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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Gawa 27:23

“Nagmamay-ari Sa Akin”

ni Rev. Carl Haak

Sa Salita ng Dios sa Mga Gawa 27 mababasa mo ang isang kapana-panabik na nautikang kwento ng
makalumang pandagat na paglalakbay sakay ng isang galerang Romano – ang kaakit-akit na pangyayari
ng isang nakalulungkot na pagtakas mula sa bagyo at pagkasira sa barko.  Ngunit habang binabasa mo ang
kapitulo, hindi mo ito mauunawaan malibang makita mo na ang Dios, sa kabila ng lahat ng hangin at bagyo,
ang nagpatupad sa sarili Niyang walang hanggang kautusan upang dalhin ang Kanyang lingkod na si Pablo
sa Roma, upang doon ay magpatotoo sa ebanghelyo ng Kanyang Anak.   Ang bawat pangyayari ay pinanday
ng Dios sa pagkakasunud-sunod upang dalhin si apostol Pablo upang tumayo sa harapan ni Nero at
magpatotoo sa ebanghelyo.  Ang marahang hangin at ang mabagyong alon ay mga kamay ng Dios na
pinangyayari ang kalooban ng Dios sa buhay ni apostol Pablo.  Sapagkat itinuturo ng Kasulatan na ang
kaaya-ayang hangin at ang bagyo sa ating sariling buhay ay ang sariling kamay ng Dios na umaakay sa atin
sa Kanyang niloob para sa atin.

Ngunit ang bagyo na inilalarawan sa kapitulong iyon, at ang pagkasira sa barko, ay ipinadala hindi lamang
upang dalhin si Pablo bilang bilanggo sa Roma, upang gawin ang kanyang magandang patotoo sa harap
ni Cesar, kundi upang makapagpahayag si Pablo sa bagyo at sa harapan ng mga nasindak na manlalakbay.
Inilalagay ng Dios ang entablado para sa isang magandang kapahayagan ng pananampalataya.

Dahil ang kalooban ng Dios ay hindi lamang sa pangkalahatan na tayo ay Kanyang ididirekta hanggang sa
dulo at layunin ng ating buhay, kundi ang kalooban ng Dios ay nasa tiyakan.  Idinidirekta ng Dios ang bawat
isa sa atin sa bawat pangyayari sa ating buhay upang ilagay tayo kung saan tayo makakagawa ng
kapahayagan sa harap ng sanlibutan.  At anong gandang kapahayagan ang ginawa ni Pablo.  Mababasa mo
ito sa Mga Gawa 27:23, “Sapagkat sa gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang isang anghel ng Diyos na
nagmamay-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran.”  Iyan ang kapahayagan na ginawa ni Pablo sa
pamamagitan ng biyaya ng Dios – isang kapahayagan ng pananampalataya sa puso ng isang bagyo at sa
mga di-nananampalatayang manlalakbay.

Narinig ko sa kapahayagang iyon, una sa lahat, ang mala-granitong matibay na paniniwala ng Banal na
Espiritu.   Hindi ko nakita sa kapahayagan ng pananampalataya ni Pablo ang anumang pagkasuyang sagot
na, marahil, ay ibibigay ng isang bata sa katekismo.   Ni makita ko kay Pablo ang isang mataas,
batay-sa-emosyong kapahayagan:  “Oh, subukan mo si Jesus!”   H ind i  ko  nak i t a  ang  pa iwas  na
kapahayagan ng modernismong pang-relihiyon kung saan ay sasabihin ni Pablo sa barkong iyon, “Alam n’yo,
kapwa-manlalakbay, ibinigay ng Dios si Jesus upang gumawa ng mahalagang ambag sa kultura.”  Hindi!

Kundi nakita ko sa kapahayagan ng pananampalataya ni Pablo ang bilog ng malalim na paniniwala – ng
isang bagay na inilagay sa kanya ng kamay ng Dios, isang bagay na kailanman ay hindi  makakapagpatulog
sa kanya.  Dinanas na niya ang labing-apat na araw ng bagyo.  At kahit ngayon, kung siya ay itinapon nila
sa tabi, hindi nito maaalis ang kapahayagang ito – kahit siya ay pupugutan ng ulo si Caesar.  Pakinggan mo
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siyang magsalita:  “Na nagmamay-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran! Si Jesus ang aking
Tagapagligtas at Panginoon!”

Si Pablo ay nasa isang desperadong katayuan.  Ang kaluluwa ng mga tao ay nakatayong tumitingin sa isang
tiyak na kamatayan.  Mayroong lubos na kawalang-pag-asa para sa kanilang lahat.  Hindi kailanman
nakakita ng bagyong tulad nito ang mga manlalakbay.  Ang kanilang mga mata ay tuliro at di-makaunawa.
Hindi ito nangyayari.  Ang hangin ay umaalulong; ang ulan ay pumapalo; ang barko sa kanyang tabla ay
dumadaing.   At gayunman, sa gitna ng lahat nang ito, narinig nila ang tiyak, panatag, makapangyarihang
mga salita ng pagpapahayag ng pananampalataya:  “Sa gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang aking
Tagapagligtas.  Ako ay kabilang sa Kanya.  Siya ay sa akin at ako ay sa Kanya.  At pinaglilingkuran ko Siya.”
Iyan ang pananampalataya.    

Ang pananampalataya ay nagbubunga ng pagpapahayag mula sa malalim na paniniwala.  “Ako ay kabilang
sa Dios na nagmamay-ari sa akin.  Ako ay pag-aari Niya sa pamamagitan ng karapatan ng pagbili at
pananakop.”  Ito ay nangangahulugan na tayo ay naniwala sa pamamagitan ng biyaya ng Dios na hindi na
tayo kabilang sa ating mga sarili.  Hindi tayo nagsasarli; hindi tayo malaya; hindi natin ginagawa ang sarili
nating bagay.  Sa katunayan, sa Cristiano, ang lahat nang iyon ay nakapanghihilakbot na pag-iisip, dahil
kung tayo ay nagsasarili at malaya tayo kung gayon ay magkakaroon ng pananagutan sa ating sariling mga
kasalanan.   Mas malala, kailangan nating mamuhay ng buhay sa ilalim ng kalupitan ng mga hangal – sarili
natin.  Subalit ang paniniwala sa biyaya ng Dios ay ang ganap na kabaliktaran.  “Hindi ako sa aking sarili.
Hindi ako kabilang sa aking sarili.”   Hiwalay sa biyaya ng Dios, naniniwala ang tao na sila ay panginoon ng
kanilang sariling kapalaran, at ang dakilang prinsipyo sa buhay ay yaong ikaw ay sarili mo.  Subalit
ipinapakita sa atin ng biyaya ang lubos na kahangalan noon at naghahatid sa atin sa kapahayagang ito:
“ Ako ay wala; hindi ako sa sarili ko; ako ay kabilang sa aking matapat na Tagapagligtas na si Jesu Crsito,
dahil inibig Niya ako, isang makasalanan, mula sa biyaya lamang.  Ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa
akin sa krus.  Hindi ako ang pumili sa Kanya.  Kundi Siya na, sa pamamagitan ng soberanong biyaya, ay
pumili sa akin at tumubos sa akin at ginawa akong sarili Niyang pag-aari.  At ngayon ay pinaglilingkuran ko
Siya.  Siya ang aking Panginoon.”  Iyan ang laging kasunod.  Iyan ang katunayan na tayo ay kabilang sa
Kanya.
 
Ang kapahayagan ng pananampalataya ng Cristiano ay hindi lamang “Na nagmamay-ari sa akin – ako ay
kabilang kay Jesus.”  Kundi agad-agad ay dapat idagdag, “At siya kong namang pinaglilingkuran.”   Hayaan
ninyong sabihin ko sa inyo kung ano ang doktrina dito.  Ang layunin ng Dios sa pagtubos ng Kanyang Anak
ay ang magkaroon ng mga taong maglilingkod sa Kanya.  Tayo ay tinubos ng Dios sa dugo ni Cristo upang
maglingkod.  Ibig sabihin, bagama’t ipinahahayag mo na ikaw ay anak ng Dios, kung wala kang
pagnanasang maglingkod sa Dios, kung gayon ay huwag mong sabihin na ikaw ay kabilang sa Kanya! Ang
isang anak ng Dios na kabilang sa Kanya ay nais maglingkod sa Kanya ng may masimbuyo, maprinsipyo,
matapat na paglilingkod.

Sabi ni Pablo, “Pinaglilingkuran ko Siya.  Ang Dios lamang ang tanging nag-aangkin sa aking puso.  Ninanasa
kong pasakop sa Kanyang kalooban, na sundin ang Kanyang kautusan, na maging matapat sa Kanyang
iglesia, at gamitin ang lahat kong kakayahan para sa Kanya.”  Makapaglilingkod si Pablo sa lumulubog na
barko – sa barkong iyon mismo! Ang kanyang kapayapaan ang kanyang paglilingkod.  Ang kanyang mga
nagpapalakas na salita sa mga manlalakbay ang kanyang paglilingkod.  Ang paglilimas niya ng tubig nang
lumugar siya sa pila ang kanyang paglilingkod sa kanyang Panginoon.  Makinig:  lahat ng ating ginagawa
bilang mga anak ng Dios ay dapat maging paglilingkod.  Bilang mga pag-aari ng Dios, hindi tayo kailanman
malayo sa dambana ng paglilingkod.  Palagi, sa bawat sandali ng ating buhay, dapat nating ihandog sa Dios
ang tapat na pasasalamat ng kaligtasan at gawin ang lahat upang paglingkuran Siya.  Iyan ay
nangangahulugan na madalas nating inaalis mula sa ating mga puso ang ating makasalanang sarili, na
laging gustong mamuno sa atin.  Tumitigil tayo na mamuhay sa ating sarili at ninanasa nating mamuhay
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sa Dios.  

Ang paniniwala bang ito ay sa iyo, bilang anak ng Dios?  Sinasabi mo ba, “Na nagmamay-ari sa akin – ako
ay kabilang kay Cristo – at siya ko namang pinaglilingkuran?”  Sinasabi mo ba iyan bilang isang kabataan?
Kung gayon ay bantayan mo ang kadalisayan ng iyong buhay.  Panatilihin mong walang dungis  ang iyong
sarili mula sa sanlibutan.  Nais ng sanlibutan na ang pag-aari ni Cristo ay madungisan sa kasalanan.  Nais
ng sanlibutan na ang ginawa ng Dios para sa Kanyang kaluwalhatian ay madumihan ng putik ng kasamaan.
Naalala n’yo kung paanong ang mga paganong hari ay laging kinukuha ang ginto at pilak na sisidlan sa
templo ni Solomon at inilalagay sa sarili nilang mga templo?  Bakit?  Dahil nais ng sanlibutan na ang sa Dios
ay madungisan sa kasalanan.  Ang sanlibutan ay puno ng pagkayamot laban kay Jesu Cristo.  Nais nitong
lapastanganin ka.  Nais nitong punuin ang iyong mga mata ng pornograpiya.  Nais nito ang iyong katawan
na maging mahalay sa iyong pananamit.  Nais nito ang iyong mga tainga na madumihan ng mga bagay at
musika ng sanlibutan.  Nais nitong mabalot ka ng kasalanan.  Hindi nais ng sanlibutan ang katawan – ang
tainga, ang mga mata, at ang puso – na sinasabi mong kabilang kay Jesus upang maging dalisay.  Nais nila
na mamantsahan ito ng karumihan ng mga kasalanang sekswal, sa lahat ng kasalanan.

Kaya, Ipinapahayag mo ba na ikaw ay kay Cristo, na ikaw ay kabilang sa Kanya?  Kung gayon ay dapat
mong alalahanin na sa mundong ito na inihahagis-hagis ng bagyo ng mga tukso na dapat mong panatilihing
dalisay ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon.  

Subalit gayunman dapat mo ring bantayan ang patutunguhan ng iyong buhay.  Kung ikaw ay kabilang sa
Panginoon, kung gayon ay dapat mong sabihin na ang sanlibutang ito ay hindi mo tahanan, kundi ang
kaluwalhatian at kalangitan ang iyong tahanan, at ninanasa mo na ang iyong buhay ay patungo sa iyong
Panginoong Jesu Cristo, hindi sa mga diyus-diyosan nitong kasalukuyang sanlibutan, sa mga pag-aaliw
lamang, mga restauran, pera, mga sasakyan, mga bangka, serbesa, at alak.  Nanasain mong pangalagaan
ang iyong sarili na may isang layunin, isang hangarin, isang pamantayan:  ang walang hanggang
kaluwalhatian na inilagay sa harapan mo.  Ikaw ba ay nakatuon doon?  Saan ka papunta?  Alam mo ba kung
saan ka patungo sa iyong buhay?  Handa ka bang tiisin anumang pagpapakasakit ang  dumating sa iyong
daan para sa walang hanggang hangaring ito?  Ang sanlibutan ay tulad ng isang masalimuot na daan.
Madali tayong matangay ng salimuot na iyon at sa bandang huli ay hindi natin alam kung nasaan na tayo
at saan tayo papunta.  Iyan ang katotohanan ng sanlibutan.  Subalit ang salimuot ng sanlibutan at ng
kasalanan ay naghahatid sa impiyerno.  Kapag tayo ay kabilang sa Panginoong Jesu Cristo, dapat nating
tiyakin na ang pinatutunguhan ng ating buhay ay nananatiling nakapirmi sa pag-asa ng kaluwalhatian.  

Si Pablo ay gumawa ng isang nakapatiyak at matapang na kapahayagan ng kanyang pananampalataya.
Ang dapat nating makita ay ang paniniwalang pang-relihiyon ni Pablo na naging daan ng kanyang
pagpapahayag.  Iyon ang magandang bagay doon.  Iyon ang mahigpit na bahagi ng layunin ng Dios.  Ang
lahat, sabi ko, ay isinasaayos ng Dios upang ang isang patotoo ay maiwan ng Kanyang biyaya at ng
Kanyang Anak.  Dapat nating makita iyon.  Ang larawang nakikita natin sa Mga Gawa 27 ni apostol Pablo
bilang mananampalataya kay Jesu Cristo ay hindi sa isang mananampalataya na mayroong malaking
kaalaman kay Jesu Cristo sa isang lumulubog, walang pag-asang sanlibutan at ang kanyang bibig ay pipi.
Ang larawan ay hindi si Cristo ay nasa puso ng apostol at ang katayuan ay walang pag-asa at ang mga
manlalakbay ay nagsisimulang umawit sa kanilang mga dios at ang kapitan ay kinukuskos ang kanyang
masuwerteng mga butil at iniisip ng lahat na ang barko ay lulubog at si Pablo ay nanatiling tahimik mag-isa
sa isang sulok, bilang nag-iisang may kaginhawahan, dahil si Cristo ay nasa kanyang puso.  O, hindi!  Ang
larawan ay ito.  Dapat ay mayroong pagpapahayag.  Ang anak ng Dios ay may masasabi.  At dapat niya
itong sabihin, kapag ang lahat sa paligid niya ay wala ng pag-asa at natatakot.  “Huwag kayong matakot,
sumsampalataya ako sa Dios.  Ako ay kabilang kay Cristo.  Pinaglilingkuran ko Siya.”  

Ang pagpapahayag na ginawa ni Pablo ay sa kanyang mga salita, sa kanyang pananalita.  Subalit ito una
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sa lahat sa kanyang lakad.  Una ang kanyang buhay.  Ang dalawang iyon, syempre, ay hindi
mapaghihiwalay.  Ang ating lakad at ang ating pananalita – hindi natin sila mapupunit.  Ang mga salita ni
Pablo ay sinuportahan ng kanyang buhay.  At ang kanyang mga salita ay pagsasatinig lamang ng kung ano
ang sinasabi ng kanyang buhay mula sa sandali na siya ay lumakad sa tablang makapal mula sa daungan
upang sumakay sa barko.  Ito ay kailangang maging ganoon.  Iyon ang dahilan kung bakit nagpadala ang
Dios ng bagyo.  Ang Dios ay nagpadala ng bagyo dahil nais Niyang makita ng mga manlalakbay si apostol
Pablo sa ilalim ng pagsubok.

At iyan ang dahilan kung bakit nagpapadala ang Dios ng mga pagsubok sa iyong buhay.  Nais  ng Dios na
makita ng sanlibutan ang iglesia sa ilalim ng pagsubok.  Nauunawaan mo ba iyon?  Sakay ng barkong iyon
mas nagkakilala sina Pablo at ang mga manlalakbay kaysa kung sila ay namuhay ng dalawampung taon sa
parehong lansangan ng tabing-lungsod ng Chicago.  Hindi lamang sila magkaka-barko – 276 na mga
kaluluwa sa isang sasakyang-dagat, marahil ay 100 o 150 piye ang haba.  Magkakasama nilang kinaharap
ang kamatayan sa loob ng labing-apat na araw!  Sa bawat alon na bumabagsak sa muog ng barko, sa mga
tablang dumadaing, sila ay nakatitig sa kamatayan.  Hindi mo maitatago ang pinakatatagong lihim ng iyong
espiritwal na buhay kung gayon.   Ipapakita mo kung ano ka kapag ikaw ay nasa ilalim ng ganoong
pagsubok.  Hindi masasabi ni Pablo sa harap nila nang araw na iyon, “Ang Dios na nagmamay-ari sa akin
at siya ko namang pinaglilingkuran ay nagsalita sa akin.  At tayong lahat ay maliligtas” – kung hindi siya
namumuhay araw-araw ng kaugmang banal na pamumuhay sa gitna nila.   Dati pa, napansin na ng mga
kasamahan niya sa barko ang kanyang lakad.  Nakita nila ang kanyang buhay.  

Sa palagay mo ba ang mga bilanggo na nasa barkong iyon, mga tigasing kriminal, at ang mga manlalakbay
at mga sundalong Romano ay makikinig kay Pablo o may pakialam sa sinabi niya, kung sa buong labing-apat
na araw siya ay nasa ibaba at nakikipag-inuman sa kanila, namumuhay na katulad nila?  Dapat nating
maunawaan na kung sa palagay nila si Pablo ay katulad nila, hindi sila makikinig sa kanya.  Kung kanilang
napagpasyahan na, “wala siyang pagkakaiba sa atin – namumuhay din siya katulad natin,” kung gayon alam
mo ba kung ano pa ang maaari nilang sinabi?  “Maupo ka Pablo – maglimas ka lang o sarilinin mo na lang!
Ang Dios na pinaglilingkuran mo, ha?  Hm-m-m.  Naglilingkod din kami sa mga ganyang dios – Jupiter at
Zeus – at hindi sila nakakapagpaginhawa sa amin.  Bakit ang iyong Dios, na hindi naman nakikita sa iyong
buhay, ay makagiginhawa sa amin?”

Ang sanlibutan ay magkakaroon ng karapatang magsabi ng gayon sa iyo at sa akin kung ang ating paglakad
sa buhay at ang ating kapahayagan ay hindi magkatugma.  Ang pagpapahayag ng bibig ng anak ng Dios
ay walang halaga malibang mayroong tapat na pananampalataya sa puso at pagsasanay sa buhay.  Ang
salitang sinabi tungkol sa Dios na walang katapatan at walang wangis ng katotohanan sa ating buhay ay
kalapastanganan!  Ang tao na naghahambog ng kanyang relihiyon subalit hindi ipinamumuhay ang
relihiyong iyon ay lapastangan kapag sinasabi niya ang kanyang relihiyon.

Ikaw ay maglalakad sa mga pasilyo ng dormitoryo  sa isang Cristiano (o anumang) kolehiyo;  ikaw ay
mag-aaral sa paaralang sekundarya; ikaw ay mapupunta sa shopping malls; ikaw ay haharap sa mata ng
sanlibutan.  Aakayin ka ng Dios sa mga pagkakataon upang ipahayag ang pangalan ni Jesu Cristo.  Tiyakin
mo muna na napakalinaw na si Cristo ay lumalakad na kasama mo sa lahat ng mga lugar na iyon.
Napakadalas tayong napapaluhod sa kalungkutan at kahihiyan.  O, gaano natin kailangan ang Salita ng Dios.
O, gaano natin kailangan ang iglesia.  O, gaano natin kailangan ang pagsamba at pananalangin araw-araw!

Sa sanlibutan, mga kabataan, maririnig ninyo ang mga nagmumura.  Makakakita kayo ng mga nag-iinuman
sa mga tanawin sa kolehiyo na hindi pa ninyo nakita (at maging sa mga tanawin sa hayskul).  Makakatagpo
kayo ng mga tao na naguguluhan, nalilito, natatakot, ganap na walang pag-asa – tulad ng mga manlalakbay
sa barko.  Kailangan mong sumaksi tungkol sa Kanya.   Kailangan mong magsalita tungkol sa Kanya. 
Kailangan mong magsalita ng katotohanan tungkol sa Kanya – ang iyong Tagapagligtas at iyong Panginoon.
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Subalit kailangan mong alalahanin, kasama ko, na hindi lamang ito ating salita.  Ito ang ating buhay.  

Nakita mo, kaya ang Dios ay magpapadala sa iyong buhay ng mga bagyo.  Iyan ang dahilan kung bakit
magiging napakahalaga para sa iyo na danasin ang pagsubok – na hindi lamang magkakaroon ng
masasayang araw.  Kailangan mong maunawaan na niloloob ng iyong Dios na maluwalhati ang Kanyang
sarili sa iyong pag-uugali sa ilalim ng pagsubok.  Sapagkat ang patotoo na iyong iiwanan sa Dios ay
kadalasan ang pinakamalakas sa hindi mo sinasabi.  Ito ay ang iyong katiyakan at ang kapayapaan ng iyong
puso na magtiwala sa Kanya.

At pagkatapos ay magsasalita tayo.  Hindi de-latang pananalita, kundi isang tunay na pananalita.  Hindi
sinabi ni Pablo sa kanila nang mga sandaling iyon, “O, ayaw n’yo bang maging Cristiano?”  Kundi sinabi ni
Pablo, “Ako ay Cristiano.  Ako ay kabilang sa Dios.”  Ang kanyang mga salita ay tungkol sa mga ginawa ng
Dios – na siya ay kabilang sa Dios.  Ang kanyang mga salita ay mga salita ng soberanong biyaya ng Dios
– “Sumasampalataya ako sa Dios!”  At ang kanyang mga salita ay sinuportahan ng kanyang mga
panalangin.  Sinamahan niya pagkatapos sa pananalangin ang mga manlalakbay na ito.  Nagpasalamat siya
sa Dios sa harapan nilang lahat.  Nanalangin siya.

Pagkatapos ay mayroon kang katiyakan sa mga bagyo ng buhay.  Si Pablo ay natakot sa bagyong iyon.
Napaka-natural sa kanya na matakot.  Sinabi ng anghel sa kanya, sa talatang 24, “Huwag kang matakot,
Pablo.”  Ibig sabihin nito si Pablo ay maraming mga sandali ng pagkatakot.  Bilang mga Cristiano hindi tayo
mga robot.  Hindi tayo mga walang pakiramdam.  Hindi tayo mapamintas.  Ano ang sumaisip ni Pablo nang
siya ay nasa kaloob-looban ng barko, nang ang mga tabla ay dumadaing at ang mga alon ay bumagsak sa
kanila?  Nagkaroon siya ng takot.  Ngunit sa kanyang takot mayroon siyang katiyakan.  Ang katiyakan ay
hindi kawalan ng takot.  Ang katiyakan ay pagkakilala, sa mga takot na iyon, na, ang pagiging kabilang sa
Panginoong Jesu Cristo, wala – ganap na wala – makapaghihiwalay sa akin mula sa pag-ibig ng Dios.  Ang
lahat ng ito ay gumagawa para sa aking kaligtasan.  

Iyan ang ating katiyakan.  Ang ating katiyakan ay sa Kanya, kay Cristo, at sa biyaya ng Dios.

Hindi natin alam kung paano talaga nakarating si Pablo sa dalampasigan.  Alam natin mula sa Mga Gawa
27 na ang barko ay nawasak at ang ilan ay nakakuha ng piraso ng natira at ang iba ay lumangoy.  Hindi
natin alam kung si Pablo ay lumangoy patungong dalampasigan o kung nakakuha siya ng piraso ng natira
para makarating sa lupa.  Alinman doon, ito ang nalalaman natin:  Si Pablo ay hindi nakarating sa
dalampasigan sa pamamagitan ng kanyang paglangoy o sa pamamagitan ng pirasong natira na kanyang
hinahawakan.  Kundi ang Dios, kung saan siya kabilang, ay dinala siya sa lupa at pagkatapos, ay dinala siya
sa Roma at sa harap ni Caesar at pagkatapos ay dinala si Pablo sa sandali nang ang palakol ng berdugo ay
itinaas sa kanyang ulo.  Pagkatapos ay iniuwi Niya si Pablo, sa tahanan ng Ama.

Ngayon ikaw na, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ay sumasampalataya sa Dios at nagpapatotoo na ikaw
ay sa Kanya, ay sumampalataya na dadalhin ka rin ng Dios sa tahanan.

_________________________________
 
Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Pagpalain Mo po ito sa aming mga puso sa pamamagitan ni Jesu Cristo,
Amen.


