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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 37:4

"Sa Panginoon Ikaw ay Magpakaligaya"

ni Rev. Carl Haak

Hatid sa atin ng Salita ng Dios bilang mga anak ng Dios ang isang pangunahing biblikal na damdamin na ating

isasapamuhay:  Gawin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.

Mababasa natin sa I Corinto 10:31, “Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong

ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.”  Ano ang ibig sabihin noon?  Gawin ninyo ang lahat

sa ikaluluwalhati ng Dios.  Ano ang ibig sabihin nito sa iyo bilang kabataan?  Ano ang ibig sabihin nito sa iyo

bilang maybahay?  Iyan ba ay isang kasabihang paulit-ulit?  Iyan ba ay isang walang kahulugang pananalita?

Ano ang ibig sabihin nito?

Ayon sa Biblia ang kaluwalhatian ng Dios ay ang paghigit sa ningning ng sarili Niyang mga katangian o ang

paghigit sa ningning ng Kanyang sarili.  Kung paanong ang mga sinag ng araw ay lumalabas mula sa araw,

gayon lumalabas mula sa Dios ang lahat ng Kanyang kaluwalhatian:  ang Kanyang kabanalan, katarungan,

pag-ibig, kaawaan, katotohanan, katuwiran.  Ang mabuhay sa ikaluluwalhati ng Dios, kung gayon, ay

nangangahulugang ang Dios na siyang Dios ay nakikita sa ginagawa mo at sinasabi mo at sa iyong pagkilos,

paano ka makipag-ugnayan sa tao, at sa iyong pag-uugali.  Ang mabuhay sa ikaluluwalhati ng Dios ay

nangangahulugang ang Dios ay nakikita, bilang maluwalhating Dios, sa ginagawa ko at kung paano ako

mamuhay.

Mababasa natin sa Isaias 43:10, “Kayo'y aking mga saksi … na Ako nga [Dios].”  Ang buhay mo ay magiging

saksi na ako ang Dios.  Iyan ang kahulugan ng mamuhay sa ikaluluwalhati ng Dios.  Sa iyong pakikipag-date

bilang isang kabataan, ang Dios ay nakikita bilang malinis at makapangyarihan at ikaw ay nasa kontrol ng

Kanyang pag-ibig sa iyo.  Sa mga pananalita mo bilang kabataan sa mga pasilyo ng paaralan o locker-room

kasama ang mga kalalakihan, ang Dios ay nakikilala bilang banal na Dios na nagmamahal sa Kanyang pangalan

at kinamumuhian ang pagmumura.  Ang Dios ay nakikita sa iyo sa mga gabi ng Biernes.  Ikaw man ay nasa loob

ng paaralan o sa labas ng paaralan, saan ka man naroroon at anuman ang iyong ginagawa, ang Dios ay nakikita

bilang maluwalhating Dios.  Nabubuhay ka sa harapan ng sanlibutan at sinasabi mo, “Tingnan mo kung ano ang

ginagawa ko.  Tingnan mo ang pag-uugali ko.  Tingnan mo kung paano ako makitungo sa iba.  Ang Dios, sa

lahat nang ito, ay nakikita bilang aking Dios at nakikita sa buong kaluwalhatian ng kung sino Siya.”  Gawin ang

lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.

Sinasabi ng Biblia na ito ang dapat nag-iisang masidhing damdamin ng buhay ng bawat isang tinubos ng biyaya

ng Dios:  Gawin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios.

Ngunit ngayon ang Biblia ay naglalagay ng isa pang hakbang.  Hindi lamang tayo dapat mabuhay sa

ikaluluwalhati ng Dios, kundi sinasabi ng Dios sa Awit 37:4, “Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya (iyan ay,

masiyahan sa Dios, namnamin ang Dios, maging masaya sa Panginoon).”   Iyon ay, ang masidhing damdamin

sa ikaluluwalhati ng Dios sa aking buhay ay hindi lamang, “Ito ang inaasahan sa akin, ito ang dapat kong gawin,

ito ang dapat kong sabihin.  Kaya gagawin ko ito gustuhin ko man o hindi.  Kaya, dapat akong maging malinis

sa pakikipagtalik, dapat akong may malinis na bibig, dapat kong ipagtanggol ang katotohanan.  At gagawin ko



Page 2 of  5

iyan sa isang mala-robot at pormal na paraan.”  Hindi, iyan ay hindi nagdadala na kaluwalhatian sa Dios.  Ang

tanging banal na damdamin na hatid sa atin ng biyaya ay dapat tayong magpakaligaya sa Dios.  Iyon ay, dapat

tayong magalak sa Dios mismo.  Nagpapakaligaya ka ba sa Dios mismo?  Ang Dios ba mismo ang iyong

kalayawan, ang iyong kagalakan, ang iyong kasiyahan?  Taglay mo ba ang gayong kagalakan sa Dios sa lahat

ng kung sino Siya at lahat ng ginawa Niya at ginagawa sa iyo na halos hindi mo ito makayanan –

nagpapakaligaya ka sa Kanya?

Sabi mo, “Ay, nakapabanal naman niyan.  Iyan ay emosyonal.  Iyan ay di-makatotohanan.  Iyan ay sobra.”

Pakinggan mo ang Biblia.  “O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon, at magkasama nating itaas ang

kanyang pangalan!”  “Sa pamamagitan ng Dios ay patuloy kaming nagmamalaki.”  “Magsaya kayo sa Panginoon,

at magalak kayong matutuwid, at sumigaw sa kagalakan, kayong lahat na matutuwid sa puso!”  “Lumuwalhati

kayo sa kanyang banal na pangalan.”  Tayo ay dapat magpakaligaya sa Dios mismo.

Ang magpakaligaya sa Dios ay magalak sa ating kaluluwa, sa Kanya na, sa pamamagitan ng biyaya, ay iniligtas

tayo.  “Ikaw ay magpakaligaya,” nabasa natin, “sa Panginoon.”  Doon ang salitang Panginoon ay Jehovah, ang

AKO AY ANG AKO NGA, inihahayag sa atin na Siya ang walang hanggan, matapat, Dios ng tipan na umibig sa

atin at naglapit sa atin sa Kanya sa mga tali ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesu Cristo na Kanyang Anak.  Siya

ang dakilang Jehovah, na ang kaawaan ay magpakailanman, na ang katotohanan ay sa lahat ng henerasyon,

na dakila sa kapangyarihan at sa kadakilaan.  Lahat ng nakakakilala sa Kanya ay nagpapakaligaya sa Kanya.

Lahat ng nakakakilala sa Kanya ay nagpupuri at nagagalak sa Kanya.  Hindi iniisip ng makasalanan na ang Dios

ay kanais-nais sa Kanya.  Ang likas ng tao ay hindi umaasa na ang Dios ay kaakit-akit.  Naniniwala ang likas ng

tao na ang Dios ay marahas at hadlang sa kasiyahan.  Sinasabi ng Salita ng Dios, “Iyan ay kalapastanganan.”

Ang Dios mismo ay kasiya-siya.  Siya ay puspos ng biyaya at katotohanan.  Siya ang kaibig-ibig na Dios.  Huwag

makipagbiruan sa Dios.  Ang Dios ay Dios at mabuti.  At tayo ay dapat masiyahan sa Kanya.

Ito ay utos sa ating emosyon.  Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya.  At itinatanong natin, Paano mauutusan

ang ating emosyon?  Hindi mo kayang utusan ang emosyon, di ba?   Palagi iyang ginagawa ng Biblia.  Mga

asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong asawa.  Umasa, kayong nanghihina at nawawalan ng pag-asang

mga banal, umasa kayo sa Panginoon.  Nasain ang purong gatas ng salita.  Makiiyak kayo sa mga umiiyak. 

Ang Dios ay mag-uutos kung loloobin Niya.  Ang utos na ito, kung gayon, ay para sa puso ng isang binago ng

kahanga-hangang biyaya ng Dios at binuhay ngayon kay Jesu Cristo upang gawin ito.   Ikinikintal ng biyaya ng

Dios ang mga bagong katangian sa ating kalooban, upang masabi ng Dios, “Binuhay Kita; binigyan Kita ng

bagong puso; inuutusan Ko ang pusong iyan, at ang pusong iyan ay dapat magpakaligaya sa Akin.”

Inuutusan tayo ng Dios na magpakaligaya sa Kanya.  Bakit dapat maging sentro ng masidhing damdamin ng

ating puso at buhay ang Dios at Kanyang ikaluluwalhati?  Ang sagot ay, una sa lahat, dahil ang kaluwalhatian

ng Dios ay mahalaga sa Dios, dahil ang Dios ay nasisiyahan sa Kanyang sarili.  Ang Dios ay masigasig sa sarili

Niyang kaluwalhatian.   Isaias 48:11, “Alang-alang sa akin, alang-alang sa akin, aking gagawin iyon; sapagkat

paanong lalapastanganin ang aking pangalan? At ang kaluwalhatian ko sa iba'y di ko ibinigay.”  Ang masidhing

damdamin ng Dios ay para sa Kanyang sarili.  Ang Dios ang pinaka nakasentro-sa-Dios na nilalang sa

kalawakan.  Ang Dios ay hindi mapagsamba sa dios-diosan.  Hindi Siya yumuyukod sa iba.  Hindi Siya

naghahanap ng kasiyahan sa labas ng Kanyang sarili.  Ang Dios ay pinakamataas sa Kanyang pagmamahal.

Wala Siyang inuuna sa Kanyang sarili.  Ang una sa Dios ay ang Kanyang sarili!  Ang sarili Niyang kaluwalhatian.

Ito ay tama at ito ay mabuti.

Ang Dios ay nasisiyahan sa sarili Niyang banal na pangalan.  At sa dahilang iyan tinatawag Niya ang lahat ng

Kanyang tinubos sa pamamagitan ni Jesu Cristo upang lumuwalhati sa Kanya, upang magpakaligaya sa Kanya.

Hanapin ang iyong kasiyahan sa Akin.  Buksan mong mabuti ang iyong bibig, sabi Niya, at pupunuin ko iyan

ng Aking sarili.  Ako ang Dios na ang kahabagan ay walang katapusan, na ang kaawaan ay bago bawat umaga.

Ang Dios ay napakabuti, lubos na kasiya-siya.  Ikaw ay magpakaligaya sa Kanya!
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Ang Dios ay higit na naluluwalhati sa atin kapag tayo ay nagpapakaligaya sa Kanya.  Kapag tayo ay nasisiyahan

sa Kanya, Siya ay naluluwalhati sa atin.

Naaalala mo pa ba ang mga salita ni Pablo tungkol sa kamatayan sa Filipos 1:20 at 21?  Doon ay nanalangin

siya na si Cristo ay dakilain sa kanyang katawan, maging sa pamamagitan ng buhay, o sa pamamagitan ng

kamatayan.  At nagpatuloy siya sa pagsasabing, “Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo, at ang

mamatay ay pakinabang.”  Sinasabi ni Pablo, “Ibinibilang kong mas kasiya-siya ang aking Tagapagligtas sa akin

kaysa anumang mawawala sa akin sa kamatayan.”  Ang kamatayan at lahat ng paghihirap na kasama ng

kamatayan ay hindi makakalumpo kay Pablo.  Hindi nila siya natalo, dahil ang Dios kay Pablo ay kanyang

pangunahing kaligayahan.  

Ang pagkakilala sa Dios sa pananampalataya at pagkaligaya sa Dios ay hindi dalawang magkahiwalay na bagay.

Sila ay iisang bagay.  Ang makilala ang Dios sa pananampalataya ay ang maligayahan sa Dios.   Ang makilala

ang Dios sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi isang malamig, tuyot na bagay.  Hindi, ang tunay na

pananampalataya (ang pagkakilala sa Dios) ay ang magalak doon sa pagkakilala sa Dios.  Ang Dios ay walang

kaluwalhatian sa mga hindi nagpapakaligaya sa Kanya.  Ngayon ay alam ko na, na sinasabi ng Biblia na ang

Dios ay naluluwalhati din sa kapahamakan ng masasamang pinabayaan.  Mababasa natin sa Kawikaan 16:4,

“Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo.”

Sila man, ay dapat lumuwalhati sa katarungan ng Dios sa kanilang matuwid na kapahamakan.

Kundi ang ibig kong sabihin ay ito.  Hindi lamang natin niluluwalhati ang Dios sa pagkakaroon ng pagiging wasto

ng ulo at panlabas na ortodoksiya at panlabas na pagka-kaayon.  Kundi ang Dios ay naluluwalhati sa atin kapag

naroon ang mga bagay na iyon at mga bunga ng kagalakan sa Kanya.  Ang Dios ay dapat namnamin.  Ang Dios

ay dapat tamasahin.  Ang Dios ay dapat ikagalak.  Ang kailangan natin sa iglesia ay henerasyon ng kabataan

na, ang isip at puso, ay nagpapakita ng malakas na pag-ibig sa Dios.  Bilang kabataan, ang iyong henerasyon

ay nagmamana ng katotohanan.  Kung paanong nagsalita si Moises, ako man ay makapagsasalita (Deut. 28:58):

“upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang, ang PANGINOON MONG DIOS.”

Iyon ay sinadya upang maging kasindak-sindak, upang magpatino.  Upang iyong makilala, igalang Siya!  

Ngunit ang Dios ay hindi naluluwalhati sa panlabas lamang na kawastuan, sa panlabas lamang na kaalaman.

Ang Dios ay naluluwalhati kapag tayo ay nagpapakaligaya sa Kanya mula sa puso, ayon sa tunay na pagkakilala

sa Kanya sa Kanyang Salita.

Ang pagpapakaligaya sa Dios ay napakahalaga.  Ito ay kapangyarihan upang tanggihan ang makasalanang

kaligayahan.  Ang sanlibutan ay puno ng makasalanang kalayawan.  Mababasa natin sa Hebreo 11 na si Moises

ay natukso rin sa mga kalayawan ng kasalanan na maaari niyang makuha sa Ehipto sa isang panahon.  Sa

sanlibutan ay may bukas na pakikipagtalik, paglalasing, pag-iinom, ari-arian, droga, materyalismo, at

makapagpapatuloy pa tayo.  Sa mga kalayawang ito ng kasalanan ang sanlibutan ngayon ay may sakit.  Ito ay

sumusuka, at pagkatapos ito ay bumabalik sa mga kalayawang iyon.

Ngunit ang makasalanang kalayawan ay hindi makapagbibigay-kasiyahan.  Ang mga makasalanang kalayawan,

sabi ng Salita ng Dios, ay bitag.  Sinisilo ka nito ng kanilang mga pangako.  Subalit hindi ka makakawala.  At

makikita mong ang lahat ng kanilang pangako ay walang laman.   Ikaw ay nauuwi sa pagkawalang-kabuluhan

at pagkapahamak sa iyong puso.  At sa gayon ay sasabihin mo tungkol sa mga kalayawang iyon, “Hindi ako

makatigil.  At pakiramdam ko sa sarili ko ay walang halaga.”

 

Ngayon, makinig! Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya.   Iyan ang kalayaan!  Nabasa natin ang tungkol kay

Jose, na nang siya ay tinukso ng asawa ni Potipar upang mangalunya kasama niya, sinabi niya, “Paano ngang

magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Dios?”  Sinasabi niya, “Babae, ang yakap ng

aking Dios sa panalangin ay higit pa sa magiging yakap mo sa akin!”  Sa Panginoon ay magpakaligaya ka at

hindi ka mabibigo.
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Ang kaligayahan sa Dios ay nagdadala ng kasiyahan.  Inilalagay ito ng ama ng iglesia na si Agustin sa ganitong

paraan:  “Tayo ay ginawa para sa Dios at walang katahimikan sa ating kaluluwa hanggang ito ay magpahingalay

sa Dios.”  Magpakaligaya ka sa Kanya.  Huwag manood ng telebisyon buong gabi sa halip na magbasa ng

Kasulatan.  Narito ang kapayapaan, narito ang kasiyahan, narito ang kagalakan.  Sa Panginoon ay

magpakaligaya ka.  Kilalanin ang Dios.  Kilalanin Siya sa buo Niyang kaluwalhatian – ang Isang kaibig-ibig.

Mababasa natin sa Jeremias 2:13, “Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan: tinalikuran nila

ako, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang

tipunan na hindi malagyan ng tubig.”  Iyon ay kasamaan!  “Ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan.”

Kasamaan kapag ikaw ay binigyan ng bukal ng tubig na buhay, malinis at malamig na makakasiya sa isang

pagod, tuyong kaluluwa, at pagkatapos ay sisinghutin mo ito at sa halip ay lalabas ka at maghuhukay sa lupa

at ilalagay ang iyong bibig sa lupa at sisipsip ka para may makuha.  Iyan ay kasamaan!  Pumunta ka sa bukal

at uminom nang uminom.  Humanap ka ng kasiyahan, hindi mula sa tuyong lupa ng droga at paglalasing at mga

ari-arian at materyalismo at kagandahan at kayamanan at lahat ng iba pa.  Hindi mo ito makikita doon.  Iyon

ay kasamaan.  Kundi humanap ng kasiyahan sa Dios.  Sa Panginoon ay magpakaligaya ka.  Ito ang

katangi-tangi, buhay ng Reformed na kapansin-pansin sa sanlibutang ito.  Ito ang nakakapag-pasigla sa atin.

Mababasa natin sa I Pedro 3:15, “Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo”

ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo.  Ang sanlibutan ba ay nagtatanong, “Anong mayroon sa iyo?

Mayroong hindi ko maunawaan tungkol sa iyo.  Tila mayroon kang malaking bato sa ilalim mo.  Tila mayroon

kang kapayapaan sa kalooban, kagalakan, hindi umaasa sa mga pangyayari.”  Itinatanong ba nila ang mga

iyon?  O hindi ba sila nagtatanong, dahil ikaw at ako ay naliligayahan sa parehong mga bagay na ginagawa nila;

ang mga puso natin ay hindi mas malalim kaysa kanila; at nagpapakaligaya tayo sa football at mga programa

sa telebisyon?  Sa Panginoon ba ay nagpapakaligaya ka?

Kailangan nating sagutin ang tanong na ito!

Siya na tumatawag sa Kanyang sarili na “mga papuri ng Israel,” ay nagtatanong:  “Sa Akin ba ikaw ay

nagpapakaligaya?”

Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya.  Ganyan natapos

ang talatang iyan sa Awit 37.  

Kung ikaw ay nagpapakaligaya sa mga kawalang-kabuluhan ng sanlibutang ito, wala silang ibibigay sa iyo.  Sa

halip sila ay kukuha sa iyo.  Ngunit kapag ikaw ay nagpakaligaya sa Dios, mayroon kang matatanggap.  At

patuloy kang makakatanggap.  Ang magpakaligaya sa Dios at tumanggap ng nasa ng iyong puso ay hindi

syempre, nangangahulugan na ikaw ay binigyan ng ganap na kalayaan sa iyong mga makalaman na pagnanasa

na siyang tanyag ngayon sa kabulaanan ng ebanghelyo ng kalusugan/kayamanan/at katagumpayan.  Iyan ay

kabulaanan, salungat sa Salita ng Dios.  Hindi sinasabi ng Dios na, “Titiyakin ko sa iyo ang materyal na

gantimpala, pagbibigyan ko lahat ng maaaring hilingin ng maliit mong puso.”  Alam nating hindi iyan totoo.

Mababasa natin sa I Timoteo 6 na maraming nag-aakala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang.   Mula

sa gayon ay ilayo mo ang iyong sarili.

Bagama’t alam natin na iyon ay hindi totoo, maraming Cristiano ang nahihigop ng kabulaanang iyan ngayon.

Hindi, ang kabaliktaran ang kahulugan.  Na ibibigay ng Panginoon ang mga nasa ng iyong puso ay maaaring

tunay na mangahulugan na sa paraan ng pagpapakaligaya sa Dios maaaring mawala ang lahat ng mga bagay

na makalupa sa iyo.  Dapat mong tandaan na ang makasalanang sanlibutan ay di-makapagtiis sa kagalakan.

Tama ang dinig mo.  Ang makasalanang sanlibutan ay di-makapagtiis sa kagalakan.  Ang diablo ay

di-makapagtiis sa tunay na kagalakan.  Ayaw ng sanlibutan ang anumang tunay na kagalakan.  Ang tunay na

kagalakan ay ang magpakaligaya sa Dios.  At ayaw ng diablo ang kaligayahan.  Hindi siya naroon para sa

kaligayahan.  Ang kasalanan ay hindi kaligayahan.  Ang kasalanan ay paghihirap!  At kung sa Panginoon ka
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magpapakaligaya, at kung sasabihin mong, “nabubuhay akong naghahanap sa isang may-akda ng aking

kaligtasan na sa kanya ako ay magagalak,” kung gayon ay sasabihin ng sanlibutan, “Gagawin ka naming

kaaba-aba.” 

Ano ang ibig sabihin ng ibibigay ng Panginoon ang mga nasa ng iyong puso?  Ito ay nangangahulugan ng

tatlong bagay.

Isa.  Tiyak na ibig sabihin nito na gagawin ito ng Dios sa Kanyang panahon at ayon sa Kanyang kalooban.  Ang

mga nasa ng ating puso, gaya ng ano ang dapat kong gawin at sino ang mapapangasawa ko, at lahat ng iba

pa nating ninanasa – maaaring gusto natin ng anak at lahat ng iba pang bagay – sinasabi ng Dios na kung

“magpapakaligaya ka sa Akin at susundin Ako at magpapasakop sa Aking kalooban, kung gayon sa Aking

panahon at sa Aking kalooban papangyayarihin ko ang lahat ng bagay na Aking niloob sa iyo.”

Ngunit mayroon pa.  Ibig sabihin na ipagkakaloob Niya sa atin ang panloob na espiritual na mga nasain.  May

mga ninanasa ba ang iyong puso?  Hindi karaniwang mga hiling.  Kundi mayroon ka bang tunay, espiritual na

mga nasain?  Ninanasa mo bang palakasin ka ng Panginoon laban sa mga tukso?  Ninanasa mo bang

pagkalooban ka ng Panginoon ng higit pang kabanalan?  Ninanasa mo bang pagkalooban ka ng Panginoon ng

kontrol sa iyong dila?  Ito ba ang mga nasa ng iyong puso?   Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya, at ang mga

nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay Niya.  

Ngunit, mayroon pa rin.  Ito ang ibig sabihin, na ibibigay ng Dios ang Kanyang sarili.  At iyan ang

pinakamabuting paliwanag.  Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y

ibibigay Niya.  Kapag Siya ay ninasa mo at ikaw ay nagpakaligaya sa Kanya at nais mong maging mas malapit

sa Kanya at nais mo Siyang makilala ng higit, kung gayon ay ibibigay ng Panginoon ang mga nasa ng iyong

puso.

Ang magpakaligaya sa Dios ay naghahatid ng pagpapala ng pagiging puspos sa Dios, na siyang pangunahing

nasa ng ating puso.

Nagpapakaligaya ka ba sa Kanya?  Minsan pa, ang Dios ay hindi napaglilingkuran ng panlabas lamang na

kawastuan.  Mababasa natin sa Mga Gawa 17:25, “Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng

tao, na para bang mayroon siyang kailangan, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng

hininga, at ng lahat ng bagay na ito.”  Ang Dios ay hindi napaglilingkuran ng panlabas lamang na tungkulin.

Ang Dios ay naluluwalhati ng mga, sa Kanyang biyaya, ay nagpapahalaga sa Kanya.  Pinahahalagahan mo ba

Siya ngayon?  Ah, ang dakila at ang maluwalhating Dios, tapat, mahabagin, ang Ama ng karunungan, ang banal,

ang matuwid, ang walang hanggan, ang tapat na Dios.  O, gaano kaluwalhati ang Dios.  Hindi ba

kamangha-mangha ang Dios?  O, gaano kahanga-hanga at gaano kadakila.

Magpakaligaya sa Kanya!  Iyan ang ipinagagawa Niya sa iyo kaya ka iniligtas.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na pagpapalain Mo ang Iyong Salita sa aming puso sa araw

na ito.  Sa pangalan ni Jesus aming dinadalangin, Amen.


