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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 44:3-5

"Aking Ibubuhos Ang Aking Espiritu Sa Mga Anak Mo”

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ang iglesia ni Jesu Cristo ay nagdiriwang ng isa sa pinakamayamang pagpapala na ating
natanggap – ang pagbubuhos ng Espiritu Santo.  Limampung araw matapos mabuhay ni Jesus mula sa
mga patay, at sampung araw matapos Niyang umakyat sa langit, ibinuhos Niya ang Kanyang Espiritu, tulad
ng Kanyang ipinangako, sa Kanyang iglesia.  Ang Espiritu ang kaganapan ng mga pagpapala ni Jesu Cristo
upang manahan sa ating mga puso, upang gabayan tayo sa katotohanan ng Banal na Kasulatan, upang
pangalagaan tayo tungo sa buhay na walang hanggan, at upang manahan sa atin upang tayo ay
makapamuhay ngayon bilang templo ng Dios sa gitna ng makasalanang sanlibutan.

Ipinagdiriwang natin ngayon, bilang Cristianong iglesia, ang pinakadakilang pagpapala ng Pentecostes –
ang kaloob ng ibinuhos na Espiritu ni Cristo.

Ang madalas na hindi napapansin sa dakilang pagpapalang ito ay ang Espiritu Santo ay ipinangako sa mga
anak ng mga mananampalataya.  Ang Pentecostes ay araw ng tipan; ito ay araw kung saan ang Espiritu
Santo ay hindi lamang ibinuhos sa mga may gulang na mananampalataya, kundi ipinagkaloob din sa mga
anak ng mga mananampalataya.

Si Pedro, sa aklat ng Mga Gawa (kapitulo 2), nang mangaral siya nang araw ng Pentecostes at habang
nagtatanong ang mga tao sa paligid, “Ano ang kahulugan nito?”  Si Pedro, kung matatandaan mo, ay
bumanggit mula sa propesiya ni Joel (kapitulo 2).  Sinabi niya na ipinahayag ni Joel na sa huling mga araw
ay ibubuhos ng Dios ang Kanyang Espiritu sa lahat ng laman.  At pagkatapos ay idinagdag niya:  “At ang
inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya, at ang inyong mga
kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga
panaginip.  Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos
ako mula sa aking Espiritu; at sila'y magsasalita ng propesiya.”  Ang propesiya ni Joel ng pagbubuhos ng
Espiritu Santo ay isang propesiya kung saan ang pangako ng Espiritu sa mga anak ng mga
mananampalataya ay ginawa.

Hindi nag-iisa si Joel.  Ang sitas na nais kong pag-aralang kasama mo ngayon habang ipinagdiriwang natin
ang Pentecostes ay matatagpuan sa Isaias 44:3-5.  Doon ay mababasa natin ang mga salita ng propeta:
“Sapagkat bubuhusan ko ng tubig ang uhaw na lupa, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos
ang aking Espiritu sa lahi mo, at ang aking pagpapala sa mga anak mo.  Sila'y sisibol sa gitna ng mga
damo, gaya ng sauce, tulad ng mga halaman sa dumadaloy na batis.  Sasabihin ng isang ito, Ako'y sa
Panginoon, at tatawaging Jacob ng iba ang kanyang sarili, at isusulat ng iba sa kanyang kamay, Sa
Panginoon, at tatawagin ang kanyang sarili sa pangalang Israel.”

Anong halaga at gandang pangako ni Jehovah sa mga magulang na sumasampalataya.  “Ibubuhos Ko ang
Aking Espiritu sa inyong mga anak gaya ng tubig sa tuyong lupa – upang itanim sa kanilang mga kaluluwa
ang mga pagpapala ni Jesu Cristo.  Ipagkakaloob Ko ang Aking Espiritu sa mga anak ng mga
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mananampalataya upang magawa ng Espiritu ang hindi ninyo kayang gawin mga magulang – babaguhin
Niya sila ng makalangit na buhay, bubuksan Niya ang kanilang puso, gagawa Siya ng pananampalataya
sa kanila, ipagkakaloob Niyang sila ay lumaki upang mamuhay ng banal na buhay gaya ng mga halaman
na dumadaloy sa batis, at matapang nilang ipahahayag, ‘Ako’y sa Panginoon’ at tatawagin ang kanilang
sarili sa pangalang Israel.”

Ang pangako ng Pentecostes ay upang kunin ang sa espiritual ay hindi pa ipinapanganak na mga anak ng
mga mananampalataya, na ating ipinahahayag na ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan at nasa ilalim ng
lahat ng kahirapan, oo, sa kahatulan mismo – upang kunin ang mga batang ito at ibuhos sa kanila ang
mga pagpapala ng kaligtasan ni Cristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

Manghawakan sa pangakong ito ng Dios – itong Pentecostal, pangakong tipan sa mga magulang na
mananampalataya.  Pagpapalain din Niya ang mga anak ng mga mananampalataya.  Panghawakan ito sa
pasimula ng araw kapag sinimulan mo ang iyong pag-aalaga at pangangalaga sa isang bata, at lalo na sa
pagtatapos ng araw kapag pinagsalikup mo ang iyong mga kamay at lumapit sa Dios.  Paniwalaan ang
pangakong ito.

Ang mga mananampalatayang Reformed ay may pormularyong ginagamit sa pagsasagawa ng Bautismo
para sa mga anak ng mga mananampalataya.  Sa pormularyong iyon ginagawa natin ang sumusunod na
kapahayagan:  “Sa ganitong paraan, nang tayo ay binautismuhan sa pangalan ng Espiritu Santo,
binigyang-katiyakan tayo ng Espiritu Santo na mananahan Siya sa atin at pababanalin tayo upang maging
kaanib ni Cristo; na isinasagawa sa atin ang mayroon tayo kay Cristo, na siyang paghuhugas ng ating mga
kasalanan at ang araw-araw na pagbabago ng ating buhay, hanggang sa wakas ay iharap tayo ng walang
dungis o kulubot sa gitna ng kapisanan ng mga hinirang sa buhay na walang hanggan.”  

Iyan mismo ang ipinapangako ni Isaias.  Ipinapangako Niya na ibubuhos ang Espiritu Santo sa mga anak
ng mga mananampalataya, upang tigmakin sila ng Kanyang biyaya, na sila ay lumaking ipahahayag na
sila ay sa Panginoon.

Ang kagandahang-loob ng pangako ng Dios sa Isaias ay makikita kung titingnan natin nang sandali ang
konteksto ng Isaias 44.  Sa harap ng Kanyang magiliw na habag, ang bayan ng Dios ay nagkasala laban
sa Dios at pinaglingkuran ang Dios sa kanilang mga kasalanan.  At pinarusahan sila ng Dios.  Sa gitna ng
pagpaparusang iyon, ang Dios ay nangako ng pagbabago.  Sabi Niya, “Ngunit ngayo'y pakinggan mo, O
Jacob… na aking pinili, Akin pa ring aalalahanin ang Aking pangako, ang Aking pangako ng tipan, at
ibubuhos Ko ang Aking Espiritu sa iyo.  Ibubuhos Ko ang Aking Espiritu sa mga anak mo.” 

Kanino ibubuhos ang bukal ng Espiritu Santo gaya ng tubig sa tuyong lupa?  Sino ang babaguhin tungo
sa kabanalan?  Sino ang pagkakalooban ng walang takot at mapagmahal na kapahayagan?  Ang sagot ay:
kay “Jacob na aking lingkod, at Israel na aking pinili!” (Isa. 44:1).  Sabi ng Dios, sa “Aking mga inanyuan
at Aking nilikha sa sinapupunan.”  Ang pagpapalang ito ay ibubuhos sa mga hinirang, sa mga inanyuan
at tinubos mula sa makasalanang sanlibutan, sa mga lingkod ng Dios – at sa kanilang mga anak.

Isang kahanga-hanga at mapagbiyayang pangako!

Ang pinakadakilang ninanasa ng mga magulang na sumasampalataya ay ang kaligtasan ng kanilang mga
anak, na sila ay lumaking namumuhay ng banal at ipinahahayag ang kanilang Tagapagligtas.  Subalit ito
mismo ang di natin kayang gawin bilang mga magulang.  At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng
pangako.  Sinabi ng Dios na Siya, sa pamamagitan ng Espiritu, ay gagawa ng pagpapala ng kaligtasan sa
mga hinirang na mga anak na isinilang sa mga magulang na sumasampalataya.  “Aking ibubuhos ang
aking Espiritu sa lahi mo… sa mga anak mo.”
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Ngayon ang teksto ay gumagamit ng isang napakalinaw na anyo o larawan.  Ang anyo ay sa isang tuyo,
bitak na lupa, natigang sa ilalim ng araw, at sa mga halaman na natusta at nanguluntoy.  Ang binhing
inilagay sa lupa ay namatay.  At pagkatapos ay dumating ang bukal ng tubig – una ay ulan, bumabad sa
tuyong lupa, at pagkatapos ay ilog, batis, nagsisimulang dumaloy, at sumibol ang lahat ng uri ng damo,
at ang mga ibon at mga hayop ay nasa mga punong malapit sa lawa ng tubig at batis-batisan.  Mula sa
kamatayan ay nagkaroon ng buhay.   Ang tuyong lupa ay naging parang at lugar ng buhay.

Ito ang anyo ng gawa ng Espiritu Santo sa kaluluwa ng iglesia, ginamit ang nilikha, at tagsibol, at ang
pagkakaloob ng tubig sa tuyong lupa, bilang anyo.  Ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Trinidad,
na siyang hininga ng Dios; higit pa, ang Espiritu Santo na ngayon ay nagmamay-ari ng lahat ng mga
pagpapala ni Jesu Cristo – ang Espiritung ito ay ibubuhos sa iglesia gaya ng tubig sa tuyong lupa.  Ang
pangako ay lalaganap ang Espiritu Santo sa kaloob-looban ng ating kaluluwa.  Bubuksan Niya ang sarado,
pinatigas na puso.  Maglalagay Siya ng mga bagong katangian sa ating kalooban, ginagawa ang ating
kalooban na nahuhubog.  Palalakasin Niya ang ating kalooban upang gaya ng isang mabuting puno tayo
ay makakapagbunga ng mabubuting gawa.   Pasisibulin ng Espiritu Santo ang buhay ni Cristo sa
pananampalataya at sa ating mga budhi.  

Ang pangako ay, gayunpaman, ipagkakaloob rin sa mga anak ng mga mananampalataya.  “Aking ibubuhos
ang aking Espiritu sa lahi mo, at ang aking pagpapala sa mga anak mo.”  Ibubuhos Ko ang aking
pagpapala sa iyong mga anak.  Ang kaisipan ay magiging sagana at labis-labis ang mga pagpapala.  “Aking
ibubuhos ang bukal ng pagpapala sa iyong mga anak.  Aking ibubuhos ang di-mabilang, walang
kasinghalagang kaloob ng pagkupkop at kapatawaran, katuwiran at buhay na walang hanggan.  Lahat ng
ngayon ay nakay Cristo ay ibubuhos din sa iyong mga anak.”

Matatandaan mo na ito mismo ang pagpapala ng Pentecostes, gaya ng binigyang-diin ko, nang tumayo
si Pedo sa harap ng maraming taong nagtataka at bumanggit mula sa Joel 2 at sinabing ang Espiritu ay
sasainyong mga anak na lalaki at mga anak na babae.  Si Pedro, noong Linggo ng Pentecostes (Mga Gawa
2), ay maaaring sinabi rin na, “Ito nga ang sinalita ni propeta Isaias (44).  Malinaw na sinabi ng Dios na
ibubuhos Niya ang Kanyang Espiritu sa iyong mga anak na lalaki at sa iyong mga anak na babae.”

Ang mapagbiyaya, kahanga-hangang pangako ay ibubuhos ng Dios ang yaman ng biyaya sa mga hinirang,
espiritual na binhing ipinanganak sa mga magulang na sumasampalataya.  Ang Espiritu Santo, ang
may-akda ng pananampalataya, ay ipinangako rin sa kanila –mga anak ng mga mananampalataya – kung
paanong sa mga may gulang.  

Ang Espiritu Santo, mga magulang, ay gumagamit ng mga pamamaraan.  Siya ay mapagbiyaya.  Subalit
gumagamit Siya ng mga pamamaraan.

Palakihin ninyo ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae sa ilalim ng impluwensya ng Espiritu
Santo, sa ilalim ng mga pamamaraang iyon sinasabi ng Espiritu na gagamitin Niya para sa pagbabahagi
ng espiritual na buhay.  Maraming mga magulang ngayon ang hindi halos maisip ang kahalagahan ng
espiritual na pagsasanay sa kanilang mga anak.  Maraming mga magulang ang hindi nakakaramdam ng
kabigatan upang ituro ang Kasulatan, upang manalangin, at upang magturo sa isang buhay na banal.
Hindi nila ginagamit ang kanilang sarili sa pagbibigay ng katangi-tangi, relihiyoso, Cristianong edukasyon.
Sa halip nais nilang ipaubaya ito sa bata.  Iniisip nila na ang pagkatawag lamang nila ay upang magtustos
sa pisikal – bubong at mga damit, isports at mga uso, at isama sila sa pamimili.  Marami sa ibang mga
magulang ang malamig at makasanlibutan.  Ang mainit at mapagmahal na kapahayagan kay Jesu Cristo
ay hindi naririnig mula sa kanilang mga labi.  Ang pampamilyang pagsamba ay pinababayaan.  Ang
pagdalo sa bahay ng Dios sa Araw ng Panginoon ay pinababayaan.  Ang pagtuturo sa kanila upang
manalangin sa tabi ng kanilang higaan ay kinakaligtaan.  Ang paglakad sa buhay na nagsasabing sila ay
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sa Panginoon ay hindi itinuturo.  Ang espiritu ng pagwawalang-bahala ay naiwan sa kanila.

Mga magulang, ang Espiritu ay ipinangako sa ating mga anak, upang gumawa ng buhay na
pananampalataya sa kanila; ngunit ang Espiritu ay gumagawa sa pamamagitan ng mga pamamaraan, sa
pamamagitan ng pamamaraan ng mga ama at mga ina na nagbababad sa kanila sa Salita ng Dios.  Paano
sila mapupuspos ng Espiritu Santo?  Paano sila magtataglay ng di-malulupig na kagalakan na nagpapalaya
sa kanila mula sa takot sa kasalanan?  Paano silang lalaki na iginagalang si Jesu Cristo at namumuhay ng
buhay na banal?  Narito ang sagot:  (II Tim. 3:14) “Mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal
na Kasulatan.”  Sa pamamagitan ng pag-iingat sa Salita ng Dios, pinagbubulayan ito araw at gabi.  Ang
buong katiyakan ng pag-asa kay Cristo ay nagmumula sa pagbubulay sa Salita ng Dios.  Ituro sa kanila
ang Biblia – sa oras ng pagkain, sa oras ng Pagkukuwento ng Biblia.  Hindi ito magkasalungat.  Ang
Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay.  Siya ang banal na may-akda ng espiritual na buhay sa kaluluwa
ng lahat ng naligtas.  Ngunit ginagawa Niya ito sa pamamagitan na sarili Niyang Salita ng pangako.  Ang
espiritual na buhay ay hindi isang malabong paniwala na nagmumula sa kung saan gaya ng sakit ng tiyan.
Ito ay ibinigay sa pamamagitan ng kahanga-hangang katotohanan ng Salita ng Dios kung paanong dinala
ito sa atin ng mga mananampalatayang magulang.  

Tiyaking sila ay naturuan ng Salita ng Dios.  Bigyan sila ng Cristianong edukasyon na lubog sa Salita ng
Dios.  Hanaping makapagtatag ng paaralan kasama ng mga kapwa-magulang kung saan ang “Ganito ang
sabi ng Panginoon,” ang walang pagkakamaling Salita ng Dios, ay ang pamantayan ng lahat ng edukasyon.
At tiyakin, lubos na tiyakin, na ang inyong tahanan ay lugar kung saan sila ay natuturuan ng katotohanan
ng Salita ng Dios.  Ang pagtuturo sa iyong anak ay iyong tungkulin bilang magulang.  Pang-magulang na
tungkulin.

May malakasakit ka, hindi ba, tungkol sa anong gatas ang nakukuha ng maliit mong sanggol?  Kung ang
pormula o ang bote ay dumating sa iyo, babasahin mo ang etiketa, hindi ba?  Hindi mo sasabihing, “Ang
kaunting arsenic ay hindi makakasama.”  Sasabihin mo sa iyong asawa tungkol sa sanggol na iyon,
“Huwag mong ilagay iyan sa kanyang bibig!”

Ngayon ang buhay ng kaluluwa ay mas mahalaga.  At ang buhay ng kaluluwa ay gayon din.  Ang buhay
ng kaluluwa ay nangangailangan ng purong gatas ng Salita ng katotohanan.  Mga magulang, mag-asawa,
gumawang magkasama upang maibigay itong pag-aaruga sa inyong mga anak.  Isabuhay din ang Salita
ng Dios sa harap nila na may mainit at buhay na pananampalataya.  Sasalaminin ng isang bata ang
kanyang mga magulang.  Bakit magiging kataka-taka na pinaniniwalaan ng isang bata ay sinasabi natin
at namumuhay gaya ng pamumuhay natin?  Ginawa ng Dios ang mga bata na ganoon, upang matuto sa
pamamagitan ng halimbawa ng kanilang mga magulang.

Ang kahanga-hangang resulta, sabi ni Isaias, ay ang mga bata, sa biyaya ng Dios, sa isang tahanang
sumasampalataya, ay lalaki sa isang personal na pagpapahayag ng pananampalataya at banal na buhay.
At sila, iyan ay, ang iyong mga anak, sabi ni Isaias, ay sisibol sa gitna ng mga damo, gaya ng sauce, tulad
ng mga halaman sa dumadaloy na batis.  Sasabihin ng isang ito, Ako'y sa Panginoon, at tatawaging Jacob
ng iba ang kanyang sarili.  

Ngayon, ano ang aasahan natin mula sa mga batang pinalaki sa tipan ng biyaya?  Anong uri ng espiritual
na buhay ang dapat nating hanapin?  Walang sigla, nasisiyahan?  Ang mga bata bang pinalaki sa iglesia
ay maaasahang mamuhay nang ganito:  “Alam naming lahat ang tungkol diyan, pero wala kaming
pakialam”?  Inaasahan ba nating ang mga kabataan sa Cristianong iglesia ay sama-samang magtatanim
ng wild oats o maaasiwang magpahayag ng espiritual na buhay, o walang malasakit sa mga katotohanang
espiritual, o hindi nakakapanalangin?  Iyan ba ang inaasahan mo?  Hindi iyan ang sinasabi ng Dios.  Hindi
iyan ang inaasahan ng Espiritu.  Kung ang Espiritu ay ibinuhos sa may gulang, sa unang henerasyong
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Cristiano, isa na inalis sa paganismo, inaasahan natin, hindi ba, ang buhay na maayos sa mga bagay na
espiritual, pagkatuwa sa mga bagay na espiritual.  Ngunit sinasabi ba natin, “Alam mo, ang ikatlo, ikaapat,
ikalima, ikaanim na henerasyon – sinisimulan nilang balewalain ang mga bagay.  Sila ay walang malasakit
at mababaw, pero iyan ay dapat asahan, tama?”

Sabi ng Dios, “Hindi!”  Iyan ay patay na ortodoksiya.  Iyan ay nangangahulugang ikaw ay isang sanga na
natutuyo, handa na upang putulin sa puno ng iglesia at pangako.  

Sinasabi ni Isaias na ang resulta ay, una sa lahat, isang kitang-kita, kapansin-pansin, walang kahihiyang
kabanalan ng buhay:  “Sila'y sisibol sa gitna ng mga damo, gaya ng sauce, tulad ng mga halaman sa
dumadaloy na batis.”  Upang maunawaan iyan, dapat nating buksan ang Awit (92:7, 12), “bagaman
parang damo na ang masama ay lumilitaw, at umuunlad ang mga gumagawa ng kasamaan, sila'y
nakatalaga sa pagkawasak magpakailanman… ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma.”  Ang
masamang sanlibutan ay gaya ng damo.  Ito ay lumalago at tila baga ito ay umuunlad hanggang ito ay
putulin.  Ngunit ang matuwid ay tulad ng mga halaman sa dumadaloy na batis – sila ay gaya ng isang
puno, sila ay matatag.  Ang resulta ay isang matatag na buhay ng kabanalan, isang buhay na ugat na
nakabaon nang malalim sa mga batis ng  Salita ng Dios.  Ang resulta ng ipinanganak sa isang Cristianong
pamilya at pinalaki sa ilalim ng mga pagpapala ng Espiritu Santo ay hindi ang espiritual na buhay ay isang
kislap dito, isang kasiyayan doon.  Kundi ito ay kapansin-pansin, banal, matatag, may gulang na buhay,
sa ikaluluwalhati ng Dios, isang nagtatagal, matibay, na buhay Cristiano.

At, pangalawa, isang kapahayagan ng pananampalataya sa Dios.  Mababasa natin, “Sasabihin ng isang
ito, Ako'y sa Panginoon, at tatawaging Jacob ng iba ang kanyang sarili, at isusulat ng iba sa kanyang
kamay, Sa Panginoon, at tatawagin ang kanyang sarili sa pangalang Israel.”  Ang Espiritu ay gumagawa
ng lubos kaya ang iyong mga anak ay lumalapit upang magpahayag ng personal na pagmamahal sa Anak
ng Dios at katapatan sa Kanyang layunin.  Ang resulta ng pagbubuhos ng Espiritu sa mga anak ng mga
mananamplataya ay nagkakagulang ang mga batang ito at nagsasabing, “Ako ay sa Panginoon.”  Sinasabi
nilang, “Nais kong makilala sa Panginoon.”  Inilalagda nila ang Kanyang pangalan.  Sabi nila, “Isulat mo
ang pangalan ko sa listahan ng mga banal ng Dios, sa aklat ng iglesia ng Dios.  Ang pangalan ko, o ang
nakasulat sa aking lapida, ay hayaang ‘ang kaibigan ng Panginoon.’”  Kaya ang anak ng tipan ay si Bob
o George o Levi o Susan, ang kaibigan ng Panginoon – ipangalan mo siya sa Dios ng Israel.

Ang resulta ay espiritual na buhay, isang henerasyong banal, may gulang sa pananampalataya, matatag,
nakatalaga, Cristianong nagpapahayag.

Mga magulang, manghawakan sa pangakong ito.  Tumingin sa Dios upang magtatag ng nakatalagang
tahanan.  Masikap na gamitin ang mga pamamaraan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo.  Turuan ang iyong
mga anak sa abot ng iyong kakayahan.  Mahalin mo ang iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae.
Ngunit tandaan na ang tangi mong magagawa ay bigyan sila ng masamang kalikasan.  Makikita mo ang
iyong mga kasalanan sa iyong anak.  Makikita mo ang iyong mga pagkukulang, ang iyong
kawalang-pasensiya, ang iyong galit, at ang kakulangan mo ng sigasig.  Pinalaki mo sila sa masamang
sanlibutan na nais silang maligaw sa kahungkagan at kawalang-kabuluhan nitong sanlibutan.  Ngayon,
mahigpit na panghawakan ang pangakong ito:  “Aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong mga anak.”
At pagkatapos ay mapanalanginin na gamitin ang mga pamamaraan para sa kanilang espiritual na
pag-aaruga, at mahikayat.  Ibuhos ang Salita ng Dios sa kanila.  Ipanalangin sila.  Idalanging, “Panginoon,
pagpalain Mo sa kanilang kaluluwa itong mahalagang katotohanan ng Iyong Salita.  Hayaan Mong
malaman, ibigin, pagtiwalaan, sundin, at paglingkuran Ka nila.”  Maging halimbawa ka sa kanila.  Ang
iyong buhay ay mas mahalaga kaysa iyong mga salita.  Ang iyong mga kilos, ang ginagawa mo, ang
magtuturo sa kanila.  Sasabay sila kung paano ka mamuhay.
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Lumapit sa Dios at sabihin, “Panginoon, naniniwala ako sa Iyong pangako.  Malugod Kang gamitin kami
bilang daluyan ng Iyong biyaya sa aming mga anak, upang ang aming mga anak ay lumaki, loobin ng Dios,
na mararangal at matitibay na Cristiano.  Upang sila ay maging handang iwan ang buhay na ito na walang
iba kundi napapahamak, naglalahong sanlibutan, at laging maging handang sabihin, ‘Ako ay sa Panginoon.’
At, Ama, gawin Mo itong lahat sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinuhos sa amin ayon sa Iyong
pangako.”

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong mahalagang Salita.  Dalangin namin na ito ay iyong seselyuhan sa pamamagitan
ng Espiritu maging sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


