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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Exodo 13:17-22

"Ang Matalinong Pag-akay Ng Dios Sa Kanyang Iglesia"

ni Rev. Carl Haak

Anong luwalhating kaaliwan iyon habang tayo ay nakatayo sa pasimula ng taon ng Panginoon na 2008 na
malaman na tayo pinangungunahan tayo ng Dios.  Sa mga salita ng himno, “Ako’y inaakay Niya:  O
pinagpalang kaisipan! O mga salitang puno ng makalangit na kaaliwan! Anuman ang aking gawin, saanman
ako naroon, ang kamay pa rin ng Dios ang umaakay sa akin.”  Ito ang buong kaaliwan ng iglesia ni Jesu
Cristo, nilang mga tinubos ng Dios mula sa Ehipto ng kasalanan.  Kokontrolin ng Dios ang lahat ng
nangyayari sa Kanyang iglesia at sa Kanyang anak sa isang ganap na matalinong paraan upang akayin sila
sa makalangit na kaluwalhatian.

Para sa sanlibutan, kabaliktaran ang lagay.  Mababasa natin sa Awit 73 na “Tunay na sa madudulas na dako
sila’y iyong inilalagay, iyong  ibinabagsak sila sa kapahamakan.”  Ang katiyakan ng pag-akay ng Dios ay
ibinigay sa isang nagsisising anak ng Dios na lumalakad nang mapagpakumbaba kasama ng Dios at
hinahanap, sa biyaya ng Dios, ang langit.  Sa gayon ang kaaliwan na siya ay aakayin ng Dios dito sa
darating na taon.  Panghawakan mo iyan.

Ikaw ba ay may edad na?  Anong mangyayari kung ikaw ay atakihin sa taong ito?  Ikaw ba ay biyuda? 
Madaragdagan ba ang iyong kalungkutan?  Ikaw ba ay pinahihirapan ng diabetes?  Marahil kayo ay mga
bata pang mag-asawa at hindi kayo magkaanak.  Paano naman ang iyong trabaho?  May mga takot ka,
marahil, bilang isang magulang, para sa mga anak mo sa sanlibutang ito – ano ang mangyayari sa kanila? 
Kabataan, natatakot ka ba?  Sa bawat anak ng Dios, anuman ang kanyang buhay, ang pangako ng Dios ay
aakayin siya sa isang ganap at matalinong paraan sa taong ito.  

Gayunman ang pag-akay ng Dios sa atin ay madalas na nakatago at tila baga, sa ating pagdama, ay mali, at
hindi natin ito makita maliban sa pamamagitan ng pananampalataya.  Iyan ang ating nalaman sa Exodo
13:17-22, na bumubuo sa mga salita ng ating teksto ngayong unang Linggo ng bagong taon.  Ang mga
salitang iyon ay nagsasabi tungkol sa Israel matapos silang ilabas ng Dios mula sa Ehipto at kung paano
Niyang pinili na akayin sila sa lupain ng Canaan.  Kung iyong natatandaan, ang Faraon na may matigas na
puso, ay ayaw paalisin ang Israel.  Sa sampung salot, nilipol ni Jehovah ang Ehipto.  Inilabas na Niya
ngayon ang Israel mula sa lupain ng Ehipto, at sila ay magpapatuloy tungo sa Canaan – sa lupain na
ipinangako kay Abraham.  Ngunit ang paraan na dadalhin sila doon ng Dios?  Tila baga iyon ay maling
lahat.  Hindi ito malinaw.  Hindi Niya sila inaakay gaya ng iisipin ng tao.

Ganyan din ang paraan na mangyayari sa atin ngayong darating na taon.  Aakayin tayo ng Dios.  Subalit
hindi Niya tayo sasangguniin o gagawin tayong mga tagapayo Niya.  Aakayin ka Niya sa taong ito sa mga
paraan na, marahil, ay hindi mo pipiliin, mga paraan na hindi mo makikita ng mata ng tao ang dahilan o ang
kabutihan.  Sapagkat ipinapahayag Niya na “Ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang
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inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan,” sabi ng Panginoon.   “Sapagkat kung paanong ang
langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong
mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. “  Aakayin tayo ng Dios sa mas
matalino at mabuting dahilan, ngunit mga dahilang hindi laging magiging malinaw sa atin.

Hindi mawawala ang layunin sa paningin ng Dios.  Ihahatid Niya tayo sa wakas sa kaluwalhatian at aakayin
Niya tayong ganap sa paraang iyon.

Sa tekstong tinukoy ko, nabasa natin ang katotohanan na, matapos ilabas ang Israel sa bahay ng pagkaalipin
kung saan sila ay nagdusa sa loob ng apatnaraang taon, ay hindi sila inakay ng Dios noon sa lupang
pangako ng Canaan sa pinakadirektang daan.  May malinaw na daan para daanan mula Ehipto papuntang
Canaan.  Nabasa natin, iyon ay “sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo … malapit iyon.”  Mayroong
landas o daan na nasa baybayin ng Dagat Mediterano na nag-uugnay sa lupain ng Canaan at Ehipto.  Iyon ay
isang mahabang daan, isang bukas na daan.  Iyon ang pinakamaiksi.  Marahil ay aabutin ng isa o dalawang
linggo para lakarin ng dalawang milyong tao.  Halos  hindi ka maliligaw.  Ito ay nag-aalok ng malinaw na
landas. 

May isa lamang problema.   Iyon ay patungo sa lupain ng mga Filisteo at, habang iyon ay dapat
isaalang-alang, dahil ang mga Filisteo ay babad na sa pakikipaglaban, gayunman, ano ang magagawa ng
mga Filisteong mandirigma sa bayan ng Dios na kasisira pa lang sa sinaunang Ehipto sa pamamagitan ng
Kanyang sampung salot?  Nakita mo, ang lahat ay nakaturo tungo sa direksyong iyon.  Hindi pa ba sapat
ang paghihirap ng Israel?  Hindi ba ang pinakamadali at pinakamaikling daan papunta sa Canaan ang
pinakamabuti na magdadala sa kanila sa kanilang kapahingahan?  Hindi pa ba sila handa ngayon na
mabuhay sa Canaan?

May isa pang daan sa Canaan, kung gusto mong tawagin iyong ganoon.  Ngunit marahil ay hindi iyon
pumasok sa ulo ni Moises.  Wala itong saysay.  Iyon ay dapat dumako sa timog at pumasok, gaya ng nabasa
natin, “sa daang patungo sa ilang sa tabi ng Dagat na Pula.”  Ang ilang na ito ay iniiwasan ng lahat na
makakayang umiwas dito.  Walang tubig o lilim, at ang posibilidad na mawala ay tunay.  Ang mga bundok
ay nasa magkabila nito, na ang dulo ay patungo sa Dagat na Pula.  At ang Dagat na Pula ay hindi isang ilog. 
Para sa dalawang milyong tao ito ay hindi madadaanan.  At kung sakaling makatawid ang isa, siya ay
darating lang sa isa pang ilang na mas walang tao at malayo kaysa nauna.  Walang lugar doon para sa mga
pamilyang may mga anak at matatanda at mga hayop.  At kung aakayin mo ang mga tao doon, tiyak na
pagtatawanan ka ng mga bansa sa sanlibutan.  At ganoon nga.  Sasabihin nila na dinala lang sila ni Moises
doon upang mamatay silang lahat sa disyerto.  Subalit kung, sa pamamagitan ng isang himala, ay mag-iba
ang mga bagay, gugugol ng kahit paano ay isang taon at kalahati upang akayin ang mga tao sa daang iyon sa
hangganan ng Canaan.  

Nabasa natin na “hindi sila dinala ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo, bagaman malapit
iyon … kundi pinatnubayan ng Diyos ang taong-bayan paikot sa daang patungo sa ilang sa tabi ng Dagat na
Pula.”  Iyon ang daan, ang mahirap na daan na pinili ng Dios para sa Israel.  Siguro ay lubos na kahangalan
ang tingin dito ng Israel.  Naiisip ko na ang isa sa mga pinuno ng tribo ng Juda o Efraim, nang
maramdaman niya ang direksyon na itinuturo ni Moises sa hanay ng Israel, nang makita niya na sila ay
papunta sa kanan sa halip na sa kaliwa, na marahil ay tumakbo siya sa unahan at lumapit kay Moises at
sinabing, “Hindi, huwag sa daang ito, Moises.”  Naririnig ko ang mga salita ng isang asawang babae sa
tribo ng Zebulon na sinasabi sa kanyang asawa, “Pumunta ka doon at kausapin mo ang lalaking iyon.  Hindi
tayo pwedeng dumaan dito.  Ang ama ko ay matanda na.  Hindi na siya makakalakad sa ilang.  May maliliit
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tayong anak at mga sanggol.  Hindi tayo makakapunta sa daang iyon.  Sabihin mo sa kanya, ‘Moises,
nagkamali ka.  Patungo tayo sa maling direksyon.  Hindi mo ba naiintindihan na mayroong malinaw,
maiksi, may-tandang landas na patungo sa Dagat Mediterano.  Doon tayo dapat pumunta.  At kung pupunta
tayo sa daang ito, tiyak na mapupunta lang tayo sa kapahamakan.’”

Upang sumagot lamang si Moises sa mga taong ito:  “Hindi ako nagkamali.  Ang Dios na umakay sa atin sa
pamamagitan ng haliging ulap at apoy sa gabi, ay inakay tayo sa daan ng ilang.”  Sapagkat si Jehovah, hindi
si Moises, ang umakay sa kanila.  Mababasa natin sa Deuteronomio 32:10, “Kanyang (Jehovah) pinaligiran
siya, kanyang nilingap siya, kanyang iningatan siyang parang sarili niyang mga mata.”  Ang Isa na lumikha
ng heograpiya; ang Isa na nakakaalam ng bawat lambak at talampas; ang Isa, na mula sa kaitaasan, na
nakakakita at nakakaalam ng lahat ay inakay sila sa ilang.  Inakay Niya sila sa ituturing nating “mahabang”
daan, ang maling daan, ang mahirap na daan, ang imposibleng daan.  Subalit inakay Niya sila sa tamang
daan.  Inakay Niya sila sa tanging daan.  Inakay Niya sila sa pinakamabuting daan, ang daan na patungo sa
Canaan.  Hindi ito sapilitan.  Sapagkat Siya ay Dios.

Ang daang patungo sa kaluwalhatian ay hindi ang daan na pipiliin ng iyong laman.  Hindi ito ang daan na
pipiliin ng kaalaman ng tao.  Subalit ito ang daan na umaakay ang Dios.  At ang Dios ay nanguna sa ilang. 
Nauunawaan mo ba?

Iyan ay totoo ngayon para sa iglesia at sa iyo at sa akin.  Hindi ito nangangahulugan, syempre, na
magpapasya tayo, sa liwanag nitong Salita ng Dios, na kung magiging espiritual tayo sa 2008, kailangan
nating gumawa ng pasya na mahihirapan ang ating sarili sa makalupang saysay.  Hindi, Dios ang umaakay. 
At sinasabi sa atin ng Dios na ang nakikita ng laman ng tao na pinakamadali, na pinakamaiksing daan
upang marating ang kaluwalhatian ay hindi talaga ang daan sa kaluwalhatian.  Kundi sa daan ngayon na
inaakay Niya tayo, sa daan na kadalasang salungat sa sarili nating laman, ang mahabang daan, ang mahirap
na daan, iyon ang daan na tunay na nagdadala sa atin sa kaluwalhatian.  Ito ang daan na idinisenyo para
ipakita ang Kanyang kasapatan at ang Kanyang karunungan.

Ito ay salungat sa ebanghelyo ng kalusugan, kayamanan, at tagumpay na ipinangangaral ng marami ngayon
– na ipinapakita ng Dios ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan lamang ng pagliligtas sa iyo sa lahat ng
iyong kasawian at hapdi ng puso at mga karamdaman.  Hindi ganoon ang Salita ng Dios.  Hindi, ang Dios
ay umaakay sa mga daan na kadalasang mahirap at mahiwaga sa atin.  Maaaring akayin ka Niya sa daang
mahirap para sa iyong kalusugan.  Marahil sa iyong anak, sa iyong kabataan.  Maaaring akayin ka Niya sa
kahirapang pang-isipan, kahirapang emosyonal.  Maaaring may mga problema sa iyong pag-aasawa at
kailangan mong paghirapan ang mga problemang iyon bawat araw.  Marahil ay gagawin ka Niyang mas
malungkot.  Marahil ay makikipaglaban ka sa di-kapanatagan.  At para sa iglesia, ang daan ay hindi
magiging madali.  Laging magkakaroon ng mga kahirapan.

Sa halip na kalusugan, maaaring maghatid ng karamdaman ang Panginoon.  Sa halip na kasaganaan, maaari
Siyang umakay sa daan ng kahirapan.  Sa halip na kapayapaan ng kaluluwa, maaari Niyang padaanin ka sa
kalungkutan.  Maaari ka Niyang akayin sa daan na akala natin ay maling-mali.  Subalit ganap Siyang
umaakay.

Una sa lahat, nabasa natin na sinabi ng Dios, “Baka ang bayan ay magsisi kapag nakakita ng digmaan at
magbalikan sa Ehipto."  Tinutukoy Niya ang katotohanan na ang mga Filisteo ay namuhay sa mga daan ng
madaling daan papuntang Canaan – at ang Filisteo nang mga panahong iyon ay napakalakas para sa Israel. 
Oo, syempre, kaya ng Dios ng patabihin ang mga Filisteo.  Ngunit hindi ginagamit ng Dios ang Kanyang
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kapangyarihan para lamang sa kaginhawahan ng Kanyang bayan.  Ginagamit ng Dios ang Kanyang
kapangyarihan para sa isang layunin.  Hindi lamang basta inaalis ng Dios ang mga hadlang sa ating buhay. 
Kundi niloloob Niya sa Kanyang biyaya na tayo ay makipaglaban sa kanila.  At alam Niya na may ilang
mga bagay na hindi pa handang harapin ng Israel.  Kailangan nilang maturuan.

Alam ng Dios na kapag agad-agad na makabangga ng Israel ang mga mandirigmang Filisteo, pagkatapos
umalis sa Ehipto, at mapadugo ang kanilang ilong, tatakbo silang pabalik sa Ehipto at magtatago.  Sa
madaling salita, sinasabi ng Panginoon, may mga tukso, may mga paghihirap, na hindi pa handa ang mga
Israelita sa biyaya ng Dios upang harapin.  Kaya iginawi sila ng Dios sa daan ng ilang.

Kaya nga may ilang mga pangyayari rin at kalagayan na masyadong malakas para sa iyo ngayon at tatalo sa
iyo.  Maaaring hindi mo naiisip iyon.  Ngunit inaakay ka ng Dios, at nangangako Siyang hindi ka Niya
hahayaang matukso ng higit sa makakaya mo.  Maaaring gustuhin mo ang maiksi at madaling daan.  Bilang
kabataang lalaki at babae, gusto mo itong madali.  Bilang asawa, gusto mo itong madali.  Nakikita mo ang
daan ng kayamanan at kalusugan at lahat ng mga plano na pinangarap mo.  Iyon ang pinakamabuting
paraan.  Iyon ang paraan na ang iyong kaluluwa ay magiging napakasaya.  At iyon ang paraan na
masasamba mo ng mabuti ang Dios, sabi mo.  Ngunit alam ng Dios na kung aakayin ka Niya sa daang iyon,
hindi mo makakayanan.  May mga laban na hindi ka pa handa – mga laban sa iyong buhay na sa puntong ito
ay mangangahulugan ng pagkatalo.  Kaya hindi ka inaakay ng Dios sa daan na sa palagay mo ay
pinakamabuti dahil pinakikitunguhan ka ng Dios ayon sa iyong mga kahinaan.  Nalalaman Niya ang iyong
kalakasan at nalalaman Niya ang mga hadlang at hindi ka dadalhin sa lugar na iyon kung saan ay di mo
makakaya.

Ngunit mayroon pa.  Nabasa natin na inakay ng Dios ang bayan patungo sa daan ng ilang ng Dagat na Pula
sa isang dahilan.  Alam natin na ang dahilan ay ang ilang ay magiging lugar ng paghahanda, upang maging
handa ang Israel para sa Canaan.  Naging napakalinaw na sa likas nila ay ninanasa pa rin nila ang Ehipto,
ninanasa pa rin nila ang sanlibutang ito, at kailangan nila ng paglilinis.  Kaya sila inakay ng Dios sa daan ng
Dagat na Pula.  Kaya sila dinala ng Dios patawid sa Dagat na Pula at hindi sila maaaring bumalik.  Kaya sa
loob ng apatnapung taon ay didisiplinahin Niya sila sa ilang at tuturuan sila at aalagaan sila.  Kapag sa
wakas, ay pumasok na sila sa lupain ng Canaan, ay malalaman nila na nakapasok sila sa pamamagitan ng
biyaya.  Kung ang Israel ay pumunta sa Canaan sa pamamagitan ng pinakamaikling makinis na daan; kung
basta na lamang hahampasin ng Dios ang mga Filisteo paalis sa kanilang daanan at lilitaw sila sa Canaan
dalawang linggo pagkalabas sa Ehipto, isipin mo iyan!  Paano kung gayon papasok ang Israel sa lupain ng
Canaan?  Lalakad sila na nagmamalaki, iniisip na karapat-dapat sila sa lugar.

Mga minamahal, tinubos tayo ng Dios sa dugo ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Tinawag Niya tayo sa
kaluwalhatian.  Ngunit ngayon ang isang bagay na ginagawa Niya sa lahat ng ating mga araw ay turuan tayo
na ang walang hanggang gantimpala natin ay  lubos na sa biyaya Niya lamang.  At kailangan ng ilang upang
gawin iyon.  Sa pamamagitan lamang ng disyerto nakilala ng Israel ang kanilang sarili bilang pinaka di
karapat-dapat sa lahat ng tao, bilang mapagbulung-bulungan, mapagnasa, mareklamo, at bayan na walang
espiritual na alaala.

Para sa atin ay pareho rin. Mababasa natin sa I Pedro 5:10, “ At pagkatapos na kayo'y magdusa nang
sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang
kaluwalhatian kay Cristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo.”  Ang
pamamaraan ng pagpaparusa, ng pagsasaway, ng pagpapababa sa atin ay mabuti.  Kapag ikaw ay dinala ng
harap-harapan sa sarili mong kahinaan at kasalanan, doon lumilitaw ang biyaya sa buo nitong
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kaningningan.   At ganoon ka dadalhin ng Dios sa Canaan.  Ang landas ay tinatawag na Mga Aral sa
Biyaya.  Ito ay tinatawag na ang Daan sa Kabanalan.  At ito ay tinantya ng Dios upang dalhin ka sa
sukdulan, sa mga lugar kung saan ang iyong lakas ay ubos na at ang iyong pag-asa ay wala na at wala ka ng
paningin.  Doon ka lamang Niya bubuhatin patungo sa Jordan.  

Ang hinahanap natin sa buhay at ang hinahanap ng Dios para sa atin ay madalas na dalawang magkaibang
bagay.  Hinahanap natin ang maiksi, madali, at direktang paraan sa ating kasiyahan.  Subalit hindi
hinahanap ng Dios ang makalupa nating kasiyahan.  Hinahanap Niya tayo.

At iyon ang pampalakas-loob na mayroon tayo.  Mayroon tayong pampalakas-loob na siyang lubos na tiyak
na pangako na tayo ay dadalhin sa Canaan.  

Nabasa natin na dinala ni Moises ang mga buto ni Jose kasama niya, sapagkat “mahigpit niyang
pinapanumpa ang mga anak ni Israel, na sinasabi, Tiyak na bibigyang-pansin kayo ng Diyos, at inyong
dadalhin ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo."  Pinasumpa ni Jose ang Israel na dadalhin nila
ang kanyang mga buto sa Canaan.  Ngayon si Moises at ang bayan ng Israel ay naalala iyon.  Sa loob ng
apatnapung tao ay dadalhin nila ang mga buto ni Jose sa ilang.  Itatanong natin, “Para saan?  Bakit ninyo
dinadala ang mga butong ito sa ilang?”  Ang sagot ay, “Dahil nangako ang Dios kay Jose na ang kanyang
mga buto ay mapupunta sa Canaan.”

Ang Canaan ay larawan ng walang hanggang kaluwalhatian, larawan ng kaligtasan ng katawan at kaluluwa
ng mananampalataya.  Iyon ang pangako ng Dios:  Doroon ka, at walang anuman ihahatid ang kamatayan sa
iyo na hahadlang sa daan ng iyong pagpasok.  Iyan ang pampalakas-loob ng Dios.

Sinasabi ng Dios, “Aakayin Ko kayo sa mga daan na hindi ninyo maiintindihan, subalit dadalhin ko kayo
pauwi.  At sinasabi Ko sa inyo na walang mawawala – hindi ang mga buto ninyo, hindi anumang tinubos ni
Cristo.  Makakatawid ka sa Jordan.    Ang daang pag-aakayan Ko sa inyo ay hindi mawawala, hindi ito
matatapos gaya ng mga pangarap ng sanlibutang ito.  Kundi ikaw, sa eksaktong daan na pag-aakayan Ko sa
iyo, ay makakauwi sa walang hanggang kaluwalhatian.”  Walang anuman na makakahadlang doon,
sapagkat ito ang pangako ng walang hanggang Dios.

Pagkatapos ang pampalakas-loob ay ito:  na tayo ay pangangalagaan ng Dios ng Kanyang tapat na
presensya.  “Ang PANGINOON ay nangunguna sa kanila sa araw, sa  isang haliging ulap upang patnubayan
sila sa daan; at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila; upang sila'y makapaglakad sa araw
at sa gabi.”  Isang haliging ulap ngayon ang lumitaw at ang haliging apoy ay lumitaw sa unahan ng Israel. 
Ginawa ng Dios na kitang-kita na Siya ay kasama nila, na inaakay Niya sila, at walang magkakamali dito: 
na Siya mismo ang kanilang naging Gabay.

Ngayon ay kunin mo ang kaaliwang iyan para sa taong ito.  Kung ang Dios ay kasama mo, ang disyerto ay
nagiging hardin.  Kung ang Dios ay kasama mo, ang mesa ng biyuda ay nagiging handaan.  Kung ang Dios
ay kasama mo, ang bahay-alagaan ay nagiging pintuan sa palasyo ng hari.  Kung ang Dios ay kasama mo,
ang karamdaman ay nagiging sagisag ng karangalan; at ang pagsubok at kalungkutan ay nagiging mga
bagay na ating hinahalikan.  Siya ay tapat.  Sapagkat “ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi
ay hindi umalis sa unahan ng taong-bayan.”  Hindi Niya sila iniwan kahit isang saglit.  Lagi Siyang naroon. 
Iyan ang ating pampalakas-loob!

 “Hindi Kita iiwan, hindi Kita pababayaan.  Wala sa taong ito ang magiging dahilan upang gawin Ko iyan. 
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Sasamahan kita, aakayin Kita.”  Alam natin ito, dahil sumusumpa ang Dios sa kanila na Kanyang tinubos sa
dugo ni Jesu Cristo na, ano mang mangyari sa taong 2008, “Aakayin kita, hindi Kita pababayaan, dadalhin
Kita sa daan ng Aking walang hanggang karunungan papunta sa kaluwalhatian.  Ako ay gagabay, Ako ay
aakay, Ako ay magtutuwid, ilalayo Kita sa mga bagay na napakalakas.  Ipapakita Ko sa iyo ang Aking
biyaya.”

 “Ako’y inaakay Niya:  O pinagpalang kaisipan!  Siya ay kasama ko.  At kaya magtatapos tayo:  “Tiyak na
biyaya at kagandahang-loob ay susunod sa akin, hanggang ang mga araw ng aking buhay ay matapos,
kailanman ang aking magiging tahanan, O Jehovah, sa Iyong bahay na banal Ikaw’y kasama.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, itali mo ang Iyong Salita sa aming mga puso at pagkalooban kaming pasakop at magtiwala sa Iyo, ang
matapat, matalinong Dios ng aming kaligtasan.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


