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I SAMUEL 7:12 
"EBENEZER: HANGGANG DITO'Y TINULUNGAN TAYO NG PANGINOON" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ang mga iglesiang naghahatid sa inyo ng Reformed Witness Hour ay ipinagdiriwang sa linggong ito 
ang kanilang ika-75 anibersaryo.  Pitumpu’t-limang taon ang nakaraan ang Protestant Reformed 
Churches ay itinatag sa pagtatanggol at sa may kagalakang kapahayagan ng mga doktrina ng 
soberanong biyaya ng Dios – na ang kaligtasan ay sa Dios, sa pamamagitan ng Dios, at para sa Dios, 
na sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailan kailanman.  Ang Protestant Reformed Churches ay 
itinatag sa kapahayagan na ang biyaya ng Dios ay partikular, ipinakita sa mga hinirang sa lahat ng 
mga bagay, na ang biyaya ng Dios lamang ang makakapigil sa kasalanang nasa puso ng tao, na ang 
biyaya ng Dios ay nagliligtas, at ang tao sa kanyang sarili ay wala.  Ang Dios ang lahat; ang tao ay 
wala.   
 
Sa kapahayagang ito, at mula dito sa taos-pusong paniniwala, ang Protestant Reformed Churches ay 
isinilang.  Sa linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang katapatan ng Dios sa atin.  At tinatawagan 
natin lahat ng umiibig sa Panginoong Jesu Cristo na makigalak sa amin sa mga dakilang bagay na 
ginawa ng Dios sa atin.  Tiyak na ang bawat tapat na anak ng Dios ay binibigyang pansin ang 
patotoo ng katapatan ng Dios sa loob ng pitumpu’t-limang taon.  Tiyak na nakikita doon ng lahat ng 
nagmamahal sa Panginoong Jesu Cristo ang makapangyarihang patotoo na ang Dios ay tapat at 
iniibig at pinangangalagaan ng Dios ang Kanyang katotohanan sa lupa. 
 
Ang paksa natin sa araw na ito na gagamitin natin ay:  "Ebenezer: Hanggang Dito'y Tinulungan Tayo 
ng Panginoon."  Ito ay hango sa I Samuel 7:12. 
 
Ang isang hinaing ng Dios laban sa kanyang iglesia kapwa sa Luma at Bagong Tipan ay madalas 
silang nagpapakita ng kawalan ng espiritual na paggunita.  Hindi nila alam kung paano lumingon.  
Hindi nila nakita kung ano ang tunay na naganap sa loob ng maraming taon. 
 
Hindi tayo dapat maging ganyan.  Kapag tayo mismo ay karnal, kapag tayo ay nakakabit sa dito at 
ngayon, kapag tayo ay lumalakad sa sarili nating daan, kung gayon ay wala tayong pananaw sa 
hinaharap.  Ngunit gayunman, wala din tayong pananaw sa nakalipas.  Hindi tayo dapat lumakad sa 
ganyang paraan.  Dapat tayong lumakad sa daan ng pananampalataya na nagsasabing, "Ebenezer, 
hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon.  Salamat, Panginoon, sa Iyong biyaya na nagdala sa 
amin hanggang dito.  Pangunahan mo kami sa lahat ng mga araw na darating.” 
 
Iyan ang dapat maging kapahayagan ng bawat isa sa atin bilang mga anak ng Dios.  Sa anumang 
bahagi ng ating personal na buhay dapat nating sabihin, “Hanggang dito’y tinulungan ako ng 
Panginoon.”  Nakikita mo ba iyan?  Ikaw man ay nasa apoy sa madilim na landas, o ikaw man ay 
pinagkalooban ng Dios ng sikat ng araw ng pagpapala at ginhawa, dapat mong sabihin, “Hanggang 
dito, hanggang sa puntong ito, tinulungan ako ng Panginoon.”  Iyan ba ang nakikita mo kapag 
lumilingon ka sa iyong likuran?  Nakikita mo ba ang katapatan ng Dios sa iyo? 
 
Subalit dapat din natin iyang gawin bilang isang iglesia.  At dapat natin iyang gawin bilang 
denominasyon ng mga iglesia.  Ang Dios ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin.  
Tinulungan tayo ng Panginoon.  Dahil lamang sa Panginoon kung kaya’t ang iglesia ay nananatili sa 
katotohanan ng ebanghelyo.  Iyan ay Kanyang gawa at Kanyang katapatan lamang.  Sa Kanya 
lamang dapat ang papuri.  Dapat tayong huminto sandali, bilang mga iglesia at personal bilang mga 
mananampalataya, at lumingon.  Ano ang nakikita natin?  Sa pamamagitan ng pananampalataya ay 
nakikita natin, “Ebenezer, hanggang dito’y tinulungan tayo ng Panginoon.” 
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Sinabi ni Samuel ang mga salitang ito sa I Samuel 7:12 nang ilagay niya ang bato at tinawag itong 
“Ebenezer.”  Nang ilagay niya ang batong iyon ipinagdiriwang niya, una sa lahat, ang tulong na 
naroon na ipinagkaloob ng Dios.  Ang tulong na naroon ay pagsisisi – tunay, taos-puso, nagbabago 
ng buhay, gawa ng Espiritung pagsisisi.  Ang pagsisisi ay ang katunayan na tinulungan tayo ng 
Panginoon.  Kapag ang iglesia at kapag ang mananampalataya ay nananatili sa personal, araw-araw, 
tunay na pagsisisi sa harap ng Dios, ito ang katunayan ng katapatan at biyaya ng Panginoon.   
 
Sa sitas na ito mayroon tayong isa sa mga dakilang pagbuhay ng iglesia sa Lumang Tipan.  Mula sa 
rurok ng kahambugan at pagmamataas, ang kahambugan ng pagturing sa Dios ayon sa sariling 
kapritso at hilig ng isa, mula doon sa tayog ng pagmamataas ng pag-iisip na ang isang simpleng 
panlabas na pagpapakita ng relihiyon ay sapat ng ibigay sa Dios, sila ay ibinaba ng Dios at sa 
kahabagan ay pinagkumbaba sila sa alabok. 
 
Ito ang kasaysayan.  Sina Hofni at Finehas, mga anak ni Eli, ay inilabas ang Kaban ng Tipan ng Dios 
mula sa dakong Kabanal-banalan sa tabernakulo patungo sa pook ng labanan bilang pampaswerte.  
At kinuha ng mga Filisteo ang Kaban.  Sa loob ng dalawampung taon sinakop ng mga Filisteo ang 
Israel.  Subalit ipinagtanggol ng Dios ang sarili Niyang dangal at naghatid ng salot sa mga Filisteo, at 
ang naging resulta ay ibinalik ng mga Filisteo ang Kaban na may kasamang mga kaloob.  At ipinakita 
ng mga lalaki sa Bet-shemes na ang malaking pagkatalo ng Israel sa mga Filisteo ay hindi nagbunga 
ng espiritual na kahihiyan sa Israel.  Tumingin sila sa Kaban ng Panginoon ng mga Hukbo.   At 
pinaslang ng Dios ang limampung libong tao.  Ang Kaban pagkatapos ay dinala sa bahay ni 
Abinadab.  Lumipas ang dalawampung taon.  Panahon na upang pag-isipan ng Israel ang kanyang 
mga daan.   Panahon kung saan ang batang propetang si Samuel ay nagsimula sa gawain ng 
Panginoon, ipinangangaral ang Salita ng Panginoon.  Panahon na ang mga bagay-bagay ay hindi 
tama:  ang Kaban, na siyang tanda ng presensya ng Dios sa gitna ng Kanyang bayan, ay wala sa lugar 
nito sa tabernakulo.  Walang sigasig sa Israel.  Naroon ang paglilingkod sa mga dius-diosan.  Naroon 
ang kasiyahang-loob at kalamigan at kahambugan at pagmamataas. 
 
Ngunit gayunman, mababasa natin, maaring may nakikilalang bagong espiritu sa gitna ng bayan ng 
Dios.  Mayroong pagtangis kay Jehovah.  Ang Israel ay nanaghoy kay Jehovah.  Ang Dios ay gumawa 
ng pagsisisi – ng pagpukaw sa kanilang mga puso sa harap ng Dios – kung kaya’t wala nang mga 
pagdadahilan, wala nang pandaraya.  Nadama ng Israel na dahil sa kanilang mga kasalanan ay 
ibinunsod nila ang Dios upang lumayo sa kanila.  Ang pagsisising iyon ay pinatunayan sa tunay na 
gawa ng kabanalan.  Inalis ng mga anak ni Israel ang mga dius-diosang Baal at Astarot at naglingkod 
sa Panginoon lamang.  At nagpatuloy sila upang ihanda ang kanilang mga puso sa Panginoon.  
Naunawaan nila ang kahalagahan ng mga tuntunin ng pagsamba at naisip na labis na nakakalungkot 
kung wala ang mga tuntuning iyon.   
 
Kaya tinawag sila ni Samuel sa Mizpa.  Sa Mizpa ay inilagay niya ang Ebenezer na may mga salitang 
“Hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon,” iyan ay, “sa paghahatid sa atin sa pagsisisi, sa 
pagkakaloob sa atin ng biyaya ng pagsisisi at pagbasag ng katigasan ng ating mga kasalanan, dito ay 
nakikita natin na tinulungan tayo ng Panginoon.”  Iyan ang katunayan ng tulong ng Dios una sa 
lahat. 
 
Tiyak din na sa isipan ni Samuel ay naroon ang tulong na ibinigay ng Dios sa pagkakaloob sa Israel 
ng dakilang tagumpay sa mga Filisteo.  Binigyang-kahulugan ng mga Filisteo ang pagtitipon ng 
Israel sa Mizpa bilang isang kilos-militar, bilang pagsasama-sama ng pwersa.  At daglian silang 
lumusob sa Israel sa pakikipaglaban.  Dapat nating bigyang-pansin iyan.  Ang bayan ng Dios ay 
dumating sa punto kung saan ay ninais nila ang tunay at tapat na pakikitungo sa kanilang Dios.  
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Nagtipun-tipon sila dahil sa espiritual na kadahilanan, upang tumangis sa kanilang mga kasalanan 
at hanapin ang Dios sa pananampalataya.  At sa sandaling ginawa nila ito, ang soberanong Dios, sa 
pamamagitan ng Kanyang kamay, ay naghatid ng kaguluhan sa kanila.  Ang mga Filisteo ay 
dumating upang salakayin sila.  Bakit?  Hangad ng Dios na subukin ang kanilang pananampalataya, 
upang ituro sila sa Kordero ng Dios, upang gawing mas matindi ang kanilang pananalangin.  Huwag 
mong isipin na ang daan ng pagsisisi ay nagtitiyak ng isang maayos na panlupang daan.  Marami ang 
nangangaral niyan.  Marami ang nagsasabing, “Magsisi ka at ang iyong mga problema ay matatapos.  
Tagumpay at kalusugan, at wala nang mga problema.”  Ngunit hindi ko iyan nababasa sa aking 
Biblia.  Kapag ang Dios ay gumagawa sa loob ng iyong puso at kapag Siya’y nagsiyasat at kapag 
Siya’y nanunusok kung kaya’t hindi ka na makapagpapahinga maliban sa Kanya, ang Dios din 
naman ay madalas na magbibigay sa iyo ng mga pagsubok upang lalo kang pagningasin sa 
pananalangin at upang ipakita sa iyo na Siya ay tunay na yaman ng lahat ng mga yaman. 
 
Ang Dios ay nagbigay nga ng malaking tulong-pisikal.  Sapagkat nang panahong iyan ang Israel ay 
binigyan ng isang malaking tagumpay.  Nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa mga Filisteo.  
Tumatama ang kidlat sa lupa, sinisira ang hanay ng kaaway.  Malakas na bugso ng ulan ang 
bumabagsak sa kanila.  Malalakas na kulog ang bumabayo sa kanilang mga tainga.  Ang Dios ay 
nagpatama ng takot sa puso ng mga Filisteo at nagbigay sa Israel ng malaking tagumpay.   
 
Ngunit ang tulong na hatid ng Dios ay ang biyaya na naghatid ng pagsisisi.  Hanggang dito’y 
tinulungan tayo ng Panginoon.  Ano ang katunayan ng makapangyarihang tulong ng Dios sa gitna ng 
Kanyang iglesia?  Ito ang katunayan:  Ang katawan ng mga nabubuhay sa tunay na araw-araw na 
pagsisisi sa harap ng Dios.  Ang katunayan ng makapangyarihang tulong ng Dios ay ang 
pagpapanatili ng iglesia sa ebanghelyo ng biyaya – ang pagpapanatili na ang kaligtasan ay sa 
biyayang lahat, na tayo sa ating sarili ay mga makasalanan, at ang tangi nating tulong, ang tangi 
nating kaligtasan, ay nasa walang bayad na kaawaan ng Dios – lubos na hindi karapat-dapat.  Nang 
ihatid ng Dios ang gayon, nang ihatid ng Dios ang pagsisisi tungo sa Dios, iyan ang katunayan ng 
Kanyang biyaya. 
 
Kailangan natin ng tulong na iyan.  Kailangan natin ng biyayang iyan upang magsisi.  Kapag may 
mga panahon ng kawalang-sigla sa iglesia, kapag ang iglesia ay tila baga malamig, kapag sinasabi 
mong, “Wala talaga akong pakialam kung pumunta man ako sa iglesia o hindi.  Wala naman akong 
nakukuha mula doon,” ikaw ay lumalakad sa kawalang-pagsisisi.  Ang lakas ng Dios sa gitna ng 
Kanyang bayan ay kapag inaalis ng Kanyang bayan ang kanilang kasalanan, ang kanilang mga dios 
ng kasakiman at pag-iimbot, ang kanilang mga dios ng makasanlibutang kalayawan at sarili.  Kapag 
ang Dios ay naghatid ng pagsisisi, iyan ang tulong ng Dios.   
 
Ang tulong na iyan ng Dios ay palaging naroon sa nakaraan. 
 
Ang kapansin-pansin sa pahayag ni Samuel ay ginawa niya ito hindi lamang patungkol sa 
kasalukuyan at kalilipas lamang na panahon, kundi tinutukoy niya ang nakaraang kayang abutin ng 
alaala.  “Hanggang dito, hanggang sa puntong ito, ay tinulungan tayo ng Panginoon.”  Ibig niyang 
sabihin, hindi lamang dito sa nakaraang tagumpay laban sa mga Filisteo, kundi sa buong 
nakapangingilabot na dalawampung taon at maging bago pa iyon, nang ang Kaban ng Panginoon ay 
kinuha – lahat ng naghatid sa sandaling iyon, sa lahat ng iyon tinulungan sila ng Dios. 
 
Iyan ay kapansin-pansin.  Mauunawaan ko kung sinabi ni Samuel na, “Sa wakas tinulungan tayo ng 
Panginoon,” o “Ngayon, kahit minsan, tinulungan tayo ng Panginoon,” o “Sa pagkakataong ito ay 
tinulungan tayo ng Panginoon.”  Ngunit hindi iyan ang sinabi niya.  Sabi niya, “Hanggang dito, 
hanggang sa puntong ito, palagi, ang biyaya ng Dios ay gumagawa.”  Ang Panginoon, nang naghatid 



 4 

Siya ng matinding pagdidisiplina, ang Panginoon nang bawiin Niya ang nadamang presensya Niya 
nang ang Kanyang bayan ay naglingkod sa ibang mga dios, ang Panginoon nang pinagkumbaba Niya 
sila sa mga kamay ng mga Filisteo, ang Panginoon nang dalhin Niya sila sa luha ng pagsisisi – palagi 
ang Panginoon ay gumagawa.  Palaging ang Kanyang katapatan ang nag-iingat sa bayan ng Israel 
mula sa kapahamakan na madalas ay pinili nilang sundan. 
 
Balikan mo.  Hindi lamang sa kalilipas pa lang na pangyayari ng ating buhay-iglesia at personal na 
buhay.  Bumalik ka sa simula.  Balikan mo hanggang sa kayang abutin ng iyong alaala.  Gunitain mo, 
anak ng Dios, ano ang nakikita mo habang iyong minamasdang mabuti ang landas na iyong nilakbay 
hanggang sa puntong ito?  Habang tinitingnan mo ang mga libis at mga tuwid na landas, ang mga 
panahong sumisikat ang araw, ang mga gabi ng sakit, ano ang nakikita mo?  Paano mo ito 
ipapaliwanag?  Paano mo ipapaliwanag ito na ang iglesia ay pinangalagaan sa loob ng mga taon sa 
katotohanan ng Dios?  Hanggang dito’y tinulungan tayo ng Panginoon. 
 
Anak ng Dios, makakahanap ka ba ng isang pagkakataon kung saan ang Dios ay hindi naging 
matapat?  Ang katotohanang umiiral ang iglesia ng Dios sa lupa na nagpapahayag ng katotohanan 
ay dahil sa isang pwersa, isang kapangyarihan:  ang katapatan ng Dios.  Oo, may mga panahon na 
marahil bilang anak ng Dios personal nating iniisip na pinabayaan na Niya tayo.  Subalit hindi ‘yan 
kailanman mangyayari.  Ang hiwaga ng pag-ibig at biyaya ng Dios na sinelyuhan sa krus sa Bundok 
ng Kalbaryo ay ang katapatan ng Dios.  Dakila ang Iyong katapatan.  Hindi itatakwil ng Panginoon 
ang Kanyang bayan.  Ang tipan na itinatatag ng Dios ay tiyak.  Sapagkat ang kaligtasan ay hindi 
bagay na may mga kondisyon.  Hindi ito pagsasabi ng Dios na, “Gagawin Ko kung iyong….” Hindi, 
ang kaligtasan ay sa Panginoon, sa Kanyang katapatan, sa Kanya mismong pangako.  Ang Panginoon 
ang ating liwanag at kaligtasan.  Ang Panginoon ang kalakasan ng ating buhay.  Samakatuwid 
tinulungan tayo ng Panginoon.  
 
Makikita mo lamang iyan kapag tumingin ka sa pamamagitan ng pananampalataya.  Hiwalay sa 
pananampalataya ang isang tao ay magbabalik-tanaw at marahil ay mapupuno ng pananabik, 
hinanakit, galit.  Hiwalay sa pananampalataya ang isang tao ay walang makikitang anoman, 
sapagkat hiwalay sa pananampalataya kay Jesu Cristo ang nangyari sa nakaraan ng tao ay 
dumadausdos ang tao patungong impierno.  Ito’y sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kaloob 
ng Dios, na maaari nating bigyang-kahulugan ang nakalipas.  Sa gayon ay makikita natin ang 
makapangyarihang kamay ng Dios.    
 
Ito, syempre, ay hindi nagbibigay-katwiran sa kasalanan ng Israel.  Hindi ibig sabihin ni Samuel, 
“Isulat na lang natin lahat ng kamalian ng nakalipas sa karanasan.  Naroon ang Panginoon at 
tinulungan naman Niya tayo.”  Hindi ito nangangahulugan na nilalapastangan natin itong 
maluwalhating katotohanan at sinasabing, Ang ating mga pagkakasala kahit paano ay nagsilbi sa 
mga layunin ng Dios, kaya walang saysay na mag-alala tayo tungkol sa kanila.  Ang Dios ay may 
paraan ng pagtulong sa bayang ayaw magsisi.  Ito’y Kanyang biyaya, ngunit ito’y isang bagay na 
ayaw ko at ayokong maging kailangan sa buhay-iglesia.   
 
Sa daan ng kasalanan, hindi nararanasan ng bayan ng Dios ang presensya ng pagtulong ng Dios.  Ah, 
ang Panginoon ay tapat.  Ngunit sa daan ng kasalanan, sa daan ng pagtalikod, kapag tinalikdan ng 
iglesia ang katotohanan ng Salita ng Dios, ay hindi nila mararanasan sa panahong iyon, sa paraang 
iyon, ang presensya at ang kapangyarihan ng Dios.  Ipinakikita ng Panginoon ang Kanyang sarili na 
makapangyarihan at matapat sa kanila na ang puso ay sakdal sa Kanyang harapan. 
 
Tinulungan tayo ng Panginoon.  Ipinahahayag natin iyan, bilang Protestant Reformed Churches, sa 
linggong ito.  Tayo ay nabuo sa pagtatanggol sa pananampalatayang Reformed ng banal na 
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kasulatan.  Tayo ay nabuo sa pagtatalaga sa katotohanan at doktrina ng Salita ng Dios.  Tinulungan 
tayo ng Dios.  Iningatan tayo ng Dios.  Ito ay sa Kanyang biyaya.  Samakatuwid, tayo ay binibigyang-
katiyakan na palagi Niya tayong tutulungan. 
 
Naglagay si Samuel ng bato.  Iyon ay isang malaking bato, o isang makapal at malapad na tipak ng 
granito, o marahil ay makinis at makintab na marmol.  Iyon ay bato na may pinaka permanenteng 
sangkap.  Ang mga bato at mga bantayog ay nagtatagal sa buong panahon.  Ito ay kumakatawan sa 
isang bagay na pangmatagalan, isang bagay na hindi nagbabago.  Sa pamamagitan ng bato ito ay 
nangangahulugang:  Ang katotohanang ito ay mamamalagi.  Tinulungan tayo ng Panginoon.  Si 
Jehovah, ang bato, ang AKO AY ANG AKO NGA, ang di-nagbabagong Dios sa tipan ng pag-ibig at mga 
layunin, ang di-nagbabago, tumutupad sa tipan na Jehovah, tinulungan Niya tayo.  At tutulungan 
Niya ang Kanyang iglesia at ang bayan maging hanggang wakas.   Sapagkat gumawa Siya ng walang 
hanggang pangako sa atin upang maging Dios natin sa buong panahon.  Ang nakalipas at 
kasalukuyang tulong ay nagsasabi sa atin na mayroon ding katiyakan ng tulong sa hinaharap.  
Aalisin ba ng Dios ang Kanyang kagandahang-loob sa iglesia ni Jesu Cristo?  Aalisin ba ng Dios ang 
Kanyang mata sa Kanyang iglesia nang isang saglit?  Iiwan ba Niya ang iglesia ng Dios sa lupa?  
Hindi! Saanman naroroon ang iglesiang iyon, sa biyaya ng Dios, nakatalaga at tapat sa katotohanan 
ng banal na Kasulatan, ipakikita ng Dios mismo ang kasalukuyang tulong sa kanila, ang kanilang 
pag-asa sa hinaharap, ang kanilang pamamalagi, ang kanilang katiyakan.  Matapang nating 
masasabi, “Ang Panginoon ang aking katulong, Hindi ako matatakot: anong magagawa sa akin ng 
tao?  Ang Dios na ito ay ating Dios magpakailan kailanman.  Siya ang magiging Gabay natin 
hanggang sa kamatayan.” 
 
Tungkol sa hinaharap ay wala tayong nalalaman maliban dito:  Ang Dios ang ating kanlungan at 
kalakasan, ang ating muog, handang saklolo sa kabagabagan. 
 
Kapag ang isa ay nagbalik-tanaw sa pamamagitan ng pananampalataya at nakita ang katapatan ng 
Dios, kung gayon ay makapagpapatuloy siya sa hinaharap, may katiyakan at sigasig na gawin ang 
kalooban ng Dios.  Mababasa natin sa Mga Gawa 26:22, “Hanggang sa araw na ito ay natatamo ko 
ang tulong mula sa Dios, kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliliit at gayundin sa malalaki.”  
Iyan ay, sinasabi ni Pablo na ang kanyang lakas upang magpatuloy kapag ang mga bagay ay nagbago 
at kapag siya ay dinala sa daan ng kahirapan, kapag ang kanyang kalayaan ay inalis at siya ay 
ipapadala sa bilangguan at tila itinuturing siya ng lahat bilang isang uri ng panatiko, sa gayon ay 
sinasabi ng apostol, “Ako’y nagpapatuloy.”  Bakit?  Una sa lahat, dahil sa nakalipas.  Ang Dios ay 
hindi nabigo kailanman.  Ang tulong ng Dios ay palaging naroon.  Kung gayon, sa pagtingin sa 
hinaharap, “nakatayo akong nagpapatotoo sa maliliit at gayundin sa malalaki, ng biyaya ng Dios.”  
 
Hanggang dito’y tinulungan tayo ng Panginoon. 
 
Magbalik-tanaw.  Iyan ba ang nakikita mo?  Iyan lang ba ang nakikita mo sa kasaysayan ng iglesia – 
hindi tao, hindi ang matibay na paniniwala at lakas ng mga tao.  Kundi nakikita mo ang Panginoon 
na tapat, tiyak, na katulong ng Kanyang bayan?  Sino, para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan, 
ang magtitira para sa Kanyang sarili ng pitong libo na hindi luluhod kay Baal?  Sino, para sa 
ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan, ang magpapanatili ng saksi sa lupa na ang kaligtasan ay sa 
Dios at sa Dios lamang?  Sino, para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan, ang magpapanatili ng 
iglesia sa lupa na matapang na nagpapahayag:  “Ang Dios ang lahat at ang tao ay walang 
kabuluhan’? 
 
Kapag nakita mo iyan, kung gayon ay makapagpapatuloy ka upang maglingkod sa Kanya sa buhay 
na may pagsisisi, sa buhay na may pag-ibig para sa katotohanan, sa buhay na may pag-ibig para sa 
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Kanya at sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan, nakatitiyak na tutulungan Niya tayo hanggang 
dalhin tayo sa Kanyang tabi sa kaluwalhatian. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama sa langit, sa pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ng iglesia, kami ay dinala sa isang konklusyon:  
Ikaw ay dakila at tapat.  Panginoon, tinulungan Mo kami, iningatan Mo kami.  At sa pagtingin namin 
sa katapatang iyan na nahayag sa nakalipas, pinatunayan ngayon sa kasalukuyan, nakatitiyak kami 
sa hinaharap.  Ipagkaloob Mo, O Panginoon, sa amin upang kami, sa mga araw na darating, na 
magpatotoo kapwa sa maliliit at sa malalaki ng ebanghelyo ng biyaya ng Dios.  Sa Iyo nawa ang 
papuri at karangalan, mundong walang wakas, sa iglesia, magpakailanman.  Amen. 
 

 


