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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 27:14

“Maghintay Sa Panginoon”  

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Napakarami sa Mga Awit ni David sa Biblia ay naisulat sa panahon ng malalim na pansariling kalungkutan.
Ang Banal na Espiritu ay kumilos sa puso ni David upang isulat ang Mga Awit mula sa kamay ng Dios nang
si David ay mailagay sa ilalim ng matinding suliranin, isang pagpapahirap na kung saan ang kanyang kaluluwa
ay nagsasabi sa Dios tungkol sa lahat ng kanyang mga kaguluhan at naghahanap sa Dios ng kanyang tulong.

Si David ay tiyak na may kaguluhan.  Kung ikaw ay may kaalaman sa Kasulatan, maalala mo ito, nang si
David ay nasa kabataan pa, nagalit ang hari na si Saul sa kanya, pinaghahanap siya na gaya sa mabangis na
hayop, at nagtangkang patayin siya.  Ang buhay ni David ay puno ng sunod-sunod na kaguluhan.   Nang siya
ay tumanda na, ang sarili niyang anak na si Absalom ay pinagtangkaang patayin siya at agawin ang korona
mula sa kanyang ulo.  At paulit-ulit sa buhay niya, naranasan ni David ang magkaroon ng minamahal na mga
kaibigang tumalikod sa kanya at naging bahagi ng pagtataksil.

Gayunman, palaging sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, maraming pagkakataong may pagsubok sa ating
buhay, mga panahong naghahatid sa atin mga pagluha.  May mga sandal na tila mabuti naman ang lahat at
masasabi nating kasama si David sa Mga Awit 27:13, “Ako sana'y nanglupaypay kundi ko pinaniwalaang
makita ang kabutihan ng Panginoon. Sa lupain ng may buhay.”

Tayo rin, bilang bayan ng Dios, ay maraming pagkakataon na may pagsubok sa buhay, mga panahon na
dinadala tayo sa mga pagluha.  May mga sandali na kapag tila maayos ang lahat at nasasabi nating kagaya
ni David sa Mga Awit 30:6, “Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking kaginhawahan: hindi ako makikilos kailan
man.”  Gayunman ang Panginoon ay naghahatid ng isang pagsubok, at ang lahat ay nauuwi sa pagkaguho
sa atin at pakiramdam nating ang bubungan ay nahuhulog sa ating ulunan.  Nagpapasimula tayong
magtanong na:  Minamahal ba ako ng Dios?  Pinagmamalasakitan ba ako ng Dios?  Paano naman ang
karamdamang ito, ang kahirapan, ang nagbabalik na problema ko sa pag-aasawa – tila minsa’y
napapailaliman – kaguluhan sa tahanan, kaguluhan sa iglesia?  Ang anak ng Dios, na gaya ni David, ay
madalas ay nahahatid sa daan ng pagsubok.

Sa Mga Awit 27:14 ang Dios ay dumarating sa atin na may huling salita ng pagpapayo, isang huli at sapat
na salita ng malawak na pagsasagawa at nababagay sa ating lahat, anoman ang pagsubok mong kinakaharap
ngayon.  Ito ay ang salitang:  “Mag-antay ka sa Panginoon.”  Hayaan mong basahin ko ang buong talata para
sa iyo:  “Mag-antay ka sa Panginoon: ikaw ay magpakalakas, at magdalang tapang ang iyong puso; Oo,
umasa ka sa Panginoon.”  Sa gitna ng ating mga pagsubok, nasasabi nating, “Hindi ko na makakayanan pa
ito ng matagal.  Hindi ko maintindihan kung bakit ito nangyayari.  Mawawalan ako ng trabaho, kailangan kong
suportahan ang aking pamilya.  Ang puso ko ay nadudurog sa ganitong kalungkutan – isang pang sandali na
ganito ako ay tiyak na mawawasak na.  Natatakot ako tungkol sa kamatayan, natatakot ako tungkol sa kung
ano na ang mangyayari sa akin kapag hindi na ako makakapag- lakad.  Inaalala ko ang aking mga kaguluhan
at aking mga anak.  May sapat ba ako upang malagpasan ito?  Makaahon pa kaya ako?”  Bilang isang
kabataan, madali tayong mapuno ng pag-aalala.  Sinasabi natin sa Dios, “Ang aking pag-asa at mga
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kagustuhan ay pinipigil sa akin.”

Pagkatapos ating titingnan ang sanlibutan ngayon at magtatanong ng tanong na:  “Ano ang nangyayari?
Magkaka-digmaan ba?  Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?  Ano ang kalalabasan ng iglesia sa lupa?”  At
magtatanong tayo ng mga katanungan sa iglesia:  “Mananatili kayang matapat ang iglesia?  Manatili kaya sa
puso ng iglesia ang Panginoon?  O sa katarungan ng Panginoon Siya ay nagpapadala ng mga kaguluhan,
kaguluhang naka-ugat sa ating kasalanan, kapag nabuhay tayo sa iglesia, dahil sa kaguluhan, dahil sa
pagka-inggit, at sa masamang pagsasalita?

May isang salita ng Dios na dumarating sa atin, isang sapat sa lahat na salita:  Mag-antay sa Panginoon!
Lakasan ang loob, Kanyang palalakasin ang inyong puso.  Ito ang salitang dumarating sa inyo bilang isang
magulang.  Ito ay dumarating sa iyo bilang ama at ina.  Ito ay isang salita na dumarating sa iyo kung ikaw
ay nagdadalamhati dahil sa kamatayan ng mahal mo sa buhay.  Ito ay dumarating sa iyo bilang kabataan na
siyang nagpahayag at nag-iisip kung ano ang dapat mong ginawa sa kasalukuyang buhay na ito.  Ito ay isang
salitang dumarating sa iyo bilang elder, isang diakono, o isang pastor habang humaharap ka sa maraming
mga pagsubok sa iyong buhay sa iglesia at iniisip mo kung saan ka nito dadalhin.  Ang sinasabi ng Panginoon,
Mag-antay sa Panginoon.

Ito ay isang salitang dumarating sa iyo ngayon.  Marahil nasasabi mo, “Ang aking mga problema at mga
pangangailangan at aking mga dinadaanan ay masyadong mahirap para sa ganyang salita lamang.  Ang aking
sitwasyon ay masyadong kakaiba para sa ganyang pagpapayo.”  Hindi ito isang malusog na tanda, bilang
anak ng Dios, kapag nagpasimula kang mag-isip na tulad sa ganito at magsalitang gaya nito, na tila ang iyong
mga dinadaanan ay masyadong malaki kumpara sa salita ng Dios o para sa kapangyarihan ng
makapangyarihang Dios, na nangalaga sa Kanyang mga anak sa halos 6,000 taon na ngayon.  Hindi ito isang
mabuting tanda ng kalusugan kapag nagsimula ka ng mag-isip na, “Ang aking mga problema ay masyadong
malakai para sa payo ng Salita ng Dios.”  Sinasabi ng Dios sa bawat isang anak mga anak Niya, at nagsasalita
ang Dios sa iyong sinasabi, “Mag-antay sa Panginoon.”

Ang payo ng Dios na ibinibigay sa atin sa Mga Awit 27:14 ay isinalita sa konteksto ng pagdurusa at
kalungkutan at kahirapan.  Ito ang ibig sabihin ng salitang “mag-antay.”  Ibig sabihin na sa kasalukuyang
panahon na ikaw ay nasa napakahirap na paraan, na kung saan ay ayaw mo nang mag-antay.  Ito ang oras,
na kapag ang layunin ng Dios ay nakatago mula sa ating mga mata at tila ang Dios ay inihahatid tayo sa
isang paraan na taliwas sa Kanyang mga pangako.  Ating ninanais ang maibsan.  Subalit ang maibsan ay tila
natagalan at tila wala nang katapusan sa sandali ng pagsubok.  At pagkatapos ang pagkatakot ay
nagsisimulang palibutan tayo at natutukso tayo na maging magagalitin, mainipin, o ilagay ang mga bagay
sa ating mga kamay dahil sa kawalang pag-asa.  Ito na marahil ang panahon mo bilang isang kabataan.  Ang
puso ay lihim na nadudurog para sa asawa, at hindi mo maipaliwanag kung bakit hindi ka binibigyan ng
Panginoon ng maybahay.  O hindi mo maipaliwanag kung ano ang gagawin tungkol sa pagkatawag sa
sanlibutang ito.  Ito marahil ay panahon ng iyong pagkakasakit.  Ang dugo mo na pinag-aaralan ng doctor
ay nagpapakita ng senyales ng kanser at kailangan mong dumaan sa mga serye ng mga pagsusulit.  Ito
marahil ay panahon ng mga kaguluhan at walang mga kasagutan at ang lahat ay tila mas lumalala pa.  Ito
marahil ay isang panahon na kapag ang iyong mahal sa buhay sa iyong pamilya – ang iyong kapatid, asawa
– ay napupunta sa kadiliman.

Nalalaman nating ang buhay ni David ay inilaan sa gayong mga sitwasyon.  Si David ay patuloy na may
bagong natututuhan, sa bawat araw, na mag-antay sa Panginoon.  Kahit ang ating mga anak ay nalalaman
ang buhay ni David, ako ay nagtitiwala, sa lahat ng mga kaguluhang ito na aking naihambing sa iyo kanina
– tungkol kay Saul at Absalom – at marami pa.  Ang kanyang buong buhay ay tila inilaan sa sunod-sunod na
pagsubok.  Kapag malapit nang matapos ang isa may papalit namang isa pa.  Ito ay tuloy-tuloy na mga
sandali ng panghihina at mga kahirapan.
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Subalit ang Dios ay nalugod na ihatid ang Kanyang mga anak sa mga daan ng pagdurusa at ng kalungkutan
din.  Ating mababasa sa Mga Gawa 14:22 ang mga salita ng Espiritu Santo, nang si apostol Pablo ay
magtatag ng mga batang iglesia, na mga tinuruan niya sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating pinapasok
sa kaharian ng Dios.  Ang mga kahirapan at pagsubok ang tanging landasin ng Dios upang akayin ang
Kanyang mga anak.  Nalalaman natin ito.  Ating ipinapahayag sa pamamagitan ng pag-ibig ng Dios na ang
Dios ay soberano.  Ibig sabihin nito na ang Dios ang naghahari sa lahat ng pangyayari – walang anomang
bagay na nagkataon lang.  Ating ipinapahayag sa mga salita ng Jeremias 18 at Mga Roma 9 na ang Dios ay
ang magpapalayok tayo naman ang putik.  At bilang mga anak ng Dios at sinasabi sa bawat isa, “Ang Dios
ay gumagawa sa lahat ng mga bagay para sa ating kabutihan.”  Kahit pa ating pinaniniwalaan ang lahat ng
ito, ang ating laman na makasalanan sa sandali ng pagsubok, pagre-rebelde, at lahat ng tila kawalang
pag-asa, at ang ating pananampataya ay nagiging maliit.

Atubili tayong tanggapin ang ating lugar sa sanlibutang ito bilang manlalakbay.  Ipinangako ng Dios sa atin
ang isang siyudad na ang mga pundasyon, ang nagtayo at gumawa ay ang Dios;  subalit pilit pa rin nating
inilalagay ang ating ugat sa sanlibutan ito.  Ang nais natin ay ang mga bagay ng kasalukuyang sanlibutan –
ang kasaganaan nito at kalusugan.  Madalas ayaw nating lumuhod sa mga pamamaraan ng soberanong Dios.
Tayo ay nagiging magagalitin at walang awa.  Ating tinatanong ang Makapangyarihan ng, Bakit?  Hindi natin
tinatanggap ang Kanyang ginagawa.  Minsan, tayo marahil ay pumupuna sa Dios, subalit ating magagawang
ibahin ang pagpunang ito sa iba at magiging magagalitin, iritable, sa mga pangyayari at sa mga kabiguan ng
ibang tao.

At tayo ay nagkukulang sa pananampalataya sa kabanalan ng Dios.  Naghihinala tayo sa Dios.  Oo, ganito
tayo!  Itinanim ito ng Diablo sa ating pagkatao at ito ay palaging nariyan.  Kanyang inilagay ang mga
katanungan kay Adan tungkol sa kabanalan ng Dios.  At sinusundan naman natin ito.  Iniisip natin minsan
kung may kabutihan bang nais talaga ang Dios sa atin.

Pagkatapos tayo rin ay nagagawa sa kasalukuyang panahon.  Ang ating henerasyon ay ang henerasyon ng
“ako,” at nais natin ang lahat ng madalian.  Kung maghihintay lang tayo, hindi ito mabuti sa atin.  Gayunman
hindi tayo dadalhin ng Dios sa daang ganito.  Hindi Niya malasakit ang tungkol sa iyo at sa iyong magagawa.
Ang Kanyang malasakit ay ang tungkol sa Kanyang sariling kaluwalhatian ay Jesu Cristo.  Ganito ang buhay.
Ang buhay ay kapag ang binalewala ang iyong buhay, ang iyong pagiging makasalanan, at hanapin ang lahat
ng ito kay Cristo.

Nasa anak mo ba ito ngayon?  Marahil ang mga panalangin ng iyong puso ay lumalabas sa iyong anak na
lumalaki na lumalakad sa pagsuway.  Nasa pag-aasawa mo rin ba ito?  Hindi mo maaayos ang mga problema.
Ito ay tila nagbabalik lang.  Ikaw ay napapagod na.  Ito ba ay karamdaman ng iyong pangangatawan?  Ito
ba ay labis na kalungkutan sa iyong isipan?  Ito ba pagkatakot sa bukas?  Ito ba ay ang pag-atake sa puso?
O tumitingin ka sa labas ng sanlibutan at sinasabi mo, “Paano naman ang giyera ngayon sa Iraq?  Paano
naman ang bantang nuclear?  Paano naman ang yumayabong na kasalanan na dumarating laban sa iglesia
sa pamamagitan ng Internet, TV, palabas, musika, at paglabag sa Sabbath?  Paano natin ito malalagpasan?
Makakapanghawakan pa ba tayo ng patuloy sa katotohanan ng Dios?  May mga elders ba tayo na magdadala
sa atin ng Salita ng Dios?  May ministro ba tayo na siyang mangangaral sa atin ng tapat na mga doktrina?
At ang sagot ay, Oo.  Mag-antay sa Panginoon.

Sasabihin mo sa akin, Ano ang ibig sabihin nito – mag-antay?  Ibig bang sabihin, wala nang gagawin?  Ito
ba ay gaya ng pag-upo na lang sa upuan at harangan ang realidad?  Hindi.  Ang paghihintay sa Panginoon
ay isang masidhi, spiritual na Gawain ng anak ng Dios.  Ibig sabihin na iyong sinasampalatayanan ang Dios
na magpupuno ng Kanyang mga pangako at Kanyang ibibigay sa iyo kasama ang biyaya ang iyong
pangangailangan.  Ito ay ang biyaya ng pagtitiyaga.  Iyong pinalulusog ang iyong sarili sa Dios – na ibibigay
ng Dios sa iyo kasama ang iyong kailangan upang sundin Siya upang ikaw ay makapagpatuloy at makatagal
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bilang Kanyang anak.  Hindi ito pagkataranta, hindi ito kawalan ng pag-asa, hindi ito isang “para saan pa”
na kaasalan, at hindi ito pagkaawa sa sarili (Kawawa naman ako!).  Kundi ito ay paghihintay sa Panginoon.
Ito ay nananatili sa Kanyang banal na kalooban.  Ito ay pagtitiwala sa panahon ng Dios at sa paraan ng Dios
at pananalig na ang Panginoon ay mabuti, at hinihiling sa Kanya lamang ang biyaya na makasunod ka sa
Kanya.

Ang paghihintay sa Panginoon ay isang mayaman, na katotohanang Biblikal.  Ibig sabihin nito, una sa lahat,
na tayo ay napapatahimik sa harapan ng Dios.  Ang aking kaluluwa ay tahimik na naghihintay sa Dios, na
aking Tagapagligtas na Kanyang pinatunayan (Mga Awit 162).  Ang maghintay ay pagpapahayag na kulang
ako sa karunungan.  Sino ako?  Ako ay isang makasalanan sa harapan ng banal na Dios.  Ako ay alikabok sa
harapan ng walang katapusan at walang hanggang karangalan ng Dios.  Kaya tayo ay lumuluhod na tahimik.
Hindi natin sinasabi sa trono ng biyaya at sasabihin, “Bakit?”  Kundi ating isinasara ang ating bibig sa
pagpapahayag na Siya ay Dios.

Ibig sabihin tayo ay nagtitiwala sa Dios.  “Magtiwala sa Panginoon at ikaw ay maghintay, kasama ang
pagtitiyagang paghihintay sa Kanyang banal na kalooban.”  Ang maghintay sa Panginoon ay ang pagtingin
sa hinaharap sa Panginoon, upang ituon ang ating mata sa Kanya.  Ito ay ang pagtingin ng ating mata mula
sa mga bagay na nakikita at papalayo mula sa ating mga kamay at kalakasan at upang makita Siya na siyang
nagpa-ulan ng walang katapusang pag-ibig at nangakong magbibigay sa atin ng sapat na biyaya para sa
bawat pagsubok.

At ibig sabihin din nito, na tayo ay may espiritu ng katiyakan sa inasahan.  Nalalaman natin kung ano ang
ating hinihintay.  Hindi tayo naghihintay na natataranta.  Hindi tayo naghihintay na may pag-aalinlangan.
Kundi nalalaman natin na ang ating Ama sa langit ay gumagawa sa lahat ng mga bagay para sa kaluwalhatian
ng Kanyang pangalan kay Jesu Cristo.  Mga Awit 37:6,  “At kaniyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong
katuwiran, at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat.”  Alam natin ito.  Hindi, inaasahan lang.
Kundi nalalaman natin na Kanyang pinapangunahan ang lahat ng mga bagay para sa Kanyang kaluwalhatian.
At bibigyan Niya tayo ng lahat ng ating mga pangangailangan.  Ito ang ibig sabihin ng paghihintay.  Ibig
sabihin nito na ikaw ay mananahimik sa harapan ng Dios.  Tinitingnan mo ang Dios sa pagtitiwala.  At
nabubuhay ka sa tiwalang inaasahan.

Hindi, ito ay hindi pag-upo lamang sa isang tumba-tumba at hinahadlangan ang realidad.  Ito ay ang
pagluhod ng mga tuhod sa pananalangin sa harap ng Dios.  At naghihintay ka roon sa Panginoon.

Ipinapaliwanag nito kung paano tayo mananahimik.  Dahil maghihintay tayo sa Panginoon.  Ang Panginoon,
dito, ay si Jehovah.  Ito ay ang maluwalhating pangalan sa Kasulatan na ibig sabihin ay “AKO’Y SI AKO NGA.”
Ito ay ang pangalan na Kanyang sinasabi kay Moises na gamitin kapag siya ay dumating na sa mga anak ni
Israel.  Ito ay ang pangalan na ang ibig sabihi’y ang Dios ay palaging kung ano Siya.  Ito ay ang pangalan
na nagpapahayag ng Kanyang patuloy na katapatan, ng Kanyang hindi pagbabago.  Hindi Siya nagbabago.

Maghintay sa Kanya.  Ibig sabihin nito na kailangang kilalanin mo Siya.  Ibig sabihin na kailangang
maunawaan mo ang mabuti, tumpak, biblikal na doktrina.  Kailangang maturuan ka tungkol sa katotohanan.
Ito ba ang nangyayari sa inyong iglesia?  Isang mabuti, at Reformed na katotohanang biblikal?  Ang iyo bang
mga anak ay naaralan na ng Katekismo?  Hindi mo pinapalabas sa iglesia ang iyong anak, di ba?  Ang gawain
ay nagsisimula na at dinadala mo ang iyong mga anak palabas ng iglesia?  Hindi mo ito ginagawa, di ba?
Kailangan nilang malaman!  Kailangan nilang malaman sa paraang dinadala ng Dios ang kaalaman sa kanila
– sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Dios.  Kailangan nilang malaman ang lahat tungkol sa Dios
na kanila Siyang hihintayin.

Lakasan mo ang iyong loob.  Sa mga salitang ito aking nakikita ang kapitan ng hukbo ng Panginoon – ang
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Panginoong Jesu Cristo – lumalakad na kasama natin bilang mga kawal ng krus, lumalakad at sa gitna ng
iglesia at sa pamamagitan ng mga katungkulan ng mananampalataya habang natatakot at nanginginig na
gaya ng gulamang walang lakas ng loob at walang pag-asa.  At aking narinig ang makapangyarihang Anak
ng Dios, ang Kapitan ng hukbo ng Panginoon, na nagsasabi, “Lakasan ninyo ang inyong loob.  Manghawakan
kayo.  Tingnan ninyo Ako.  Hindi ninyo kailangang lumaban sa digmaang ito, dahil ang digmaan ay sa
Panginoon.”

Ibig sabihin nito, na ating itutuon ang ating paningin sa langit at itatanggi ang ating pagtitiwala sa sarili at
ituon ang ating pagtitiwala sa Dios.  Maghintay sa Panginoon.

Pagkatapos ang mang-aawit ay babalikang muli ito:  Maghintay, wika ko sa Panginoon.  Sinasabi niya ito ng
dalawalang ulit, na tila sinasabi ng Dios, “Naririnig mo na ba ngayon?”  Na tila sinasabi ng Dios, “Alam ko ang
lahat sa iyo.  Nalalaman Ko na sa ilalim ng pagkapagod ng iyong kasalukuyang pagsubok ay hindi ka
nakikinig.”  Hindi, hindi ka nakikinig.  Sa gitna ng pagsubok na ito, ang ating mga tainga ay nasasarhan at
nais nating makita at nais nating marinig lamang ang mga bagay na nais nating makita at marinig.
Nagpapasimula tayong manangan sa ating mga sarili.  Kaya sinasabi Niya uli:  “Maghintay sa Panginoon.
Maghintay, wika ko, sa Panginoon.  Makinig ka!  Huwag kang tumalikod.”

Maghintay sa Panginoon, at Kanyang palalakasin ang aking puso.  Ang salitang  “palalakasin” ay hindi
panghinaharap, na Kanyang gagawin ito balang araw.  Kundi ito ay may katiyakan, isang banal na
kasiguruhan.  Ito ay nakamamanghang bagay ng Salita ng Dios.  Sinasabi ng Salita ng Dios, “Gagawin ko ito.
Aking palalakasin ngayon ang iyong puso.  Gagawin ko ito ng walang pag-aalinlangan.  Magagawa Ko na
palakasin ka ngayon sa ilalim ng kasalukuyang bigat ng iyong pagsubok.  Palalakasin ko ang iyong puso.”
Sinasabi ng Dios, “hindi Ako gumagawa ng isang pambihirang gawain.  Hindi lang kita biglang aalisin ng
mabilis sa iyong kasalukuyang pagsubok.  Kundi gagawa Ako ng panloob na gawain, isang gawa sa loob ng
puso, sa spiritual na sentro nito, sa pinakamalalim na bahagi mo.  Gagawin kitang bago kay Jesu Cristo.  At
Aking palalakasin ka na itong spiritual na buhay kay Jesu Cristo na nakatanim sa iyong puso.  Gagawin Ko
iyan sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Gagawin Ko ito sa pamamagitan ng iyong pananalangin.  Gagawin
Ko ito sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita ng Dios mula sa mga pulpit ng Reformed.  Aking palalakasin
ang inyong puso.

Naghihintay ka ba sa Panginoon?  Tumutugon ka ba sa iyong kasalukuyang pagsubok na nagsasabi, “Eh, wala
akong magagawa dito, kaya bakit pa ako mag-aalala?”  Ikaw ba ay tumutugon sa kasalukuyang pagsubok
at paghihirap sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong sariling lakas, sa iyong sariling pamamaraan?  O
sinusubukan mong tumakas, na iniisip na makakapaglagay ka ng distansya sa pagitan mo at ng iyong mga
pagsubok?  Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan.  Hindi ka nito matutulungan.

Sa halip, sa pamamagitan ng pananampalataya ating ilagay ang ating pagtitiwala sa Panginoon.  Maghintay
tayo na may katiyakan at pananahimik at kapakumbabaan sa harapan ng walang hanggang si Jehovah.  At
Kanyang palalakasin ang inyong mga puso.  Dahil sa kanila na naghihintay sa Panginoon ay makakakita sa
Panginoon at mararanasan ang pag-ibig ng Panginoon at makakadama ng malayang kaluwalhatiang walang
katapusan sa kanyang puso.  

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Iyong Salita.  At dalangin namin na maisulat ito ng Banal na
Espiritu sa aming mga kaluluwa sa araw na ito sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, Amen.


