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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga Roma 8:26-27

“Ang Pamamagitan Ng Espiritu Santo”

ni Rev. Rodney Kleyn

Sa palatuntunang ito noong nakaraang linggo ay ating tiningnan ang dakilang pangyayari ng pagbuhos
ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes.  Ating nakita na ang pangunahing gawain ng Espiritu ay ang
dalhin si Jesu Cristo at ang Kanyang mga pagpapala sa iglesia at sa mananampalataya.

Ngayon, nais nating tingnan naman ang iba pang aspeto ng gawa ng Espiritu, mula sa Mga Roma 8:26,
27, na nagsasaad ng pamamagitan ng Espiritu.  Ito ang bahagi ng gawa ng Espiritu na madali nating
nakakaligtaan – dahil hindi ginagawa ito ng Espiritu ng tahimik at walang nakakaalam nito, gayon din
dahil ito ay minsan lamang ito nabanggit sa Biblia.  Ang mga talatang ito mula sa Roma 8 ay kakaiba.
At habang tayo ay papalapit dito, inaasahan ko na ating makikita na ang mga ito ay kahanga-hanga
at nakakaginhawa. 

Isa sa pinakamaganda at nakakaginhawang mga kabanata ang Mga Roma 8 sa buong Biblia.  Ito ay
isang kabanata ng katiyakan.  Sa talatang 1:  “Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay
Cristo Jesus.”  Sa naunang mga kabanata, isinasalaysay ni Pablo ang patungkol sa pundasyon ng ating
katiyakan sa justification (pagpapawalang-sala) at kapatawaran sa kamatayan ni Jesu Cristo.  Ngayon
naman ay dinadala niya ito sa totoong buhay, sa mga pagsubok at mga kahirapan na mayroon tayo
sa buhay.  Kanyang sinasabi na dapat tayong maging matiyaga sa pagsubok dahil alam natin na
mayroon tayong isang bagay na mas higit at mas mabuting naghihintay sa atin.  Sinasabi niya sa
talatang 18:  “Napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa
kaluwalhatiang mahahayag sa atin.”  At sinasabi niya ang tungkol sa pananabik na mayroon tayo,
bilang mga anak ng Dios, para sa pagpapalaya.  Dahil tinanggap natin ang Espiritu Santo at tinawag
na mga anak ng Dios, tayo ay naghihintay na may pag-asa para sa araw ng paglaya ng mga anak ng
Dios.  Ito ang mayamang teskto  ng kabanatang ito.

Sa gitna ng mga ito, sa mga talatang 26 at 27, mababasa sa Salita ng Dios:  “At gayon din naman ang
Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat;
nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita;
 At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang
namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios.”

Isa mga malaking pakikipagpunyagi sa buhay Cristiano ay ang pananalangin.  Hindi ka makakasalamuha
ng isang Cristiano na magsasabing  “Ang aking buhay-pananalangin ay ganap.”  Wala, ang bawat tunay
na mananampalataya ay naghahangad na makapanalangin ng maayos;  na manalangin ng mas
madalas;  na siya mas magkaroon ng tuloy-tuloy at walang patid na panalangin.  Dahil ang bawat
mananampalataya ay naghahangad ng isang malapit na pakikiisa sa Panginoon.  Tayo ay namumuhay
na mga makasalanan sa isang makasalanan at abalang daigdig.  Marami sa ating interes at panahon



Page 2 of  6

ay inuubos ng sanlibutan.  At gayonman bilang mga mananampalataya, ating napapagtanto dapat
nating panatilihin ang isang buhay na nakatingin ang atensyon sa itaas.  Dapat tayong manatiling
nananalangin at pumupunta ng malapit sa Dios.  Kaya naman, ang panalangin ay isang bagay na ating
pakikipagbaka bilang mga mananampalataya.  Ang mga pakikipaglabang ito ang nasa harapan natin
ngayon ayon sa pinapatungkulan ng teksto.

At ang dapat nating makita sa pasimula na ang teskto hindi nagsasabi na tumutulong ang Espiritu sa
atin upang manalangin;  kundi, ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin.  Siya ay
dumadalangin para sa ating kalagayan, upang kung saan ang ating mga pananalangin ay kulang dahil
sa mga pakikipagbaka sa ating pananalangin, ang Espiritu ang nagpupuno nito sa atin.  

Ano ang pamamagitan?  Napakasimple, ito ay ang pananalangin para sa iba sa Dios.  At ito ay marapat
maging bahagi ng bawat mananampalataya.  Dapat tayong magpanalanginan bilang mga Cristiano. 

Dapat tayong manalangin para sa iglesia ng Dios at sa mga pinili ng Dios sa buong sanlibutan.  Ito ay
isang dakilang kaaliwan at tulong na malaman na ang iba ay dumadalangin para sa iyo sa iyong mga
kaguluhan.  At gayonman, may isang bagay na medyo kulang tungkol sa pamamagitan ng iba para sa
atin.  Sasabihin ng iba,  “Ipapanalangin kita.”  At iisipin natin,  “Magagawa mo iyan, subalit hindi mo
naman talaga nauunawaan ang aking pangangailangan.”  Mayroong palagay kung saan ang mga
kasamahan nating mananampalataya ay hindi magagawang malaman ang ating nararanasan at ating
dinadaanan.

At sa gayong sitwasyon isang kaaliwan para sa atin na malaman na mayroon tayong makalangit na
namamagitan:  si Jesu Cristo na ating Tagapagligtas, na nalalaman ang lahat ng mga bagay, sa
Kanyang sarili ay dumanas ng lahat ng ating mga kahirapan at pagdurusa, at siyang naghahari sa lahat
ng mga bagay para sa ating kabutihan.  Higit pa sa mga talatang ito ng Roma 8, si Pablo ay patuloy
sa pagsasalita patungkol sa pamamagitan ni Jesus.

Subalit ngayon, bilang karagdagan sa pagiging tagapamagitan ni Jesus sa langit para sa atin, sinasabi
ng teskto sa atin na mayroon din tayong Espiritu na dumadalangin para sa atin.  Mayroon tayong
dalawang mga tagapamagitan.  Isa sa mga ito ay nasa kalangitan sa kanang kamay ng Dios, at ang
isa ay napakalapit sa atin – ang Espiritu na siyang nananahang kasama natin, ang Kaaliwan na isinugo
mula sa Dios na Siyang tumatahan sa ating mga puso.  Ito ay kaisipan na napakalaking kaaliwan.
Nakikita Niya ang ating buhay, mula sa umpisa.  Kanyang nalalaman ang ating mga puso.  Kanyang
nalalaman ang digmaan sa ating isipan.  At Siyang tumutulong sa ating mga kahinaan sa pamamagitan
ng pananalangin para sa atin.

Ang ating makikita, sa pamamagitan, ay higit pa sa pagtulong lamang ng Espiritu Santo sa ating mga
pansariling pananalangin.  Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating mga panalangin.  Ang Espiritu
Santo ang may akda ng lahat nating pananalangin.  Dinadala tayo ng Espiritu ng Dios paitaas sa
pamamagitan ng pagpasok nito sa ating mga puso at pagbibigay sa atin ng makalangit na pagnanasa
at pangangailangan.  Sa mga naunang mga talata sa kabanata na ating nabasa tungkol sa pagdaing
at ang paghihimutok ng sangnilikha habang naghihintay na makalaya mula sa sumpa ng kasalanan.
At sinasabi ni Pablo sa talatang 23 tayo na mayroong unang bunga ng Espiritu ay dumadaing din sa
ating mga sarili, naghihintay na makalaya.  Hindi ito ang ang pagdaing at paghihimutok ng iba na
nagre-reklamo.  Kundi ito ay pagpapahayag ng ating pag-asa.  Mayroong araw ng kalayaang mula sa
sumpa na darating para sa atin.  At ang Espiritu Santo, na siyang unang bunga na kasama natin, ay
nagbibigay sa atin ng pananabik para sa araw na iyon.  Ang pagdaing at paghihimutok ay ang ating
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mga panalangin ng pag-asa at pananabik para sa araw ng paglaya.  At ang Espiritu ang may akda ng
mga iyon.

Subalit kapag nagsasalita ang teskto ng pamamagitan ng Espiritu, ito ay may kahulugang higit pa sa
pananalangin.  Karagdagan sa ating sariling mga panalangin, ang Espiritu Santo mismo ay nananalangin
para sa atin.  Sa huling bahagi ng talatang 26,  “Ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga
hibik na hindi maisasaysay sa pananalita.”  Hindi lamang Siya tumutulong sa ating sariling mga
panalangin, kundi kasabay ng ating mga panalangin, na Siya mismo ay dumadalangin din.  Siya ay
nagdaragdag sa ating mga petisyon.  Ginagawa Niya ito, dahil sa talatang 26, kailangan natin ito:  “Ang
Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan.”  Tayo ay may kahinaan.  Ano ang kahinaang ito?  Kinilala
ng talatang 26 ang ating kahinaan ng ganito: “Sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng
nararapat.”  Ang kahinaan natin ay ang di-pagkaalam palagi kung ano ang dapat ipanalangin.

Marapat nating makita kung gaano ito tiniyak.  Ang ating kahinaan ay hindi ang malaman kung paano
manalangin.  Ang mananampalataya ay marunong kung paano manalangin.  Halimbawa, bilang isang
Cristiano, iyong natutuhan ang Lord’s Prayer na halimbawa para sa iyong buhay-pananalangin.  Alam
mo na sa panalangin dapat kang lumapit sa harapan ng Dios na may paggalang.  Alam mo na dapat
kang dumalangin sa pangalan ni Jesu Cristo – na ang pagpapala ng Dios ay hindi dumarating  sa atin
ng hiwalay sa pananampalataya kay Jesu Cristo.  Nalalaman ng mananampalataya kung paano
dumalangin.  Alam din ng mananampalataya kung kailan dapat manalangin.  Hindi tayo nananalangin
ng madalas sa nararapat.  Kaya alam natin na dapat tayong manalangin ng mas madalas.  At nalalaman
ng mananampalataya na kapag siya ay nasa pangangailangan dapat niyang hanapin ang Dios sa
panalangin para tulungan.  Nalalaman natin kung paano manalangin at alam natin kung kailan dapat
manalangin.  Subalit kapag tayo ay nasa pananalangin, hindi natin palaging tiyak kung ano ang
ipapanalangin – hindi natin palaging natitiyak kung ano ang dapat hingin sa Dios.

Ang tinatalakay sa kabanata ay mga pagsubok, ang mga pagdurusa sa buhay na ito.  Mayroong mga
sandali sa atin buhay bilang mga anak ng Dios, kapag tayo ay dumaraan sa napakahirap na pagsubok,
tayo ay lumuluhod sa harap ng Dios at hindi natin alam kung ano ang sasabihin sa Kanya.  Siguro ito
ay biglaang kamatayan – ang iyong asawa o isa sa iyong mga anak ay mamamatay.  At bilang isang
mananampalataya, naiisip mo kaagad na lumapit sa Dios.  Nalalaman mo na ang Dios ang may kontrol.
Nalalaman mo na ang kamay ng Dios ay narito.  Ang biglaang kagipitan ay nagdadala sa iyo ng direkta
at madalian tungo sa presensya ng Dios.  Subalit, ano ang iyong sinasabi?  Hindi mo alam kung ano
ang sasabihin.  At ang magagawa mo lamang ay ang umiyak ng malakas,  “Panginoon, tulungan Mo
po ako!”  Ang masasabi mo lamang,  “Panginoon, ang Iyo pong kalooban ang pinakamabuti.”  Ikaw
ay mapapabuntong-hininga.   Ikaw ay dumaraing sa iyong sarili.  Subalit higit dito nalalaman mo na
hindi mo alam ang hihingin sa Dios.

Sa Mga Awit 39 ipinahayag ni David ang karanasang ganito ng mananampalataya.  Sinabi niya sa
talatang 2,  “Ako'y napipi ng pagtahimik, ako'y tumahimik pati sa mabuti; at ang aking kalungkutan ay
lumubha.”  At pagkatapos sa talatang 9 kanyang sinabi,  “Ako'y pipi, hindi ko ibinuka ang aking bibig;
sapagka't ikaw ang gumawa.”  Dinala siya ng Dios sa isang napakatinding pagsubok at hindi alam kung
ano sasabihin.  Kaya siya ay nanahimik.

Ganito ang sinasabi ni Pablo tungkol dito.  Hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin.  Ito ang
ating kahinaan.  At ang dahilan kung bakit mayroon tayong ganitong kahinaan ay dahil hindi natin
nauunawaan ang buong larawan ng ating buhay at ang plano ng Dios sa bawat pangyayari ng ating
buhay.
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Ang sumunod na talata dito ay ang Mga Roma 8:28, ang sabi,  “At nalalaman natin na ang lahat ng
mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios.”  Subalit ito ang
karunungan ng pananampalataya.  Naniniwala tayo dito.  Nalalaman natin sa pananampalataya.  Subalit
hindi natin ito palaging nakikita.  Hindi natin nakikita ang layunin ng Dios.  At kaya hindi natin palaging
nalalaman kung ano ang ipapanalangin.

Kaya sinasabi ng teskto na tumutulong ang Espiritu sa ating mga kahinaan.  Ang kaisipan ng salitang
“tumutulong”  ay ang paglapit kasabay ng iba na siyang may malaking kabigatan na hindi kayang
pasaning mag-isa at pasanin ang kabigatang ito sa iyong sarili at akuin mo ito.  Kanyang inaako ang
mga ito, at Kanyang dinadala ang mga ito sa Dios sa panalangin na kumakatawan sa atin.

Magagawa Niya itong gawin dahil hindi lamang Niya nalalaman ang ating mga suliranin kundi Kanyang
ganap na nalalaman ang mga layunin ng Dios sa mga ito.  Nakikita Niya ang madalas nating hindi
makita.  Ipinaliwanag ng talatang 27 sa atin sa ganitong paraan,  “Sapagka't siya ang namamagitan
dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios.”  Dahil sa ang Espiritu mismo ay Dios, Kanyang
nalalaman ang ganap na kalooban ng Dios.  At nalalaman Niya ito para sa akin at sa iyo.  Siya ay may
lubos na kaunawaan sa kalooban ng Dios para sa bawat mananampalataya.  Ang kalooban ng Dios sa
bawat mananampalataya ay napapalibutan ng bawat pangyayari sa kanyang buhay.  Sa Mga Awit 73
ito ay isang indibidwal na mananampalataya na nagsasabing,  “Iyong papatnubayan ako ng iyong
payo.”  Ang Espiritu Santo, na siyang dumarating sa bawat mananampalataya, ay may kaalaman sa
kalooban at payo ng Dios para sa bawat isa.    

At ganito ang Kanyang ginagawa, sa Kanya na pamamagitan.  Kanyang kinukuha ang bigat sa ating
puso, ang ating mga kabigatan, na hindi alam kung paano ipapahayag ngunit Kanyang nalalaman.
Inaako Niya ang mga ito at Kanyang dinadala tungo sa naaayon sa kalooban ng Dios at idinadalangin
ang ganap na panalangin sa Dios para sa ating katayuan.

Hayaan mong bigyan kita ng halimbawa nito mula sa Kasulatan.  Naaalala mo ba ang 2 Cor. 12 ni
Pablo, na dumalangin na alisin sa kanyang Dios ang tinik sa laman.  Subalit hindi ito ang kalooban ng
Dios, ‘di ba?  Hindi.  May mas dakilang layunin ang Dios sa buhay ni Pablo kasama ng tinik na yaon.
Subalit iniisip ni Pablo, na mas mabuti para sa kanya na alisin ito ng Dios – tatlong ulit.  Subalit sinabi
ng Dios kay Pablo na itigil ang ganitong petisyon.  At natutuhan ni Pablo na makita ang tamang
kaparaanan ng Dios – na ang kaguluhang ito sa kanyang buhay ay espiritual na tumutulong sa kanya
at iniingatan siya mula sa pansariling pagmamalaki.  Para sa kanyang limitadong kaalaman, hindi niya
ito nakikita.  Nakikita niyang ang tinik sa laman na ito ay hadlang sa kanyang gawain.  Subalit nakikita
ng Espiritu Santo ang layunin ng Dios dito.  At kaya naman, nang gawin ni Pablo ang panalanging ito,
siya ay dumalangin sa maling bagay.  Subalit itinuwid siya ng Espiritu Santo ang kanyang panalangin,
at nakita ni Pablo sa paglipas ng panahon na ang tinik na ito ay mabuti para sa kanya, at tumigil siya
sa paghingi sa Dios na alisin ito.

Ganito ang kaisipan dito.  Hindi natin alam kung ano ang ipapanalangin.  At pagkatapos bilang bahagi
ng Espiritu Santo sa mananampalataya, ay ginagawang hindi kunin ang ating kailangan, kundi Kanyang
ginagawa ang mabuti para sa atin.  Ang Siya ay gumagawa ng dalangin sa Dios para sa ating katayuan,
na may pinakamabuting interes na iniisip.

Dahil dito, minsan ginugulat tayo ng Dios sa kasagutan na ibinigay Niya sa ating mga panalangin.  Sa
halip na ibigay ang ating hinihingi, Kanyang ibinibigay sa atin ang ibang bagay.  Ibinibigay Niya sa atin
ang higit pa sa ating hinihingi.  Ibinibigay Niya sa atin ang mga bagay na hindi natin inisip man lang
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na hingin.  Kanyang ibinibigay sa atin ng sagana, ng higit pa sa lahat sa ating hiningi o inisip.  Kanyang
ibinibigay sa atin ang mga bagay na nakikita ng Espiritu Santo bilang ating kailangan at hinihingi para
sa atin.

Kaya mayroon tayong dalawang namamagitan.  Si Cristo sa kalangitan, na nagtamo ng mga pagpapala
ng Dios para sa atin;  at ang Espiritu sa ating mga puso, na nakakakilala sa atin ng lubos, na siyang
nakababatid ng eksaktong pangangailangan natin at nalalaman ang layunin ng Dios para sa ating
buhay.

Ano ngayon ang mismong sinasabi ng Espiritu sa Dios?  Sinasabi ng teksto na Siya ang gumagawa ng
‘pamamagitan’ na may pagdaing na hindi masasambit.  Alam mo ba ang ibig sabihin nito?  Ibig sabihin
nito na ang panalangin ng Espiritu para sa atin ay napakalalim at hindi maaarok na hindi man lang
maisasalin sa pantaong pananalita – na ito ay higit pa sa daigdig ng kakayahan ng ating kaisipan upang
maunawaan kung ano ang idinadalangin para sa atin ng Espiritu.  Kapag namamagitan ang Espiritu
para sa atin, ito ay ang pagkikipag-usap ng Dios sa Dios.  Ito ay usapang pang-Dios.  Kaya hindi natin
ito maiintindihan.  Sa palagay ko para itong usapang pang-magulang.  Minsan ang mag-asawa ay
nag-uusap sa bawat isa ng pribado tungkol sa isang bagay sa buhay ng kanilang anak.  At nais nilang
hindi sila marinig ng bata.  Bilang mga magulang, iniisip nila ang pinakamabuti para sa anak.  Subalit
kapag naririnig ng anak ang lahat ng kanilang sinasabi patungkol sa pangyayari, wala na itong
kabuluhan pa sa bata.  Hindi naman palagi, minsan, nauunawaan ng anak kung bakit ang kanyang mga
magulang ay nagpapasya sa gayong kaparaanan.  Subalit mula sa kaisipan ng magulang, ito ay para
sa ikabubuti ng anak – mula sa kanilang pag-ibig para sa anak, na iniisip ang ikabubuti ng anak.

Ang usapang pang-Dios ay tulad nito.  Kapag kinakausap ng Dios ang Kanyang sarili, kapag kinakausap
ng Espiritu ang Ama tungkol sa atin, kapag si Jesus na ating Tagapagligtas ay namamagitan para sa
atin, ang malasakit ng Dios sa tatlong persona ay palaging para sa atin kabutihan at ating kaligtasan.
Subalit sinasarili ng Dios ang pag-uusap sa Kanyang sarili.  Kanyang ikinukubli ang Kanyang layunin
mula sa atin sa ating buhay dahil mas mabuti na hindi natin malaman ngayon ng eksakto kung ano ang
Kanyang mga layunin.  Mas mabuti ito na maghintay sa kaluwalhatian, hanggang sa kalangitan, upang
makita kung paanong ang lahat ng mga bagay ay gumagawa para sa ating ikabubuti.

Ang buhay Cristiano ay inihambing sa isang tapiseriya (burda).  Nakikita natin ang ilalim nito, na may
maraming buhol at mga tahi.  At minsan ito ay magkakahalong kulay para sa atin.  Subalit sa Dios, na
siyang Nag-iisang humahabi ng burda, ay tinitingnan ito mula sa ibabaw.  At Siya ay ganap na
humahabi ng bawat pangyayari ng ating buhay ng sama-sama upang magdala sa atin sa kaganapan
sa Kanyang sarili.  Kapag napunta na tayo sa langit, doon makikita natin lahat at mauunawaan ang mga
ito.

Kaya ito ang pamamagitan ng Espiritu.  At ang kaaliwan nito para sa atin na tayo ay palaging
tumanggap ng mabuting tugon sa ating mga pananalangin.  Dahil sa ang Espiritu ay namamagitan,
lahat ng ating mga pangangailangan ay ganap na dinadala tungo sa presensya ng Dios.  Hindi ko sinabi
na palagi nating makukuha ang mga kasagutan na ating ninanais sa ating mga pananalangin.  Kung
gagawin ito ng Dios, hindi ito makakabuti para sa atin.  Isipin mo kung gaano magiging magulo ang
ating pamumuhay kung palaging ibibigay ng Dios ang bawat bagay na ating ninanais at hihingin.
Minsan tayo ay dumadalangin at hindi sumasagot ang Dios ayon sa ating kahilingan.  Mas mabuti na
hindi inalis ng Dios ang tinik mula kay Pablo bagkus ay tinuruan siya na masiyahan sa Kanyang biyaya.
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Dapat din nating tingnan ng ganito ang mga buhay.  Dahil ang Espiritu Santo ay nananalangin para sa
atin, lahat ng bagay ay gumagawa ng sama-sama para sa kabutihan ng ating mga buhay.  Maaaring
hindi tumutugon ang Dios sa iyong kahilingan ayon sa iyong kagustuhan, subalit Kanyang sinasagot
ang mas higit na kahilingan ng Espiritu Santo para sa iyo.

Gayon nagbibigay ng dakilang pagtitiwala at katiyakan habang tayo ay nabuhuhay – pagtitiwala na
magpatuloy, na magpatuloy na may pag-asa.

Hindi man natin alam kung ano ang dapat idalangin.  Kaya tayo ay dumadaing at nagbubuntong
hininga, nananabik na makalaya mula sa kasalukuyang mga kaguluhan sa buhay na ito.  Subalit huwag
mong hayaan na ang mga karaingang ito at mga paghihimutok ay hilahin ka pababa.  Si Satanas ay
darating sa iyo at minsan sasabihing,  “Hayagang hindi ka pinapahalagahan o minamahal ng Dios.”
Subalit hindi ito totoo.  Ang mga pagdaing at paghihimutok na ito ng Cristiano ay mga patunay ng
pagmamahal ng Dios at pag-iingat.  Ang mga ito ang saksi ng Espiritu sa ating mga puso na tayo ay
mga anak ng Dios.  Ang mga ito ang pananabik ng mga anak ng Dios na nagmumula sa Espiritu na
palalayain.  Sila ang mga Espiritu, na nasa atin, dinadala tayo sa Dios tungo sa mga bagay na pang
walang-hanggan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, tunay na nagpapasalamat kami na kapag hindi namin nauunawaan ang mga bagay sa
aming mga buhay, kapag hindi namin alam kung ano ang ipapanalangin, mayroon kaming Espiritu ni
Cristo na nalalaman kung ano ang aming kailangan at kasama namin sa aming mga pananalangin po
sa Iyo upang sa gayon binibigay sa amin kung ano ang kailangan bilang sagot sa aming kalagayan sa
buhay.  Aliwin kami, Panginoon, sa pamamagitan ng karunungang ito,aming dalangin.  Alang-alang kay
Jesus, Amen.


