iyong katotohanan.” Nakikita mo ba iyon?
Tumingin ka sa Dios. O, aking Dios! Galak ng lahat nang kagalakan. Hindi ka Niya itinaboy, anak ng
Dios. Pumanatag ka sa pag-asa. Ito ang usapin ng iyong buhay. Ang pinakamahalagang bagay ay
hindi, ipagtanggol mo ako. Narito ang pinakamahalagang bagay: O Dios, aking Dios, ibigay mo sa akin
upang makilala Ka. Ibigay mo sakin upang ibigin Ka. Ibigay mo sa akin upang paglingkuran Ka. Ibigay
mo sa akin upang luwalhatiin Ka. Ibigay mo sa akin upang magalak sa Iyo, o galak ng aking kagalakan.

_______________________________________________________

Manalangin tayo.

Pinasasalamatan Ka po namin, O Panginoon, sa Iyong Salita. Dalangin namin na ito ay isusulat po Ninyo sa
mga dingding ng aming puso ngayon. Ito ang dalangin namin sa sa pangalan ni Jesus, Amen.


