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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebreo 13:5-6

“Pamumuhay sa Kapangyarihan ng mga Pangako ng Dios”

ni Rev. Carl Haak

Ang pagbasa sa aklat ng Hebreo ay parang pagmamaneho sa Gitnang Kanluran ng Estados Unidos: 
sagana, mayaman, mabungang kapatagan na malawak hanggang sa kayang abutin ng paningin, at
pagkatapos biglang makikita ang marangal na tuktok ng Roky Mountains na nababalutan ng niyebe. 
Sa aklat ng Hebreo ay may sagana, malalim, mayamang mga pangako ng Dios kay Jesu Cristo.  At
pagkatapos ay bigla tayong darating sa tuktok ng panghihikayat sa isang maka-Dios at banal na buhay
– upang magtiis, upang patuloy na mamuhay ng buhay na nagpapakita ng mga pangakong ito.

O maaari nating ilagay sa ganitong paraan.  Inilalagay ng Hebreo ang mga mahahalaga at mga
dakilang pangako ng Dios na ibinigay sa atin kay Jesu Cristo, at pagkatapos ay tinawag tayo sa uri ng
buhay at asal na nagmumula sa mga pangakong yaon.   Bilang halimbawa, sa Hebreo 10:34:
“Sapagkat kayo’y nahabag sa mga bilanggo, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa
inyong mga ari-arian, palibhasa’y inyong nalalamang mayroon kayong isang pag-aaring higit na mabuti
at tumatagal.”  Sa madaling salita, ang paninindigan sa mga pangako – ang malalim, malawak, at
mayamang mga pangako, ng isang mas mainam at walang hanggang ari-arian – ang nagbangon sa
tuktok ng pag-ibig na siyang tumanggap sa pagkawala ng mga ari-arian at ginawa ito ng buong galak
para sa ebanghelyo ni Jesu Cristo.

At gayundin naman sa teksto na pinili natin bilang bahagi ngayon, Hebreo 13:5,6.  Nakalatag sa
harapan natin ay isang malalim at mayamang pangako ng Dios:  “Sa anumang paraan ay hindi kita
iiwan, o pababayaan man” – tinatawag tayo sa tuktok ng buhay Kristiano.  “Umiwas kayo,” mababasa
natin, “sa pag-ibig sa salapi.  At kayo’y masiyahan na kung anong mayroon kayo,”  tinatawag tayo
upang umiwas sa kabalisahan.

Sinasabi ng Dios, “Mamuhay kayo sa mga pangako ng presensya at kapangyarihan ng Dios, at
pagkatapos ay tumayo sa isang  buhay na sukdulang naiiba mula sa sanlibutan, isang buhay na may
kasiyahan sa bawat kalagayan at sandal.”  Iyan ang Salita ng Dios sa atin ngayon.  Hindi natin alam
kung ano ang magiging hinaharap natin.  Habang tayo ay nananalangin para sa bawat uri ng
pagpapala, hindi natin alam kung ano ang hatid ng bukas, malibang ang ating Amang makalangit ay
papangyarihing malampasan natin ang maraming nag-aapoy na pagsubok – sa mga salita ng Hebreo
10:32, “Matinding pakikipaglaban na may pagdurusa.”  Ang buhay ni Cristo ay ibinigay sa atin.  At ang
layunin ng Dios ay upang  hubugin at ihanda ang bawat isang anak Niya para sa ikagaganap ng buhay
na yaon.  Dapat tayong mamuhay sa kapangyarihan ng mga pangako ng Dios.  “Sa anumang paraan
ay hindi kita iiwan, o pababayaan man.”

Dalangin natin ngayon na ang pangakong ito ay hawakang mahigpit ang ating mga puso; na ito’y
lumubog sa kailaliman ng ating pagkatao at pamahalaang lahat ang ating buhay espirituwal; na, sa
pamamagitan ng pangakong ito, tayo ay baguhin tungo sa isang sukdulang naiibang tao sa mundo. 
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Malaya, malaya sa pag-iimbot, sa pag-ibig sa salapi, at ganap na may katiyakan sa Dios bilang ating
kapanatagan at kaligayahan.  Dapat tayong mamuhay sa makapangyarihang mga pangako ng Dios.

Ang tekstong ating pinili (Heb. 13:5,6) ay naglalagay sa mga pangako ng hindi nagmamaliw na
presensya at pag-iingat ng Dios bilang saligan ng ating buhay.  Mababasa natin, “Umiwas kayo sa pag-
ibig sa salapi at kayo’y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, “Sa anumang
paraan ay hindi kita iiwan, o pababayaan man.  Kaya’t panatag nating masasabi, Ang  Panginoon ang
aking katulong; hindi ako matatakot:  Anong magagawa sa akin ng tao?”

Sa pahayag na, “Sa inyong pananalita, mangilag kayo sa pagibig sa salapi;,” ang salitang “pananalita”
ay patungkol sa ating buhay.  Hindi ito salitaan o kwentuhan, subalit ito ay ang ating pang araw-araw
na pamumuhay – isang salitang madalas na makita sa Bagong Tipan.  Ang literal na kahulugan ng
salita, ay, kinagawiang kasanayan, o ang daang pangkaraniwang sinasabi ng isa.  Kaya’t masasabi ni
apostol Pablo kay Timoteo sa II Timoteo 3:10, “Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral,
pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at pagtitiis.”  Muli, mababasa natin sa
Filipos 1:27, “Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Cristo,” iyan ay,
ang iyong buhay, ang paraan ng iyong pamumuhay, ay palamutian ang ebanghelyo ni Jesu Cristo.

Ang kaisipan na ang ating pananalita ay ang ating buhay na nakikita sa atin ng iba.  Ito’y ang ating
buhay na ating ipinamumuhay mula sa puso.  At ito’y ang ating buhay habang ito’y nangungusap sa
iba.  Ito ang dahilan kung bakit gusto ng salin ng King James ang salitang pananalita, sapagkat ang
iyong buhay at ang aking buhay ay laging may sinasabi.  Ang iyong buhay ay may sinasabi tungkol sa
iyo, tungkol sa Dios, tungkol kay Cristo, tungkol sa iyong yaman.  Madalas nating sinasabi sa isa’t-isa,
“Hindi ko marinig ang iyong sinasabi dahil ang iyong ginagawa ay napakaingay.”

Sinasabi ng apostol na mayroon lamang dalawang posibleng pananalita, dalawang posibleng paraan ng
pamumuhay.  Nariyan, una sa lahat, ang kasakiman laban sa kasiyahan.  Nabasa natin, “Umiwas kayo
sa pag-ibig sa salapi at kayo’y masiyahan na kung anong mayroon kayo.”

Ang isang paraan ng pamumuhay ay kasakiman.  Iyan ay ang pag-ibig sa salapi.  Sinalita ito ng
Panginoon bilang siyang pinahahalagahan ng puso.  Ito’y ang lugar ng puso sa mga bagay ng buhay
na ito:  salapi, ibang tao, dangal, kapareha,  anyo, kasikatan, kalayawan, pakikipagtalik, at, kahuli-
hulihan, sarili.  Sinasabi ng Biblia na ito ay pagsamba sa diyus-diyosan.  Ang kasakiman (Col. 3:5) ay
pagsamba sa diyus-diyosan.  Ang maging sakim ay pagtanggi sa Dios sa lahat ng Kanyang kasapatan. 
Ito ay ang mamuhay ng walang Dios.  Ito ay ang gumawa ng isang bagay bukod sa Dios na siyang
pinagmumulan ng kasiyahan sa buhay.  Ito ang eksaktong kagustuhan ng ating makasalanang laman. 
At sinasabi sa atin ng Salita ng Dios na ang nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso, at nabibitag
sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak
at kapahamakan at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan (1 Tim. 6:9, 10).  Kaya
iyon ay isang pamamaraan ng pamumuhay: kasakiman.

Kabaliktaran ng kasakimang ito ay ang kasiyahan.  Sinasabi ng apostol, “Kayo’y masiyahan na kung
anong mayroon kayo.”  Ito ay patungkol sa pagkakaroon ng Dios sa iyong puso.  Ito ay ang
paghikayat ng pananampalataya na ang Dios ay sapat na, higit pa sa sapat.  Ang kasiyahan ay
kapahingahan sa bawat maiisip na kalagayan.

Ang kasakiman ay hindi kalian man nasisiyahan.  Ito’y laging gutom.  Ang kasiyahan ay kasapatan sa
Dios.  Mababasa natin sa Mga Awit 63:3 na ang iyong tapat na pag-ibig ay higit na mabuti kaysa
buhay.  Sa salitang kasiyahan, dapat mong isipin ang mga bisig ng Dios.  Dapat mong isipin ang yakap
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ng Dios.  Dapat mong isipin ang mga katangian at mga biyaya ng pagpapasakop at pagtitiwala sa
Dios.  Mga Awit 131: pinayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa; gaya ng batang inihiwalay sa dibdib
ng kanyang ina.  Ang kapayapaan ng mapasa-bisig ng Dios.  O Filipos 4:11, “Sapagkat aking
natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayaang aking kinaroroonan.”  Natutuhan ng apostol na
ilagay ang kanyang tiwala sa Dios lamang.

Ngayon ang panghihikayat ay:  Hayaang ang iyong buhay, ang iyong pamumuhay, na siyang
nagsasabi kung sino ka, ay maging buhay na may maka-Dios na kasiyahan.  Labanan ang kasalanan
ng kasakiman.  At gawin ito sa pamamagitan ng paninindigan sa pangakong ito:  Sapagkat sinabi niya,
sa anumang paraan ay hindi kita iiwan, o pababayaan man.  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
mga pangako ng Dios ay naroon ang posibilidad ng isang buhay na may kasiyahan sa Dios.

Tingnan natin ang pangakong ito.  Pansinin muna kung paano ito sinimulan.  “Sapagkat sinabi niya.” 
Sino ang nagsabi?  Para sa apostol ang nagsabi nito ay hindi na kailangan pa ng pagpapakilala.  Sinabi
ito ng Dios.  At hindi na Niya kailangan ng pagpapakilala.   Ang punto na ginagawa ng Banal na
Espiritu ay ang kapangyarihan at katiyakan at ang pagka-mapagkakatiwalaan ng pangako ay nasa Isa
na nagsabi nito.  Sinabi Niyat ito.  Sino Siya?  Siya yaong AKO AY AKO NGA.  Siya ang  walang
hanggan, maluwalhati, dakila, matapat, tunay na Dios, ang makapangyarihang Ama ng ating
Panginoong Jesu Cristo.  Ang Dios ang nagsabi nito! Magpahingalay sa Kanya.  Kung ang pangako ay
nabigo, ang Dios ay bigo.

Kailan ito sinabi ng Dios?  Sinabi ito ng Dios sa Biblia sa mga sandali ng matinding kagipitan, sa mga
sandali kung saan ang mga anak ng Dios ay nakatayo sa harap ng matinding pananagutan; kapag sila
ay nahaharap sa takot, panganib, at mga imposibleng pagsubok; kapag sila’y nakatayo sa harap ng
isang madilim na lagusan at sila ay binabaha ng tubig ng mga luha.  Sinabi ni David ang pangakong it
okay Solomon na kanyang anak sa panahon ng pagpuputong kay Solomon.  Sabi ni David kay Solomon
na kanyang anak (1 Chron. 28:20):  “Magpakalakas at magpakatapang ka, at kumilos ka.  Huwag kang
matakot, o manlupaypay man, sapagkat ang Panginoong Diyos, na aking Diyos, ay sumasaiyo.”  Sinabi
ni Isaias ang mga salitang ito sa bayan ng Juda nang, para kay Juda, ay tila nalimutan na sila ng Dios. 
Isaias 41:10, “Huwag kang matakot, sapagkat ako’y kasama mo.”  At sinabi ito ng Dios kay Josue nang
si Josue ay magiging pinuno na ng bayan ng Israel at upang dalhin sila sa ipinangakong lupain ng
kapahingahan.  Sabi ng Dios sa kanya sa Josue 1:5:  “Kung paanong ako’y nakasama ni Moises, ako’y
makakasama mo rin.  Hindi kita iiwan ni pababayaan man.”  Ang pangako ay ito:  walang anumang
makapag aalis ng presensya at pag-iingat ng Dios sa atin kay Jesu Cristo.  “Hindi kita iiwan ni
pababayaan man.”  

Ito ay mapusok.  Walang makapagbabago nito.  Bawat pangyayari at bawat sandali, maging anuman
ito sa kalooban ng Dios – kapinsalaan, kamatayan, pagluha, kawalang pag-asa, pag-uusig, kahirapan,
kasakitan, bawat uri ng pighati – anumang sandali at anumang pangyayari, sabi ng Dios, hindi kita
iiwan ni pababayaan man.

Ang pangako ay ang presensya ng Dios.  Walang anumang makapagtataboy sa Kanya.  Walang
makakakuha sa Kanya mula sa atin.  Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man (Mga
Awit  121).  At ang pangako ay ang pag-iingat ng Dios.  Ang  pabayaan sa isa ay pag-iwan sa kanya sa
tagilid na kalagayan, ang pabayaan siya sa kanyang mga kalaban.  Sabi ng Dios, hindi ko iyon
gagawin.  Iingatan ko kayo at kukupkupin at dadalhin ko kayo at pagkakalooban ng sapat na biyaya
bawat minuto upang ingatan kayo.
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Saan ito sinabi ng Dios?  Nagbanggit ako ng ilang pangyayari sa kasaysayan sa Biblia, subalit sa
katapus-tapusan ay sinabi  ito ng Dios sa krus.  Ang pangakong ito ay tinatakan ng Dios sa atin sa krus
ni Jesu Cristo.  Sapagkat, ating nabasa sa Biblia (II Cor. 1:20 at 21), na ang lahat ng mga pangako ng
Diyos sa kanya ay “Oo,.”  Kaya’t sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang “Amen,” sa
ikaluluwalhati ng Diyos.  Ang lubos na katiyakan ng presensya ng Dios at pag-iingat ay pinatunayan sa
krus ng ating Panginoong Jesu Cristo.

At kanino ito sinabi ng Dios?  “Hindi kita iiwan, ni pababayaan man.”  Sinabi ba Niya ito kay Solomon? 
Oo. Kay Josue?  Oo.  Subalit sinasabi Niya ito sa iyo bilang anak ng Dios na ipinanganak sa
pamamagitan  ng Kanyang biyaya.  Ang panganib na kinaharap nina Josue at Solomon ay hindi mas
malaki kaysa sa ating mga kinakaharap.  Ang pangako ay angkop na angkop para sa atin.  Ito ay para
talaga sa atin.  Mga Taga Roma 15:4, “Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay
isinulat upang tayo ay matuto…at sa pagpapasigla.”  Ang pangakong ito ay ibinigay sa iyo, bilang anak
ng Dios.  Hindi kita iiwan, ni pababayaan man.

Nakita mo kung paanong ang mga pangako ng Dios, kapag sa pananampalataya, sa pamamagitan ng
biyaya, ay paniniwalaan natin, ang magbabago sa lahat ng buhay.  Ang mga pangako ng Dios ay
nakapagbabago.  Ang lakas ng buhay Kristiano ay makikita sa mga pangako ng Dios kay Cristo.  Ano
ang makapagpapalaya sa atin mula sa pag-ibig sa salapi?  Ano ang makahahango sa atin mula sa
mahigpit na kapit ng kabalisahan?  Ano ang makapag-aalis sa atin mula sa ngipin ng kalayawan?  Ano
ang makapagbibigay sa atin ng panangga laban sa palaso ng Apollyan?  Ang mga pangako ng Dios.

Ang lakas ng buhay Kristiano ay hindi ang kautusan.  Ang lakas ng buhay Kristiano ay wala sa ating
katatagan.  Ang lakas ng buhay Kristiano ay hindi ang pagsasa alang-alang ng mata ng tao.  Ang lakas
ng buhay Kristiano ay ang mga pangako ng Dios.

Bakit ang mga inusig na banal sa Tsina, India, North Korea,  at iba pang lupain ay natiis ang
pagkawala ng kalayaan at mga pag-aari at pamilya?  Sapagkat nangako ang Dios sa kanila ng mana. 
Sa Hebreo, kapitulo 11: Sila’y nilagari, maging ng mga tanikala at pagkabilanggo, ang iba’y
pinahirapan; sila’y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa; hindi sila
tumanggap ng kalayaan.  Bakit?  Talatang 13 ng Hebreo 11:  “Ang lahat ng mga ito ay namatay sa
pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay
kanilang natanaw at binati.”   Sinasabi ng Salita ng Dios na ang mga mananampalataya sa Lumang
Tipan na inusig, pinatay,  sa pamamagitan ng biyaya, isang tanaw sa mga pangako ay natupad kay
Jesu Cristo.  At nang makita nila ang mga pangakong iyon, ay wala nang pagbalik.  Ang mga pangako
ng Dios ay higit na mataas sa sanlibutan.  Ang mga pangako ng salapi, ang mga pangako ng
sanlibutan, ang mga pangako ng laman – ay hungkag at walang halaga.  Ang nakapagbabagong
kapangyarihan ng Dios ay nagbabago ng buhay.  Nagkakaloob ito sa atin ng  kalayaan mula sa
pagkaalipin sa kasakiman.

Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi.  Ang kasakiman ay pagka-alipin.  Ito’y isang malupit na
pagkabihag.  Ito’y malupit.

Isang halimbawa.  Isang gobernador ng estado, may asawa at mga anak, ay humingi ng pahintulot
mula sa kanyang asawa na makita, sa huling pagkakataon, ang babaeng kanyang karelasyon.

Higit pa sa tahanan:  Ikaw ay nasa iglesia.  Nakuha na ang koleksyon.  Kinailangan ang pagbibigay. 
Binuksan mo ang iyong pitaka at mayroong dalawampung dolyar at dalawang tig-isang dolyar na
papel.  Alin ang ilalagay mo sa lagayan?
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Mayroong magkakaibigan.  May isang karaniwang paraan ng pag-uugali na inaasahan – biruan at pag-
uugali tungo sa may kapangyarihan.  At syempre naka-tatak na ang interes sa mga espirituwal na
bagay ay hindi katangap-tanggap.  Hindi ka ba makikitulad sa kanila?  O susunod ka na lang?

Ang kasakiman ay nagpapahina sa ating mga tuhod at nakapagpa-alinlangan sa ating mga puso.

Subalit ang kapangyarihan ng mga pangko ng Dios ang nagpapalaya sa atin.  Ang pagtitiwala sa
pangakong ito ng Dios (Hindi kita iiwan, ni pababayaan man) ay nagpapalaya sa atin mula sa pag-ibig
sa salapi at mula sa diyus-diyosan ng pagiging makasarili at mula sa paningin ng tao.  Ang pananalig
sa mga pangako ng Dios kay Jesu Cristo ang  nagwawasak sa pagka-alipin  sa kalayawan at takot. 
Ang kapangyarihan ng mga pangako ang nagbabago sa atin mula sa pagkabalisa tungo sa kasiyahan.

Ang mga pangako ng Dios ay hindi nag-aakay sa pananahimik.  Ang mapagbiyayang kaloob ng Dios ay
kumikilos sa kalooban natin kung kaya’t ating masasabi, “ Magiging aktibo ako sa aking buhay
Kristiano.”  Ang mga pangako ng Dios ay hindi lamang nag-aalis ng inggit at himutok, kundi
nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan sa paraan ng Dios.  Tayo’y binabago nila.  Binibigyan tayo ng
lakas sa panahon ng pagsubok.  Kapag iyong hinihintay ang katapusan ng operasyon ng mahal mo sa
buhay;  kapag ang pagkilala sa sakit na cancer ay ibinigay sa iyo; kapag dumating ang sandaling
ibinigay ng Dios sa iyo na bumago sa iyong buhay magpakailan man; kapag ang pinaka matinding
pighati ay ipinukol sa iyo, ang pagkamatay ng mahal mo – kung gayon ang mga pangako ng Dios ay
nagbabantay sa iyo.  At ang mga pangako ng Dios ay nag-iingat sa iyo.

Ang mga pangako ng Dios ay nagbabago sa atin araw-araw, mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa
pag-asa, mula sa takot tungo sa pagtitiwala, mula sa kalayawan tungo sa maka-Dios na kasiyahan. 
Ang mga pangako ng Dios ang nagpapasulong sa atin upang gumawa ng isang bagay na inakala
nating hindi natin magagawa – sa mga pangako ng Dios.

Hawakan ang mga pangakong ito sa harapan mo.  “Pinaninindigan kong walang tinag, daluyungin man
ng madlang bagabag; Ang magwawagi ay Banal Niyang sulat, Ang wika ng Dios ay matatag.”  Ang
umaalulong na bagyo ng buhay, ang mga panunukso ni Satanas – tayo ay naninindigan sa mga
pangako ng Dios.

Upang magawa ito, kailangan mong manghawakang mahigpit sa iglesia kung saan ang mga pangako
ng Dios ay ipinangangaral.  Kapag pinag-aalinlanganan ng iglesia ang kawastuan ng Salita ng Dios at
itinatanggi ang ganap na kapahayagan ng Banal na Kasulatan, siya ay gumagawa ng nakahihilakbot na
kasalanan.  Inaalis niya ang mga pangako ng Dios sa ilalim ng bayan ng Dios.  Ang pangako ay kasing
buti lamang ng salita niya na nagbigay nito.

Sa likod ng mga pangako ng Dios ay nakatayo ang katotohanang ito:  Ang bawat salitang Kanyang
sinabi sa Biblia ay totoo.  At kung ang bawat salita ay hindi totoo, hindi mo Siya maaring paniwalaan. 
Hindi mo Siya maaring pagtiwalaan.  Ang Kanyang mga pangako ay kapos.

Kailangan mo ang mga pangako ng Dios sa iyong buhay.  At, kaya nga, lubhang kailangan mong
maging kasapi ng isang iglesia kung saan ang Salita ng Dios ay ipinapangaral at ang Salita ng Dios ay
kinikilala bilang ang nag-iisa, lubos na walang kamalian, kinasihang katotohanan ng Dios.

Kailangan mo ng mga kaibigan na nananalig sa mga pangakong ito at magtuturo sa iyo sa mga
pangakong ito.  Hindi layunin ng Dios ang pansariling kabayanihan bilang lunas sa mga bagyo ng
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buhay at sa mga panunukso ng diablo.  Subalit layon ng Dios ang isang grupo ng mga matatag na
mananampalataya na nagtuturo sa bawat isa sa mga pangako ng Dios.  At kailangan mong ibabad ang
iyong sarili sa Biblia.  Kailangan mong kumain ng mga pangako ng Dios bawat araw.

Sapagkat ang pangako ay tiyak:  Hindi kita iiwan, ni pababayaan man; kaya’t panatag nating
masasabi, “Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot:  Anong magagawa sa akin ng
tao?” (t. 6 ng Hebreo 13).

Ano ang magagawa sa akin ng tao?  Maaari ka niyang ihabla at kutyain at palayasin ka at kunin ang
iyong trabaho at ipakulong ka at nakawan ka at bugbugin ka at magsabi ng mga kasinungalingan
tungkol sa iyo at patayin ka.  Iyon ang tungkol doon.  Iyon lahat.  Sasabihin mo, “Lahat”?  Oo. 
Sapagkat wala sa mga ito ang maaring ihambing sa mga pangako ng Dios.  “Ako’y sasaiyo; Ako ang
magiging lakas mo; aalalayan kita.”  Ang mga pangako ng Dios ay mas mainam.  Walang magagawa
ang tao upang ihiwalay tayo sa pag-ibig ng Dios.  Oo, maaari siyang pumatay; maari siyang
magpakulong.  Subalit hindi niya maaalis ang mga mahahalagang pangako ng Dios.

Magagawa lamang ng tao ang layunin ng Dios.  At ang Kanyang layunin, sa pamamagitan ng mga
kahirapan ng buhay na ito ay upang pagtibayin ang mga pangako – upang ilubog pa ng mas malalim
ang mga pangako sa ating mga kaluluwa.  Panaligan ang pangako:  “Hindi kita iiwan, ni pababayaan
man.”  At hayaan mong baguhin nito ang iyong buhay.

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama sa langit, pinapasalamatan Ka namin sa Iyong Salita.  At dinadalangin namin ang pagpapala nito
sa aming mga kaluluwa sa araw na ito.  Lumalapit kami sa iyo sa panalanging ito sa pangalan ng Iyong
Anak na si Jesu Cristo, kung saan ang lahat ng mga pangako ng Dios ay Oo at Amen, sa kaluwalhatian
ng Dios Ama.  Amen.


