
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 1:7

"Nagnanasa Ng Kaalaman”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Sa araw na ito ay nais nating gamitin ang Salita ng Dios sa ating pagkatawag bilang Kanyang mga anak
upang magkaroon ng kaalaman at karunungan sa Salita ng Dios.  Ginagawa iyan ng sitas na nasa ating
harapan sa Kawikaan sa paraang madali nating magagamit sa ating pagkatawag upang sanayin ang ating
sarili sa Salita ng Dios.

Pag-aaralan natin ang Salita ng Dios na nakatala sa Kawikaan 1:7.  Isinulat ni Solomon dito:  “Ang takot
sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman; ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal.”  Marami sa
mga kawikaan na ibinibigay sa atin ni Solomon ay nagagamit na mabuti sa ating pangangailangan para
maturuan sa Salita ng Dios.  Ngunit iyan ay lalong totoo sa unang kapitulo.  Binigyang-diin ni Solomon sa
talatang 4, halimbawa, na ang mismong nasa ng lahat ng mga kawikaan na sinasabi niya ay “upang
mabigyan ng talino ang walang muwang, kaalaman at mabuting pagpapasiya sa kabataan.”  Sa talatang
8 nagbibigay rin siya ng utos upang “dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang
aral ng iyong ina.”  Kaya makikita natin na si Solomon ay tiyak na may malasakit sa pagbabahagi sa atin
ng makadios na kaalaman at karunungan.  At ito rin ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon.  Ang
kaalaman at karunungan ang, sa kabila ng lahat, ay tunay na palamuti sa isang taong makadios.

Ang talatang pinag-aaralan natin ay gumagamit ng tatlong katawagan na malapit na magkakaugnay sa
isa’t isa.  Sa katunayan, ang isa ay hindi maaari kung wala ang iba.  Ang tatlong katawagang ito ay:
kaalaman, turo, karunungan.  Kung titingnan nating mabuti ang mga katawagang ito, makikita natin na
silang lahat ay nagsasabi ng ibang aspeto o hakbang sa pagkakaroon ng kaalaman.  

Ang una sa mga katawagang ito, “kaalaman,” ay nagsasabi kung ano ang dapat nating makamit o nasain.
Ito ang dapat nating nasain:  kaalaman, o katalinuhan.  Ang pangalawang katawagan, “turo,” ay nagsasabi
ng paraan na dapat nating makamit ang gayong kaalaman, iyan ay, sa pamamagitan ng turo.  Ang
pangatlong katawagan, “karunungan,” ay tumutukoy sa hangarin o dulo ng ating kaalaman, iyan ay ang
kakayahang maging marunong.  

Tingnan nating mabuti ang mga salitang ito.

Ang una sa mga katawagang ito ay kaalaman.  Ang katawagang ito ay tumutukoy sa katotohanan na ikaw
at ako, bilang bayan ng Dios, ay inaatasan ng Dios na magtamo ng kaalaman.  Hindi sapat na sabihing
tayo ay mga mananampalataya ngunit umuupo sa espiritual na kawalang-malay.  Dapat nating iukol ang
ating sarili upang matamo ang kaalaman o katalinuhan.  Syempre, iyan ay tunay na maiiba sa bawat isang
indibiduwal.  Ang iba ay natural na may kakayahan kaysa iba upang matamo ang mas mataas na antas
ng kaalaman at pagkaunawa ng sanlibutang ito.  Alam natin iyan.  Ni maaari man nating hamakin ang
anak ng Dios na hindi pinagkalooban ng Dios ng higit na kakayahan kaysa iba.  Sa katunayan, gaya ng
malalaman natin, kung minsan ang mga ito ay may higit na karunungan, bagaman ang kanilang kaalaman
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ay hindi kasing-higit gaya ng iba.  

Subalit ang punto ni Solomon dito ay pagkatawag natin ang magtamo ng kaalaman at pagkaunawa ng
sanlibutan na tinitirhan natin, upang tayo ay maging marunong.  Tiyak na ito ay nangangailangan ng diin
ngayon, lalo na habang tayo ay nasa simula ng isa pang taon ng paaralan at isa pang taon ng pag-aaral
ng Biblia.  Nakita mo, bagama’t may labis na diin na inilalagay sa kaalaman sa daigdig ng akademika
ngayon, ang diin ding iyan ay hindi nadadala sa larangan ng espiritual.  Mayroong labis na diin sa ating
lipunan, halimbawa, sa pagtatamo ng kaalaman sa mga bilang at mga pagpapareho at mga pormularyo.
May labis na diin na inilalagay sa pagtatamo ng kaalaman sa agham at wika.  Subalit pagdating sa malinaw
na kaalaman kung ano ang totoo at, sa kaugnay niyan, sino ang Dios at si Cristo at iba pa, iniisip na hindi
na kailangan ang kaalaman.  Ang relihiyon, espiritualidad, na iginigiit, ay hindi isang bagay ng malinaw
na kaalaman.   

Kapag ang sanlibutan ay nagsasalita ng katotohanan na ang ating lipunan ay nagiging higit na espiritual,
ibig sabihin niyan na ang tao ay nagiging mas may malasakit sa kanyang panloob na nararamdaman.  Ang
tao ay higit na naaakit sa mga tanong na ano ang bumubuo ng moralidad, o mayroon bang buhay
pagkatapos ng kamatayan, o mayroon bang daigdig ng mga espiritual na nilalang gaya ng mga anghel o
mga espiritu na hindi natitiyak ng ating mga pandama.  Ang mga ganitong uri ng bagay ay likas na
espiritual, at kapag iniisip ng isang tao ang mga ito at nagtatangkang magbigay ng mga sagot sa mga ito,
sa gayon siya ay itinuturing na taong espiritual.  Subalit pinaninindigan rin ng karamihan sa ating lipunan
na walang malinaw na sagot sa mga tanong na ito, gaya ng kailangang sagutin sila ng bawat tao sa
pamamagitan ng pagmumuni-muni sa sariling kalooban, iyan ay, sa pamamagitan ng pagninilay sa
ninanasang sabihin ng kanyang puso tungkol sa mga bagay na ito.  Ang mga di-sumasampalatayang
manunuri, sikologo, sosyologo ngayon ay nakikipagtalo na ang iba’t ibang relihiyon ay nagbibigay ng
kanilang mga sagot subalit wala isa man sa kanila ang tunay na makapagbibigay sa atin ng malinaw na
katotohanan.  Ang katotohanan ay isang bagay na palagay.   

Sa dahilang iyan, ang pang-unawa natin dito sa mga bagay na espiritual ay hindi nakakamit sa
pamamagitan ng pagkatuto sa mga malinaw na katotohanan kundi sa pamamagitan lamang ng
pagbubulay.  Makakamit ng isang tao ang sarili niyang mga sagot sa mga tanong na ito sa pamamagitan
lamang ng pagtingin sa kanyang puso at tiyakin kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanila.
Nakakalungkot sabihin, ito ang mismong direksyon na pinatutunguhan ng karamihan sa Cristianismo
ngayon.  Ang pananampalataya ay ipapakahulugan bilang paunang karanasan sa Dios.  Ang
pananampalataya ay hindi gaanong tiyak na kaalaman gaya ng isang mainit, mabalahibong pakiramdam
ng ugnayan sa Dios kay Cristo.  Kung ako ay natinag ng isang masiglang tagapagsalita o sa pamamagitan
ng isang grupong pang-musika kung kaya’t mayroon ako nitong personal na pakiramdam tungkol sa Dios
kay Cristo, iyan ay agarang nagbibigay sa akin ng kaligtasan.  Hindi ko na kailangan ng iba pang malinaw
na kaalaman tungkol sa Dios, tungkol sa sino ang tao, tungkol kay Cristo, tungkol sa kaligtasan.  Ang
pananampalataya ay damdamin na nagtutulak sa akin upang tanggapin si Cristo.  Sa katunayan, inaangkin
ng maraming pinuno sa iglesia ngayon na ang malinaw na kaalaman ay magtutulak lamang sa mga kaanib
upang lumayo kay Cristo at magsisilbi lamang upang mahati ang mga Cristiano.  Sa dahilang ito kaya
maraming iglesia ngayon ang walang tunay na buong pagtuturo sa malinaw na katotohanan ng Biblia.
Ang mga ito ay nakikita bilang di-kinakailangan at hadlang pa nga sa tunay na kaalaman tungkol sa Dios.

Ang resulta niyan ay mayroong laganap na kamangmangan sa Biblia at sa itinuturo nito.  Ang
kasalukuyang mundo ng iglesia ay walang pakialam kung ano ang itinuturo ng Dios sa atin tungkol sa tama
at mali.  Marami ang hindi kumukuha sa kanilang Biblia upang malaman ang sinasabi ng Dios sa atin, at
gayunman tinatawag nila ang kanilang sarili na mga Cristiano.  Bilang kaibahan dito, itong sitas ng Salita
ng Dios ay ipinapalagay na katotohanan na ang anak ng Dios ay dapat isang taong may kaalaman.  Dapat
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niyang malaman ang malinaw na katotohanan, sa pamamagitan ng pagkaalam sa Salita ng Dios at lahat
ng itinuturo nito.  

Ang kaalamang ito ay dapat ipamahagi sa anak ng Dios.  Ang talatang ito ay nagsasabi, hindi lamang ng
kaalaman, kundi ng turo.  Ito ay medyo pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa lahat ng pagtuturo;
iyan ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagtuturo, sa pamamagitan ng halimbawa, sa pamamagitan ng
pagtatama.  Ngunit ang diin ay nasa turo.  Ikaw at ako, upang magkamit ng kaalaman tungkol sa Dios,
ng kaalaman tungkol sa tao sa kanyang kasalanan, ng kaalaman tungkol kay Cristo at kaligtasan, ay dapat
maturuan.  Dapat tayong magpasakop sa pagtuturong iyon.  Dapat tayong matuto.  Dapat tayong maging
mga mag-aaral.

At tiyak na kasama sa pagtuturong iyan, una sa lahat, pagtuturo sa mga bagay na akademiko, mga bagay
na sekular.  Dapat nating matutuhan ang tungkol sa nilikha ng Dios sa agham.  Kailangan nating matutong
magbasa at magsulat upang makabasa at maipahayag sa iba ang alam natin tungkol sa ating Dios.
Kailangan nating matutuhan ang lohika.  Kailangan nating matutuhan ang pagkakasunud-sunod sa mga
nilikha ng Dios, sa matematika.  Kailangan nating matutuhan ang kasaysayan, upang maunawaan natin
kung paano gumagabay ang Dios sa lahat ng mga bagay sa Kanyang itinakdang wakas.   

Ang kaalaman ay kinakailangan.  Dapat nating iangkop ang ating sarili sa pagkakamit ng kaalamang iyon.
Hindi lamang dahil ito ang tanging paraan na mauuna tayo sa lipunan.  Natutuhan natin ito dahil lahat ng
ito ay patungkol sa Dios, at ang natural na kautusan na Kanyang itinatag sa Kanyang nilikha.  Ito ay
bahagi ng ating pagkatawag upang magkaroon ng kapangyarihan sa nilikha.  

Ngayon, tiyak, hindi natin maaaring balewalain ang lohikal na pagtatapos dito.  Maging ang akademiko,
sekular na edukasyon, edukasyon sa iba’t ibang larangan ng pag-aaral, ay dapat nakasentro sa Dios.  Ang
uri ng pagtuturo na nakasentro sa Dios ay matatagpuan sa isang paaralang pang-Cristiano.

Ngunit kabilang din sa pag-aaral na ito, at mas mahalaga, ang pagkatuto sa malinaw na katotohanan ng
Salita ng Dios sa loob ng iglesia.  Kapag umuupo tayo sa silid ng katekismo o sa silid ng Panglinggong
Paaralan o kapag umuupo tayong sama-sama sa iglesia, hindi ito upang makinig lamang sa ilang artikulong
pang-teolohiya.  Sa katunayan, ang pangangaral na natatanggap natin sa iglesia ay mahalaga para sa
ating kaluluwa.  Ito ay dinalubhasang turo.  Ito ay edukasyon, pagtuturo sa mismong Salita ng Dios, at
ito ay pagtuturo, samakatuwid, na nagtataglay ng mismong kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas.  

Iyan ay totoo dahil, nakita mo, ang hangarin ng lahat ng kaalaman, at samakatuwid ng lahat ng pagtuturo,
ay karunungan.  Kaalaman, turo, at karunungan.  Narito ang ikatlong salita na ginamit ni Solomon.  Ang
karunungan ay ang kakayahan upang kunin ang kaalaman na ating natutunan at magamit ang kaalamang
iyon sa mga ibinigay na pangyayari sa buhay.  Hindi lamang ito pang-ulong kaalaman, naunawaan mo,
kundi ito ang kasanayang gamitin ang pang-ulong kaalamang iyon upang tuparin ang isang praktikal na
layunin sa ating buhay.  Ang isang mekaniko ay maaaring natutuhan lahat tungkol sa makina mula sa mga
aklat na binabasa niya at pinag-aaralan.  Subalit kung ang mekanikong iyon ay hindi kayang humawak ng
liyabe ng saket o ng anumang kasangkapang kailangan, kung gayon hindi siya gaanong marunong.
Bagaman puno siya ng kaalamang pang-ulo, hindi niya kayang ilagay ang kaalamang iyon sa praktikal na
gamit.  

Dapat tayong marunong sa espiritual.  Dapat tayo yaong may kakayahang kunin ang Salita ng Dios at ang
kaalaman na nakuha natin dito at gamitin ito sa isang napaka praktikal na paraan sa ating buhay,
ginagamit ang Salita ng Dios upang gabayan tayo sa daan na kalugud-lugod sa Dios sa sanlibutang ito.
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Ang karunungan, samakatuwid, ang hangarin o ang dulo ng kaalaman at turo.  Ito ay sa pamamagitan
lamang ng karunungan na kaya nating itaguyod ng maayos ang ating sarili sa sanlibutang ito, ang kunin
ang Salita ng Dios at magamit ito, upang gumawa ng wasto, makadios na mga pasya sa buhay.

Ikaw ba ay tinuturuan ng gayong karunungan sa iglesia? Ang mga anak mo ba ay tinuturuan ng wastong
karunungan sa paaralang pinapasukan nila?  

Nagsasabi si Solomon ng katotohanan.  Ang mga hangal ay yaong humahamak sa kaalaman, turo, at
karunungan.  Ang isang taong marunong, sa isang banda, ay pinahahalagahan lahat ng ito.  Hindi, ang
isang taong nagnanasang maging marunong ay isa na nagnanasa ng kaalaman at turo.  At iyan ang
pagkatawag natin, samakatuwid, bilang mga anak ng Dios sa sanlibutang ito.  Dapat nating nasain ang
kaalaman at karunungan upang maging marunong tayo sa sanlibutang ito.  

Mga bata, mga kabataan, na nakikinig, ninanasa mo ba ang kaalamang iyan?  Tandaan, hinahamak ng
mga hangal ang turo.   Ang paghamak sa isang bagay ay panlalait, pagmamaliit dito, pagkutya dito, na
tila baga wala itong anumang halaga.  Alam ko kung minsan gusto ng mga bata na idaing ang katotohanan
na kailangan nilang iukol ang kanilang sarili sa kanilang pag-aaral.  Alam ko kung paano iyon.  Alam ko
kung paano iyon mula sa sarili kong karanasan.  Ganoon din ako noon, bilang isang bata.  Hindi ko iyan
nalimutan.  Ngunit ang Salita ng Dios ay malinaw dito.  Kayong mga bata at mga kabataan ay dapat iukol
ang inyong sarili sa inyong mga gawain sa paaralan, hindi lamang dahil ito ay kapaki-pakinabang mula sa
makalupang pananaw, kundi dahil ito ay kapaki-pakinabang mula sa espiritual na pananaw.  Lahat ng
kaalaman ay kaloob ng Dios.  At kapag mas marami tayong alam tungkol sa Dios at kung paano Siya
gumagawa sa nilikha at sa kasaysayan, mas higit tayong nagiging marunong.

Ang gayong kaalaman at turo ay hindi natin dapat hamakin.  Ito ay napakahalaga sa atin pagdating sa
ating kaalaman tungkol sa Dios.  Kaya nga ang edukasyon mula sa Cristiano, at higit na partikular mula
sa Reformed na pananaw, ay kinakailangan.  Nakita mo, ang pagnanasa sa kaalaman, turo, at karunungan
ay dapat maging pinakamalaking malasakit para sa atin bilang mga anak ng Dios.  Hindi natin dapat
pabayaan ang turong iyon sa anumang paraan na maaari natin itong matanggap.  Natuturuan tayo kapag
kinukuha natin ang Biblia bilang indibiduwal.  Natuturuan tayo kapag nagtuturo ang ating mga magulang
sa loob ng tahanan.  Ang pagtuturong iyon ay hindi dapat balewalain.  Natuturuan tayo kapag nakakarinig
tayo ng pangangaral, kapag dumadalo tayo sa katekismo o Panglinggong Paaralan, at kapag tayo bilang
kapwa-mananampalataya ay nagtitipun-tipon upang mag-aral ng Salita ng Dios.  Dapat maging
napakalakas ng ating pagnanasa sa kaalaman sa katotohanan ng Salita ng Dios kaya kailangan nating
ipamuhay ito.  Dapat nating isentro ang ating buhay dito.  Dapat nating unahin ito sa ating buhay.  Ang
pagkatuto sa Salita ng Dios ay hindi dapat ipagpalit sa iba.  Lahat ng iba pang edukasyon, lahat ng mga
bagay sa buhay, at, lalo na, lahat ng ating kasiyahan ay hindi dapat mag-alis ng ating pagnanasang
matuto sa Dios at sa Kanyang Salita.       

At lahat ng ito ay totoo dahil ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman.  Iyan ang isinasaad ng
Kawikaan 1:7 dito.  “Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman.”  Ang ibig sabihin niyan ay ang
pundasyon ng lahat ng tunay na kaalaman at karunungan, ang ugat ng lahat ng dalisay na turo, ay ang
takot kay Jehovah.  

Sa praktikal na katawagan ito ay nangangahulugang lahat ng kaalaman at turo at karunungan ng
sanlibutan ay walang katuturan.  Wala itong halaga kahit isang kusing kung hindi ito nakaugat sa takot
sa Panginoon.  Lahat ng natututunan natin at samakatuwid ay nalalaman, ang karunungan kung saan ay
ginagamit natin ang kaalamang natututunan – wala itong katuturan kung hindi ito nakasentro sa Dios.
Ang makasanlibutang karunungan na makalupa at makalaman, na ibinahagi sa milyun-milyong mga
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mag-aaral, ang kaalaman ng napakaraming iskolar – wala itong anumang nagtatagal na espiritual na
halaga.

Sinasabi natin iyan, syempre, dahil alinman sa mga ito ay hindi nakaugat sa takot sa Panginoon.  Ito ay
nauuwing lahat sa tanong na ito:  Natatakot ka ba sa Dios?  Kilala mo ba si Jehovah, ang soberanong
pinuno ng langit at lupa?  Alam mo ba ang Kanyang kapangyarihan at kadakilaan?  Nakikita mo ba itong
nilikha sa paligid natin at nalalaman na ang Dios ang gumawa nito?  Nakikita mo ba ang Kanyang kamay
sa kasaysayan na gumagabay sa lahat ng mga bagay sa sarili Niyang layunin?  Iniuukol mo ba ang likas
na pagkakasunud-sunod ng lahat ng mga bagay sa Kanya sa iyong pagbabasa at pagsusulat?  Alam mo
ba ang Salita ng Dios, na si Cristo, ang Salita na naging tao?   Nakikita mo ba ang di-nababago at
makapangyarihang kamay ng Dios sa lahat ng mga bagay na ito?  Kung hindi, ang lahat ng iyong
natututunan ay walang saysay.  Ito ay walang halaga at ito ay mamamatay na kasama mo.  

Subalit kung nakikita natin si Jehovah sa lahat ng mga ito, kung gayon ang kaalaman, turo, at karunungan
ay napakahalaga.  Ang takot kay Jehovah ay nagbibigay ng lakas sa ating pagkatuto.  Nagbibigay ito sa
atin ng dahilan upang matuto, dahilan upang magkamit ng kaalaman.  At iyan ay totoo dahil ang takot sa
Dios ay isang malalim na paggalang sa Kanya, malalim, magalang na pagkamangha sa Dios.  Walang Dios
na katulad ng ating Dios.  Tanging Siya, ang dakila at dakila upang purihin.  Hawak Niya ang malalalim
na lugar ng lupa sa Kanyang mga kamay; pinipigil Niya ang mga tubig na takpan ang lupa; na gaya ng
tabing ay iniuunat Niya ang kalangitan.  Sino ang katulad ng ating Dios?  Nakatayo tayo sa Kanyang
harapan na may takot at panginginig.  Binibigyan natin Siya ng pinakamataas na pagpapahalaga.
Yumuyukod tayo sa Kanya at sinasamba Siya.  Mayroon ka ba ng gayong takot sa Dios?  Iyan ang
pundasyon ng lahat ng pagkatuto.  Kung babalewalain natin iyan sa ating pag-aaral; kung babalewalain
natin iyan sa ating katekismo at Panglinggong Paaralan at sa pangangaral; kung babalewalain iyan sa mga
pag-aaral natin ng Biblia sa taong ito – kung gayon lahat ng mga bagay na ito ay magiging walang halaga.

Matakot sa  Dios.  Iyan ang puso ng lahat ng tunay na kaalaman at turo.  Bakit?  Dahil hindi tunay na
magiging marunong ang isang tao kung wala ito.  Ah, maaaring magtagumpay tayo dito sa kasalukuyang
sanlibutan.  Maaaring tayo ang pinakadakilang iskolar o negosyante o ano pa man, ngunit hindi tayo
marunong.  Sa kabaligtaran, tayo ay mga hangal, dahil hindi natin inaayos ang ating buhay sa Salita ng
Dios.

Ang kaalaman at turo at karunungang iyon ang may halaga tungo sa buhay na walang hanggan.  At, sa
kabila ng lahat, iyan ang tunay na mahalaga.  Hindi mahalaga kung maabot ng isang tao ang tuktok dito
sa mundong makasalanan.  Ang mahalaga ay kung ang lahat nitong kaalaman at turo at karunungan ay
tungo sa buhay na walang hanggan.  Ang takot sa Panginoon ang gumagawa nito, dahil, nakita mo, ang
takot sa Panginoon ang tunay na karunungan.  Ang takot sa Dios ay ang makilala ang Dios at si Jesu Cristo
na Kanyang isinugo.  At ang kaalaman ay tungo sa buhay na walang hanggan.   

Ito ay totoo dahil sa buong katunayan si Cristo ang karunungan.  Siya ang karunungan ng Dios, gaya ng
sabi sa atin sa I Corinto 1:30.  Na dahil kay Cristo ang lahat ng mga bagay ay nilikha.  Lahat ng walang
hanggang plano ng  Dios para sa lahat ng Kanyang nilikha ay nakasentro kay Cristo.  Kay Cristo tinutupad
ng Dios ang Kanyang layunin upang iligtas para sa Kanyang sarili ang isang bayan para sa ikaluluwalhati
ng sarili Niyang pangalan.  Upang maging marunong, samakatuwid, ay tunay na nangangahulugang
makamit si Cristo.  

Kunin mo ang karunungan sa pamamagitan ng pagkuha kay Cristo.  Si Cristo lamang ang nagbibigay ng
layunin at halaga sa lahat ng ginagawa natin at lahat ng natututunan natin, dahil si Cristo lamang ang
nagliligtas mula sa kasalanan at nagbabahagi sa atin ng takot sa Dios.
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Ngayon, magiging ano ito?  Magiging marunong ba tayo, o magiging mga hangal tayo?  Iyan ang tanong.
Kalilimutan ba natin ang Dios sa lahat ng pagkatuto natin?  Magkakamal ba tayo ng kaalaman sa ating
sarili at babalewalain ang malinaw:  ang takot sa Dios?  Kung gayon tayo ay mga hangal.  Palalampasin
ba natin ang pagkakataon na matuto tungkol sa Dios sa ating mga pag-aaral at sa ating pagpapagal sa
iglesia at sa paaralan?  O pag-aaralan natin lahat ng mga bagay dahil may takot tayo sa Dios?  Kung
gayon, tayo ay marunong.  At ang karunungang iyan ay tungo sa ikaliligtas.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Mapagbiyaya at walang hanggang Ama, salamat po sa Iyong Anak, si Jesu Cristo, na siyang karunungan.
Dalangin namin na ipagkaloob Mo sa amin ang kaligtasan kay Cristo, upang kami ay lumakad sa
karunungan sa Iyong harapan.  Dalangin namin na sa pamamagitan ng aming kaligtasan ay maunawaan
namin ang kaalaman, at matanggap namin ang turo upang kami ay maging marunong sa sanlibutang ito.
Salamat po dahil sa Iyong Anak.  Salamat po dahil sa Iyong Salita.  Nawa ay pag-aralan namin ang
Salitang iyon sa bawat posibleng paraan sa aming buhay, upang kami ay lubos na maging handa bilang
mga Cristiano.  Alang-alang kay Jesus hinihiling namin ang mga ito, Amen.


