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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 14:26

"Ang Pagdating Ng Mang-aaliw"

ni Rev. Carl Haak

Sa Linggong ito ng Pentecostes ang ating teksto ay Juan 14:26, ang mga salitang ito ni Jesus:  “Subalit
ang Mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo
ng lahat ng mga bagay, at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo.”  

Ang mga salitang iyon ni Jesu Cristo ay sinabi sa Kanyang mensahe ng pamamaalam sa labing-isa.
Sinasabi Niya sa kanila, nang gabi ng krus, na Siya ay aalis.  Pupunta Siya sa Kanyang Ama sa
pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit.  Ngunit
tinitiyak Niya sa kanila na ito ay magiging ayos lang dahil ipapadala Niya, kapalit Niya, ang Espiritu Santo.
Sa katunayan, nakikita ni Jesus na napakahalaga ng pagdating ng Espiritu Santo kaya, gaya ng mababasa
natin sa mga kapitulo 14-16 ng Juan, naging napakalinaw na itinuturing Niyang mas mabuting dumating
ang Espiritu Santo kaysa manatili Siyang kasama natin sa laman.  Halimbawa, sa Juan 16:7:  “Gayunma'y
sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis,
ang Mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo.”  Sabi
Niya, “Hindi n’yo dapat isipin na dahil aakyat Ako sa langit ay maiiwan na kayong mag-isa at nasa tagilid
at aasahan n’yo lamang na makita Ako isang araw sa langit – na kayo ay naiwan bilang kawawang mga
tupa sa ilang.  Ngunit bago ako umalis, nais kong magbigay sa inyo ng nakakapagpaginhawang pangako:
Magpapadala Ako sa inyo ng isa pang Mang-aaliw, Isa na magiging tulad Ko noon sa inyo at higit pa; Isa
na aaliw sa inyo sa lahat ninyong kalungkutan, aaliwin kayo sa inyong mga pagsubok, palalakasin kayo
sa inyong tukso; Isa na magtatatak sa inyo ng Kanyang kapangyarihan hanggang sa araw ng pagtubos;
at Isa na gagawin lahat sa inyo ang dapat ay gagawin Ko kung nanatili Akong kasama ninyo.”

Iyan ang ebanghelyong ipinapahayag natin ngayong Linggo ng Pentecostes, ang araw kung saan ang
iglesia ay nagdiriwang sa pagbubuhos ng Espiritu Santo.  Limampung araw matapos bumangon si Jesus
mula sa mga patay, sampung araw matapos Siyang umakyat sa langit, ayon sa pangakong Kanyang
iniwan, ibinuhos ni Jesu Cristo ang Espiritu Santo sa iglesia.  At iyan ang dakilang bagay sa Cristianismo.
Ang dakilang bagay ay ang kaloob ng Espiritu Santo na maging ating tagapagturo, na magbubukas ng
ating puso upang sumampalataya at malaman ang buong katotohanan na nakay Jesu Cristo.  Sabi ni
Jesus, “Isusugo Ko ang Mang-aaliw sa inyo, ang Espiritu Santo, na ang gawain ay ipaalala sa inyo ang
lahat ng sinabi ko sa inyo.”  

Ngayon magtanong tayo:  Sino mismo ang Isa na dumating sa atin sa kaloob ng Pentecostes?  Alam natin
na iyon ay ang Espiritu Santo.  Ngunit tinutukoy Siya ni Jesus bilang Mang-aaliw.  Nabasa natin, “Ang
Mang-aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan.”  Sinasabi ni Jesus sa atin na ang
Dios Ama ay magsusugo sa atin ng Espiritu Santo sa kapangyarihan ni Jesu Cristo upang maging atin ang
Espiritu Santo sa ating mga puso.



Page 2 of  5

Ito ay tiyak na nagtuturo sa atin na ang kaligtasan ay ganap na gawa ng Dios.  Ang Dios ang nagplano
at naghanda ng ating kaligtasan sa Kanyang panukalang walang hanggan.  Alam ito ni Jesus.  Sa Juan 10
nagsalita Siya sa katotohanang ang Kanyang Ama ang nagbigay sa Kanya ng mga tupa, at para sa mga
tupang iyon, pinili ng Ama, ibibigay Niya ang Kanyang buhay.  Sasabihin Niyang muli sa Kanyang mga
alagad, “Hindi ninyo Ako pinili (Juan 15), kundi Ako ang pumili sa inyo.”  Ipinasya ng Ama kung sino ang
maliligtas.  Ngunit isinugo rin ng Ama ang Kanyang Anak upang tiyakin ang kaligtasang iyon.  Alam din
iyon ni Jesus.  Sa Juan 6 sabi Niya, “Ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling
kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin.”  At ano ang kalooban ng Ama?  Ang kalooban ng Ama
ay hindi Niya ipagkait ang sarili Niyang Anak kundi ibinigay Siya para sa ating lahat (Rom. 8).

Sa gayon ay pinlano ng Dios ang ating kaligtasan sa walang hanggan at isinagawa ito sa kaloob ng
Kanyang Anak.  Ano ang inilaan ng Dios sa atin ngayon, sa atin na nasa lupa?  Ang inilaan ng Dios ay ito:
Ipapadala Niya ang Mang-aaliw.  Ang Mang-aaliw, ang Espiritu Santo, ay ipapadala sa atin upang manatili
sa ating puso.  Iyan ang dakilang pagpapala ng Dios.

Pumarito Siya sa awtoridad ni Jesu Cristo.  Sabi ni Jesus, “Isusugo Siya ng Ama.  Itong lahat ay sa Ama,
itong lahat ay sa Dios.  Ngunit isusugo Niya Siya sa Aking pangalan.”  At ang ibig sabihin ng “sa Aking
pangalan” ay, sa Aking awtoridad.  Siya ay paparito sa awtoridad ng nabuhay na Jesu Cristo, ang dakilang
awtoridad ng Kanyang kaligtasan.  Ang Espiritu Santo, kung gayon, ay hindi lamang impluwensya.  Hindi
lamang Siya taga-udyok.  Kundi pumarito Siya sa atin sa buong maharlikang kapangyarihan at dakilang
awtoridad ng ating Panginoong Jesu Cristo.  Ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob, Siya ay puspos, ng
kaligtasan ni Cristo.  At Siya ay pumarito sa pangalan ni Cristo upang gamitin ang kaligtasang iyon.  Wika
nga, sabi ni Cristo, “Kilala Ko ang Aking mga tupa na pinag-alayan Ko ng Aking buhay.  At ngayon, sa
Aking awtoridad bilang nabuhay na Tagapagligtas ng mga tupang iyon, ibinibigay Ko ang Espiritu Santo,
at papasok Siya sa kanila at aaliwin sila sa pamamagitan ng pagdadala ng Aking kaligtasan sa kanila.”

Kung gayon, ipinadala sa atin ni Cristo ang Espiritu Santo na mayaman sa buo Niyang kaligtasan, upang
dalhin ang kaligtasang iyon at, sa dakilang biyaya ng Dios, upang gawin ito sa puso ng mga
mananampalataya.  Iyan ang katotohanan ng kaligtasan.  Ang katotohanan ng kaligtasan ay sa tuwing
ito’y magaganap ito ay dakilang gawa ng Espiritu Santo, ipinadala ni Cristo sa puso ng mga ibinigay sa
Kanya ng Ama at sa pinag-alayan Niya ng Kanyang buhay, upang gamitin sa kanilang puso ang kaligtasang
iyon.  

Iyan ay maluwalhating bagay.  Pinupuspos tayo ng Espiritu Santo at pinalalakas tayo ng kaligtasan.

Paano ginawang walang takot ang bayan ng Dios na ipahayag ang pangalan ni Jesu Cristo sa harap ng
mga nagbabantang patayin sila nang nakagapos sa poste?  Sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  Paano
maaaring mangyari, na ikaw, bilang isang binata, ay tatakbo sa pangungutya sa kolehiyo o pampublikong
mataas na paaralan, samantalang lahat ay kinukutya ka sa iyong pananampalataya kay Jesu Cristo?
Paanong mangyayari iyan?  Sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  Paanong mangyayari na ang isang balo
na may tatlong anak ay makakahanap ng kaaliwan at kalakasan upang magpatuloy?  Sa pamamagitan ng
Espiritu Santo.  Paanong mangyayari na ang isang tinamaan ng kanser at mamamatay na ay
magpapatotoo sa mga tauhan ng ospital at sa mga nars na nag-aalaga sa kanya ng kanyang ganap na
pag-asa at kapayapaan at ng kanyang katiyakan na siya ay maliligtas na walang hanggan sa kanyang
Tagapagligtas?  Paanong mangyayari iyon?  Sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  Dahil sinabi ni Jesus,
“Isusugo Ko ang Mang-aaliw sa inyo.”  Paanong nakakakuha ng lakas ang isang dalaga upang maging
banal sa masamang sanlibutan kung saan ang lahat ay nakatingin sa kanya sa daan ng kasalanan?  Paano
niya makukuha ang lakas na iyon?  Sa pamamagitan ng Espiritu Santo.



Page 3 of  5

Ang Espiritu Santo ay ibinigay upang sumapuso natin upang ihatid si Cristo sa atin at ang Kanyang
kaligtasan sa atin.  Kaya, tumatayo tayo sa lakas ng Espiritu Santo ng Dios.  Hindi ba natin pupurihin ang
Dios?  Hindi ba natin pupurihin ang Ama, Anak, at Espiritu Santo?  Huwag tayong tumayo na naguguluhan,
nagtatanong ng:  Pentecostes, ang pagbubuhos ng Espiritu Santo, ngayon ano ang ibig sabihin niyan?
Iyan ba ay nangangahulugang dapat tayong magkaroon ng ilang uri ng mga tandang nakikita sa iglesia
at pagkatapos ay malalaman natin na ang Espiritu Santo ay nasa ating puso?  Iyan ba ang ibig sabihin
niyon – na dapat tayong magkaroon ng kakayahang magsalita sa iba’t ibang wika (anuman iyon), o
kakayahang magpagaling ng mga tao – kaya ang Espiritu Santo ay nasa atin?  Hindi!  Hindi iyan ang Salita
ng Dios.  Iyan ay santambak na walang kabuluhan.  Ito ang katotohanan:  Ang presensya at
kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya ay ang Espiritu Santo ang Mang-aaliw,
upang makapangyarihang kunin ang kaligtasan ni Cristo at ihatid ito sa aking puso upang sa pamamagitan
ng pananampalataya ay tumatayo ako at nakikilala ko ang aking Tagapagligtas at naaalala ko ang Kanyang
mga Salita at nararanasan ko ang kapangyarihan ng mga salitang iyon at ipinahahayag sa bawat kalagayan
ng buhay na ako ay Kanyang anak.  Iyan ang pagpapala ng Pentecostes.  

Binigyang-diin ni Jesus na gawain ng Espiritu Santo lalo na ang ituro sa atin ang lahat ng mga bagay at
ipaalala sa atin ang lahat ng mga bagay na sinabi Niya sa atin.  Ang gawain ng Espiritu Santo ay:
pagtuturo.  O, maaari nating sabihing, magbigay-liwanag – upang usigin tayo ng katotohanan ng Dios at
igapos ang katotohanan ni Cristo sa ating puso.  Kaya, sa Biblia (Efe. 1:17), Siya ay tinatawag na Espiritu
ng karunungan at ng pahayag.  
 
At muli, bibigyang-diin ni Jesus sa Juan 16 ang gawaing ito ng Espiritu Santo bilang tagapagturo.
Sasabihin Niya sa Juan 16, “Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya
kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi ang
anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga
bagay na darating.  Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin, at sa inyo'y
ipahahayag niya.”  Ano ang ibig sabihin niyan?  Ibig sabihin niyan na hindi magkakaroon ng nakapagliligtas
na paniniwala ng katotohanan ni Jesu Cristo nang wala ang gawain ng Espiritu Santo.  Maaaring
magkaroon, marahil, ng pang-kaisipang pagkaunawa sa sinasabi ng Biblia.  Maaari pa ngang magkaroon
ng pang-matalinong pagsusuri sa nilalaman nito.  Maaaring natuto tayo ng mga seminar at pagtatalakayan
sa teolohiya ni Pablo at iba’t ibang aspeto ng katotohanan.  Subalit hindi maaaring magkaroon ng
mapagpakumbabang paniniwala, nag-uumapaw ng pagkamangha sa katotohanan.  Hindi magkakaroon
ng pananampalataya sa banal na Kasulatan hiwalay sa gawa ng Espiritu Santo.  Ang gawain ng Espiritu
ay maghatid ng nakapagliligtas na kaalaman sa bayan ng Dios, upang tiyakin sa atin ang lahat ng sinalita
ni Jesus sa atin.  

Iyan ay nagtuturo sa atin ng katotohanan na, sa kalikasan, ikaw at ako ay walang alam, lalong sadya, sa
espiritual na katotohanan.  Mababasa natin sa I Corinto 2:14 na ang “taong hindi ayon sa espiritu ay hindi
tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa kanya.”  Ang
mga mata natin ay binulag.  Hindi natin gustong makilala ang Dios.  Itinatanggi natin ang Dios.  Itinataas
natin ang ating sarili sa harap ng Dios.  At wala tayong nalalaman gaya ng dapat nating malaman.
Nakikita natin ang buong buhay sa ilalim ng maling mga kulay.  Hinahamak natin ang mga bagay na
tungkol sa Dios.  Ang Salita ng Dios, mismo, ay tatalbog sa ating puso na tulad ng sa isang bato.  

Ngunit ang Mang-aaliw?  Ang Espiritu Santo?  Makapangyarihan Niyang binabago ang mga bagay.
Binubuksan Niya ang mga mata ng aking pang-unawa.  Binibigyan Niya tayo ng puso upang
sumampalataya.  Tinatawag Niya tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag.  Ibinibigay Niya sa atin ang
kaalaman ng Dios sa harap ni Jesu Cristo.  Binubuksan ng Espiritu Santo ang puso upang makaunawa.
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Oo, ikaw ay dapat magpatotoo.  Dapat kang magturo.  At dapat kang magsalita, bilang anak ng Dios, ng
mga kamangha-manghang bagay ng iyong pananampalataya.  Ngunit walang halaga ng iyong
panghihikayat, walang halaga ng iyong karunungan, at walang halaga ng iyong mga salita ang
makapagsusulat ng katotohanan sa puso ng iba.  Iyan ay gawain ng Espiritu Santo.  Ang Espiritu Santo
ay tiyak na gumagamit ng mga pamamaraan, ginagamit Niya ang iyong patotoo, ginagamit Niya ang Salita
ng Dios.  Ngunit kailangan itong gawin ng Espiritu Santo.

Ang Espiritu Santo ay gumagawa sa pamamagitan ng banal na Kasulatan.  Sabi ni Jesus, “Siya ang
magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo.”  Ngayon, kung kokonsultahin mo ang I Pedro 1:11,
matutuklasan mo na ang Biblia ay nagtuturo na ang buong Kasulatan (ang 66 na aklat ng Biblia) ay isinulat
lahat ni Jesu Cristo, sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo, na kumasi sa bawat taong manunulat ng Biblia.
Kaya nang sabihin ni Jesus na ipapaalala Niya ang lahat ng sinabi Niya sa inyo, ibig Niyang sabihin na
ihahayag ng Espiritu Santo sa inyo ang buong katotohanan ng Kasulatan.  At ibig Niyang sabihin na ang
Espiritu Santo ay gagawa sa pamamagitan ng Kasulatan.

Ngayon may malaking kamalian na umiiral sa Cristianong iglesia sa kasalukuyan.  Nagsasalita tayong may
pag-ibig upang ang mga Cristiano ay magkaroon ng pagkaunawa sa Kasulatan.  Ang malaking kamalian
ay mayroon pa ring labis na kapahayagan, na ang Dios kahit paano ay nagsalita sa akin sa pamamagitan
ng hangin o ng ulap na ito at iyon.  Ngayon sinasabi sa atin ni Cristo na walang inihahayag na bago ang
Espiritu Santo.  Kundi ituturo Niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na sinabi Ko sa inyo.  Iyan ay, ituturo
Niya sa inyo ang mga katotohanan ng Kasulatan.

Kung gayon, nasaan ang Espiritu Santo?  Sa anong iglesia?  Siya ay naroroon sa iglesiang iyon kung saan
ang Salita ng Dios ay tinatanggap bilang “oo” at “amen” ng Dios, kung saan ang Kasulatan ay iginagalang
bilang walang kamalian, sapat, at makapangyarihang Salita ng Dios.  Ang Kasulatan ay naisulat na.
Ibinigay na ng Dios sa atin ang Kanyang Salita.  Tumingin sa kanila at magbasa.  Iyon ang pahayag ng
Dios.  Ang Dios ay hindi nagbibigay ng bagong kapahayagan mula sa ulap.  Ngunit ibinigay Niya ang
Espiritu Santo upang magbigay sa atin ng pagkaunawa sa Salita na Kanyang ibinigay.  Ang Espiritu Santo
ay nagiging ilawan ng ating puso upang makita ang kamangha-manghang katotohanan ng Kasulatan.

Ipapaalala Niya ang lahat ng mga bagay na sinabi Ko sa inyo.  Pupukawin Niya ang iyong ala-ala.  Ang
pag-alala ay isang bagay na higit pa sa pagtuturo lamang.  Ang pag-alala ay upang ibalik, upang
alalahanin.  Ang pag-alala ay kapag ang katotohanan ay ibinalik sa iyong kamalayan sa paraang
nililiwanagan ka nito at nagliliwanag sa iyong daanan at ikaw ay inaaliw.  Nakita mo, hindi natin
kinakailangang dalhin ang Biblia bawat sandali ng bawat araw.  At hindi tayo gumugugol ng bawat sandali
ng bawat araw na nagbabasa ng ating Biblia.  Mayroon tayong mga tungkulin.  Mayroon tayong trabaho
at paaralan at paglilibang.  Nagiging abala tayo sa mga bagay na ito, sa ating trabaho.  Napupuno tayo
ng mga pagpupunyagi.  Subalit ang Espiritu ay gumagawa sa ating ala-ala.  Ipinaaalala Niya ang Kasulatan
sa ating pag-iisip kung kaya’t ang Kasulatan ay nagsasalita sa atin.  Upang masabi nating kasama ni
Jeremias sa Panaghoy 3, “Ngunit ito'y naaalala ko, kaya't mayroon akong pag-asa.”  O sa Awit 77:11,
“Aking gugunitain ang mga gawa ng Panginoon; Oo, aking aalalahanin ang mga kahanga-hangang gawa
mo noong unang panahon.”  Sa ganitong paraan, inaaliw tayo ng Espiritu.

Ang Espiritu ay gumagawa sa atin sa mga oras ng kalungkutan.  Ipinaaalala Niya sa atin ang Salita ng
Dios.  Iyan ay nangangahulugan na dapat kang maturuan ng Salita ng Dios.  Kailangan mong ipunin ito
sa iyong puso.  Ngunit gawain ng Espiritu Santo na ipaalala ito sa iyo upang sa sandali ng iyong
kalungkutan at kapaguran maaalala mo ang Kasulatan.  “Ang Panginoon ay aking liwanag at aking
kaligtasan; sino ang aking katatakutan?” (Awit 27). 
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May mga oras na nakatayo tayo sa gitna ng kadiliman at kabigatan.  Ang Espiritu Santo ang humahatak
sa tabing ng langit at nagliliwanag sa ating puso ng katotohanan ni Jesu Cristo.  Ginagawa rin Niya ito sa
pakikisama ng mga banal.  Napakadalas sa iyong karanasan at sa akin, maaaring ito ang biglaang salita
mula sa isang kapwa-banal, salita ng pagpapalakas o salita ng pagninilay sa sarili niyang buhay kung ano
ang kahulugan ng Salita ng Dios sa kanya.  Marahil hindi niya alam ang iyong kalagayan.  Hindi niya alam
kung ano ang pinagdadaanan mo.  Ngunit sa pamamagitan niyaong pakikisama ng mga banal ang Espiritu
ay naglilingkod sa iyong puso at sinabi mong, “Ah, oo.  Ang kaluluwa ko ay pinagpala ng Salitang iyon.”
Ang Banal na Espiritu ding iyon ang gumagawa sa lahat ng mga anak ng Dios.  Ang espiritual na
pagtatalakayan ay napakahalaga sa mga mananampalataya.  Ang espiritual na pagtatalakayan ay hindi
lamang kapag ikaw ay direktang nagsasalita tungkol sa Biblia o bumabanggit kayo sa isa’t isa ng talata
sa Biblia.  Kundi ang espiritual na pagtatalakayan ay kapag tinitingnan ninyo ang inyong buhay espiritual.
At nagsasalita ka na dinadala mo ang katotohanan sa inyong pagtatalakayan, sa iyong mga karanasan
nang nakaraang linggo, sa iyong mga pagpupunyagi.  Kung minsan maging ang batang maliit ay gagawin
ito sa atin.  Marahil ay nasa lababo ka at naghahanda ng hapunan o gumagawa ng anuman, at nakasulat
sa buo mong mukha, Nanay, na ikaw ay nawawalan ng pag-asa.  Pagkatapos marahil ang dalawa o tatlo
o apat na taong bata ay lalapit at hahatakin ang iyong palda at sasabihing, “Pero Nanay, ang Dios ay nasa
langit, tama?  Si Jesus ang ating Tagapagligtas, tama?  Itinataas Niya tayo sa kagalakan, di ba?”  At mula
sa mga labi ng iyong anak inaaliw ka ng Espiritu Santo. 

Kaaliwan.  Iyan ang gawain ng Espiritu Santo.  Kaaliwan sa pamamagitan ng Kasulatan.  Naghahanap ka
ba ng kapayapaan at kaaliwan sa iyong buhay?  Huwag kang magpatuloy sa isang walang saysay na
paghahanap.  Hindi mo kailangang umakyat ng bundok sa Tibet at umupo sa posisyong yoga.  Hindi mo
kailangan, bilang kabataan, ang maghanap at maghalughog sa lahat ng uri ng nakapagtatakang relihiyon
at umupo nang may natutong anyo at magsimulang magtaka, “Mayroon bang pangunahing katotohanan?
Itinuturo sa atin ang lahat ng ito sa kolehiyo at mayroon bang pangunahing katotohanan?”  Hindi ganyan
ang paghahanap ng kaaliwan at kapayapaan sa iyong puso.  Hindi mo ito makikita doon.  Heto iyon.
Mayroon tayong ganap na tagapagturo.  May isang ibinigay sa atin ng ating Gurong si Jesu Cristo.  Siya
ang Isa na kumukuha ng banal na Kasulatan at isinusulat sila sa ating puso at nililiwanagan tayo kung
kaya’t masasabi natin kasama ng mang-aawit sa Awit 119, “Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa
nakatatanda, sapagkat aking iningatan ang iyong mga salita.”

Taglay mo ba Espiritu Santo?  Ginagawa ba Niya ang dakilang gawaing ito sa iyo?  Purihin ang  Dios! Alam
mo ba itong kaloob ng Dios sa iyo?  Nagpapatirapa ka ba ng may pasasalamat sa Kanya?  At iginagalang
mo ba ang Salita ng Dios sa iyong puso at buhay?  Sinasabi mo ba, “Ang Iyong salita ay
nagbibigay-liwanag sa aking landas”?  Kung gayon ay mayroon kang kaaliwan.  Kung gayon ay mayroon
kang dakilang kaloob na si Jesus ay namatay upang bilhin para sa iyo – ang Mang-aaliw, ang Espiritu
Santong nasa iyo – upang ipaalala ang lahat ng sinabi ni Jesus.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Hinihiling namin na kunin ng Espiritu Santo ang Salita at ilagay ito sa
aming puso sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Amen.


