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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Gawa 1:18

“Ang Tapat Na Saksi: (1) Ang Ating Pagkatawag”

ni Rev Carl J Haak

Ang bawat miyembro ng iglesia ay parehong may pribilehiyo at pagkatawag upang maging saksi ng
ebanghelyo ni Jesu Cristo.  Gagawin natin ito sa pamamagitan ng halimbawa ng ating buhay, una sa lahat,
o, ang tinatawag ng Biblia na, ang ating pamumuhay.  Ang salitang “pamumuhay” sa Biblia ay
sumasalamin sa katotohanan na ang ating buhay ay may sinasabi.  May sinasabi ito tungkol sa Dios.

Mababasa natin sa I Pedro 2:12, “Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga Hentil upang
kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo’y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong
mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Dios sa araw ng pagdalaw.”  Tinitingnan ng sanlibutan ang buhay
ng mga nagpapatotoo at nagpapahayag ng ebanghelyo.  Ang ating buhay ay dapat maging malinaw at
maningning na saksi ng ebanghelyong iyon.

Ang ating patotoo ay hindi lamang ang paraan ng ating pamumuhay, kundi maging ang ating mga salita.
Dapat tayong magsalita at mag-iwan ng patotoo, sa ating mga salita, sa katotohanan ng Dios at ng
Kanyang anak, si Jesu Cristo.  Ang bawat miyembro ng iglesia, maging matanda at bata, hindi lamang ang
ministro o matatanda, kundi ang lahat ng miyembro ay tinawag ng Dios upang maging personal na saksi
ng katotohanan ng ebanghelyo.   

Mababasa natin, halimbawa, sa Isaias 43:12, “kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, Ako ang
Dios.”  Muli, sa Mga Gawa 1:8 ang mga salitang ito ng umaakyat na Cristo:  “at kayo’y magiging mga saksi
ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kadulu-duluhang bahagi ng lupa.”
Samakatuwid, ay pribilehiyo at tungkulin ng bawat mananampalataya na maging saksi ng ebanghelyo.

Ang parehong sitas sa Isaias 43 at Mga Gawa 1 na kababanggit ko pa lamang sa inyo ang nagdadala ng
karangalan at ng biyaya ng Dios sa ating pagiging saksi Niya – mga saksi sa ebanghelyo ng Kanyang Anak.
Dinadala din nito ang tawag o tungkulin na mayroon tayong lahat bilang miyembro ng iglesia.  Itinuturo
sa atin ng Kasulatan na ang iglesia sa lupa ay may tungkulin at pribilehiyo mula sa umakyat na Panginoong
Jesu Cristo upang ipangaral ang ebanghelyo.  Dahil dito, ibinigay ni Cristo sa iglesia ang natatanging
tungkulin ng ministro ng Salita, o mangangaral o pastor, tulad ng mababasa natin sa Efeso 4:11 at 12, na
pinagkaloob niya sa iglesia ang mga pastor at guro, upang ihanda ang mga banal.  Muli, mababasa natin
sa I Corinto 1:21 na “kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng
kahangalan ng pangangaral.”  Ang kaisipan doon ay hindi kahangalan ang nilalaman ng pangangaral.  Iyon
ang katotohanan ng Dios.  Subalit maraming tao ang magsasabing, “Anong kahangalan sa pagpapalaganap
ng katotohanan ng ebanghelyo – sa pamamagitan ng pangangaral!”  Gayunman, alam natin mula sa
Kasulatan na tinawag ng Dios ang iglesia upang ipangaral ang ebanghelyo.  Ito ang pangunahing daan
kung paano itinatayo ng Dios ang Kanyang iglesia.  Kaya si apostol Pablo ay nagpapatuloy sa pagsasabi
sa I Corinto 9:17 na “isang pangangasiwa ang ipinagkatiwala sa akin,” iyon ay, itinalaga ng Dios ang
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pamamaraan kung paano Niya isasagawa ang Kanyang layuning pagliligtas, at iyon ay nangangahulugang
ang pangangaral ng ebanghelyo ay ipinagkatiwala sa iglesia. 

Ngunit totoo rin, at ito ay hindi laban sa kasasabi ko lang, na ipinadala rin ni Cristo ang bawat miyembro
ng iglesia upang maging saksi, isang tapat na saksi, ng ebanghelyo, ng lahat ng bagay na ating nakita at
narinig, tulad ng nabasa natin sa Mga Gawa 4:20.  Nang marinig natin ang buhay na Salita ng Dios na
ipinangaral sa atin, gayundin ang Salitang iyon, na nabubuhay ngayon sa ating puso, ang magiging saksi
natin sa sanlibutan.

Ang pagiging saksi natin, kung gayon, ay malawak at  maraming saklaw.  Dapat tayong sumaksi hindi
lamang sa ilan kundi sa lahat ng ilalagay ng Dios sa harapan natin – mayaman at mahirap, kapit-bahay
o dayuhan, silang mga hindi Cristiano at marahil maging sa mga Cristiano ngunit kailangan pa ring
pakitaan ng ganap na paraan ng kaligtasan.  

Ang pagiging saksi natin ay dapat matapat.  Ito ay dapat ayon sa katotohanan ng Salita ng Dios.  Ngunit
kailangan din nating maging tapat na mga saksi.  Dapat nating gamitin ang mga pagkakataon na ibinigay
sa atin ng Dios, bilang miyembro ng Kanyang iglesia, upang sumaksi sa ebanghelyo.  Sapagkat si Cristo
rin naman ay nagbigay sa bawat miyembro ng iglesia ng tungkulin – ang tungkulin ng lahat ng
mananampalataya (ng propeta, pari, at hari).  At sa kakayahang ito ng mga mananampalataya tayo ay
may utos upang sumaksi.  Nang bigyan ng panuto ni Cristo ang iglesia na humayo at gawing alagad ang
lahat ng mga bansa, ibinigay Niya ang dakilang utos sa buong iglesia, upang ang bawat miyembro ay
harapin ang tawag na ito bilang isang taimtim na tungkulin sa harapan ng Dios.  Ang mga pastor at
misyonero ay dapat mag-alagad sa pamamagitan ng pangangaral at pagbabautismo.  At ang mga
miyembro ng iglesia ay sangkot din sa pag-aalagad sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi.  Ito ay
pribilehiyo at tawag na inilagay sa harapan natin sa Kasulatan.

Nasa harapan ba ito ng iyong mga mata?  Ninanais mo bang maging isang tapat na saksi?  Ito ba ay
bagay na iyong ikinalalago?  May pagnanasa bang higit na kumikilos sa iyo na nais mong maging katulad
ng mga apostol, na sa Mga Gawa 4:20 (nang sila ay inutusan na hindi sila maaaring magsalita sa pangalan
ni Jesus) ay tumugon:  “hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig”?  Kung paanong
ang pag-asa ng walang hanggang buhay ay nasa loob ng bawat anak ng Dios, gayundin naman ang
pag-asang iyon ay dapat patuloy na magliwanag mula sa atin dito sa madilim na sanlibutan.   

Upang maging tapat na saksi ng ebanghelyo, samakatuwid, ay isang mahalagang aspeto ng ating
Cristianong pagkatawag at buhay.  Tiyak na maraming bagay tayong dapat gawin mula sa ating
Panginoon.  Dapat tayong personal na lumago sa biyaya.  Dapat tayong masikap na gumawa sa ating mga
trabaho.  Kailangan nating buhayin ang ating pamilya at palakihin ang ating mga anak sa takot sa
Panginoon.  Kailangan nating saliksikin ang mga bagay ng iglesia at ni Jesu Cristo.  At kailangan tayong
maging mga saksi – hindi bilang karagdagan sa lahat ng aking mga binanggit – kundi ang ating mga buhay
ay dapat ipamuhay sa paraang sila ay palaging nagbibigay ng patotoo sa harapan ng sanlibutan, sa
harapan ng ating mga anak, sa harapan ng iglesia, sa Panginoon na nagmahal at nagligtas sa atin.  At
dapat nating gamitin ang mga pagkakataong ibinigay sa atin ng Dios upang magsalita tungkol sa Kanya
na ating Dios at Tagapagligtas. 

Ito ay napakahigpit, sa ating pagsasaalang-alang ng ating pagkatawag upang maging mga saksi, na ating
ginagawa sa ilalim ng kapamahalaan ng Salita ng Dios.  Sapagkat ang aral ng ebanghelismo at pagsaksi
ay maaaring, marahil, magbangon ng ilang pulang bandila dahil sa mga maling kaisipan at paraan na
sagana ngayon patungkol sa ebanghelismo at pagsaksi.  Marami sa pagsaksi at ebanghelismo ngayon, sa
buong mundo ng iglesia, ay nakatali sa mga maling doktrina ng Arminianismo, iyon ay, ng “kalayaang
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magpasya,” ang mali at hindi biblikal na kaisipan na nasa makasalanan na gumagawa ng kanyang pasya
para kay Cristo at hindi maaaring iligtas ni Cristo ang makasalanan nang hindi mula ginagamit ng
makasalanan ang kanyang sariling pagpapasya.  Mayroon ding hindi biblikal na pamamaraan na ginagamit
ngayon sa tinatawag na “madaling gamiting” iglesia.  At naroon ang kaisipang ang iglesia ay dapat
sumang-ayon sa sanlibutan upang maakit ang sanlibutan sa loob ng iglesia, sa gayon ay
winawalang-bahala ang karingalan at kaluwalhatian ng Dios at ang paggalang na dapat sa Kanya.  May
mga pasyang batay sa emosyon o damdamin.  May mga pagsaksi na nagmumula sa kaisipan na ang mga
tao ay dapat pigain para sa isang pasya, na ang bawat Cristiano ay nagiging parang isang nagbebenta,
para malaman kung makakabenta siya para kay Jesu Cristo.

Mayroong saganang kamalian.  Subalit ang kamalian ay hindi dapat magpalayo sa atin sa tama.  Hindi tayo
dapat nakawan ng kamalian.  Hindi tayo dapat tumugon sa kamalian sa pamamagitan ng pagsisimulang
tumingin sa ating pansariling  tawag upang sumaksi na may pag-aalinlangan.  Ang mga prinsipyong biblikal
ay dapat mailabas upang panindigan sa ating mga puso.  At mula sa mga prinsipyong iyon ay dapat
dumating ang taus-puso, mainit, at tapat na saksi ng katotohanan ng ating Dios.   

Ang bawat isa sa atin ay tinawag upang maging saksi.  “Kayo,” sabi ni Isaias sa kapitulo 43, “ang aking
mga saksi.”  At, muli, ang ating Panginoon at Tagapagligtas sa Mga Gawa 1:8, “At kayo’y magiging mga
saksi ko.”

Ang salitang “saksi” sa Kasulatan ay may naaayon sa batas na pahiwatig.  Ang isang saksi ay isa na, una
sa lahat, may nakita at may nalalaman.  Pangalawa, ang isang saksi ay isa na tinawag upang magpatotoo
sa kanyang nakita at nalaman.

Ang salita ay pamilyar sa atin sa mga hukumang pambatas.  Ang depensa o taga-usig ay maglalabas ng
mga saksi, iyon ay, mga tao na may pangunahing kaalaman, na nakakita o nakarinig.  Ngayon, inilagay
sa kinatatayuan, sila ay binigyan ng naaayon sa batas na tungkulin, ang tungkulin na magsalita at sabihin
kung ano ang kanilang nakita.  Ang hindi paggawa nito ay may kaparusahan sa batas. 

Gayundin naman tayo ay mga saksi ni Cristo.  Ipinahihiwatig nito, una sa lahat, na ikaw at ako, bilang mga
Cristiano, bilang mga miyembro ng iglesia, ay binigyan upang makita at malaman ang mga bagay ng
Espiritu ng Dios, ang mga bagay ni Cristo. Ang I Corinto 2:12 ay ginagawa itong malinaw.  “Ngayon,” ating
nabasa, “ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritung mula sa Dios, upang
aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Dios.”  Ang tapat na saksi ni Jesu
Cristo, samakatuwid ay isa, at isa lamang na, tumanggap ng biyaya ng Dios tungo sa kaligtasan.  Iyon ay
makapangyarihang lumalabas sa sitas ng Isaias 43.  Sa pambungad na mga talata ng magandang
kapitulong iyon, ang Dios ay nangungusap sa Kanyang walang hanggan, sa Kanyang soberano, sa
Kanyang makapangyarihang pag-ibig para sa hinirang.  Sabi Niya sa kanila, “Sapagkat ikaw ay mahalaga
sa aking paningin … at minamahal kita.”   At ang sitas ay nagpatuloy sa pagsasabi ng katotohanan na ang
Dios, di-matatanggihan, ay tinatawag ang mga ito sa Kanyang sarili at tinitipon sila mula sa silangan
hanggang sa kanluran at sinasabi sa lupa, Hayaan mo at dalhin mo rito ang Aking mga binanal, ang mga
mahahalaga sa Akin.  Pagkatapos ay sinabi ng Dios sa talatang 10, Sa pamamagitan ng biyaya, kayo’y
aking mga pinili.  At kayo’y pinili ko upang inyong malaman at manampalataya kayo sa Akin at maunawaan
na Ako ang Dios.  Walang dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaron man pagkatapos Ko.  Ako ang
Panginoon at liban sa Akin ay walang tagapagligtas.  At dahil sa mga ito, kayo ang Aking mga saksi, na
Ako ang Dios.

Ang Dios ay nangungusap dito ng pinaka pangunahin, pinaka maringal, pinaka kagila-gilalas sa lahat ng
mga katotohanan.  Siya ang buhay na Dios.  Siya ang ating Dios.  At alam natin iyon sapagkat inihayag
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Niya ang Kanyang sarili sa atin dahil sa Kanyang pag-ibig at biyaya.  Ngayon, dahil kayo ay binigyan upang
malaman ang katotohanan na ang Dios ay Dios, kayo ay Aking mga saksi, sabi ng Panginoon.  Marahil,
ito ay hindi isang bagay na gusto o ayaw mong gawin.  Ito ay isang tawag.  Kayo ang mga saksi ng Dios.

Ngunit higit pa.  Ang isang saksi ay hindi lamang isa na ginawang saksi sa pamamagitan ng biyaya, kundi
isa rin na binigyang-kapangyarihan upang magsalita ni Cristo.  Iyon ay nagbibigay-ginhawa.  Ating
unawain iyan.  Iyan din ay inihatid sa Mga Gawa 1:8 kung saan si Jesus ay nagsasalita bilang ang umakyat
na Panginoon at ang Isa na nangangako sa Kanyang mga alagad ng Banal na Espiritu.  Nang nakaraan,
sa Kanyang buong ministeryo din, ang Panginoon ay nagsalita ng katotohanan na ang Kanyang mga
alagad ay ilalagay sa harap ng di-nananampalatayang sanlibutan upang mag-iwan ng patotoo alang –alang
sa Kanya.  Sinabi Niya sa kanila na sa panahong iyon bibigyan Niya sila ng bibig at karunungan na hindi
kayang tanggihan ng kanilang mga kaaway.

Pagkatapos, sa pag-akyat, sabi Niya, “Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng
Espiritu Santo; at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria.”  Ang turo ng
Kasulatan dito ay ganito lamang:  nangako si Cristo na ibibigay sa bawat mananampalataya ang Banal na
Espiritu.  Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay-kapangyarihan sa atin, iyon ay, nagbibigay sa atin ng
pang-unawa ng Banal na Kasulatan at hinihikayat tayo sa mga Banal na Kasulatang iyon, at samakatuwid
ay tinatanggap tayo upang maging mga saksi ni Jesu Cristo.

Ang pagdating ng Banal na Espiritu sa iglesia ay hindi tumutukoy sa ilang kakaibang pagpapala sa ilang
natatangi sa iglesia sa bautismo ng Banal na Espiritu kung kaya’t ngayon ang mga miyembro ng iglesia
ay makapagsasalita na sa iba’t ibang wika.  Iyon ay hindi katotohanan.  Kundi ang katotohanan ay, ang
pagdating ng Banal na Espiritu  at ang Espiritu ni Cristo na ipinagkaloob sa puso ng bawat
mananampalataya upang hikayatin siya sa katotohanan, upang bigyan siya para manampalataya sa
katotohanan ng Banal na Biblia, upang bigyang siyang malaman ang Panginoong Jesus at ang Kanyang
soberano at walang hanggang pag-ibig, at pagkatapos ay bigyang-kapangyarihan siyang magsalita ng
pag-ibig na iyon ni Jesu Cristo.  
   
Ang kaisipan ng Banal na Espiritu ngayon ay ang Kanyang pagpapala ay bagay na iyong tinatawag sa
pamamagitan ng sama-samang emosyonal na paggiwang sa isang bilog at pagkatapos magkakaroon ka
ng isang uri ng liwanag ng Espiritu.  Hindi, hindi gayon ang biblikal na aral.  Ang biblikal na aral ay ang
kaloob ng Banal na Espiritu ay dumarating sa puso ng mananampalataya sa pamamagitan ng biyaya at
liwanag, ipinakikilala, ang Kasulatan sa kanyang puso kung kaya’t ngayon siya ay binigyang-kapangyarihan
upang maging saksi ng Dios.  Ipinagkaloob sa atin ng Dios na malaman ang mga bagay ng Kanyang
kaharian.  Pinagkalooban Niya tayo upang malaman na Siya ay Dios, na si Cristo ay ang Kanyang walang
hanggang Anak ngayon na nasa laman, at Siya ang tanging katotohanan at kaligtasan.  Natanggap natin,
kung gayon, ang pahid ng Banal na Espiritu upang ang bawat mananampalataya ay propeta kay Jesu
Cristo.  Samakatuwid, mayroon tayong espiritwal na tungkulin, isang pagkatawag, na ginagawa ng Dios
sa ating puso:  kailangan nating sabihin ang mga bagay na ating nakita at narinig.

Si Cristo ang tunay at tapat na saksi ng Dios.  Si Cristo ang propetang ipinadala ng Dios upang ipahayag
ang katotohanan ng Dios.  Ngunit tayo ay nakikibahagi, bilang mga miyembro ng iglesia, bilang mga tunay
na Cristiano, sa pagpapahid ni Jesu Cristo.  At tayo ay ginawang propeta upang tayo ay makasaksi at
magsalita tungkol sa Kanya.  Iyan ang ating pagkatawag.

Ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay ginawang saksi ang bawat mananampalataya sa kanyang asal (paraan
ng kanyang pamumuhay) at sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kapitbahay at kanyang mga
kasamahan, ng katotohanan ng Dios at ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.
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Kayo ang Aking mga saksi.  Kayo’y magiging mga saksi Ko.

Ang tanong, kung gayon, ay hindi, ako ba ay saksi, dapat ba akong sumaksi sa aking pananampalataya?
Hindi iyon ang tanong.  Ikaw ay saksi.  At, sa biyaya ng Dios, ikaw ay naligtas upang maging saksi.  Ang
tanong ay ito:  Ako ba ay tapat na saksi, hindi lamang tapat sa nilalaman ng aking pagsaksi, kundi tapat
din sa paggamit ng mga pagkakataon na ibinigay sa akin upang sumaksi?  Ako ba ay tapat sa aking
tawag?

Ibinigay ng Dios sa Kanyang iglesia ang tawag upang ipangaral ang Salita, sa pamamagitan ng
pangangaral ng ebanghelyo ng isang ipinadala ng iglesia, ang pastor.  Iyon ay pangunahin sa mga layunin
ng pagliligtas ng Dios.   At lahat ng ating pagsaksi, na ating makikita sa mga darating nating mensahe,
ay dapat ding magtuwid sa ating sinasaksihan sa iglesia.  Sapagkat ang pangangaral ng ebanghelyo ay
ang pangunahing pamamaraan ng Dios sa pagpapabanal ng mga hinirang ng Dios.

Ngunit ipinadala rin ng Dios ang bawat mananampalataya at miyembro ng iglesia upang maging saksi,
upang magsalita ng katotohanan ng ebanghelyo.  Sa buong buhay natin, sa ating pag-uugali at sa ating
mga salita, sinabi ng Dios, “Ang bayan na na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang ipahayag
ang aking kapurihan.”

Kung tatanungin mo ako, “Paano natin, kung gayon, isasagawa ang tawag na ito?”  (sa mga darating na
linggo ay ating titingnan ito ng mas maingat), hayaan ninyong magsabi ako ng ilang bagay ngayon.

May tatlong bagay na dapat nasa ating harapan.  Una sa lahat, mayroong pangangailangan na kailangan
nating abutin ang ating mga kapwa at ang ating mga kasama.  Ngayon ang isang maingat na kaibahan
ay dapat laging nasa harapan natin.  Ginagawang napakalinaw ng Biblia na hindi tayo dapat
makipag-kaibigan sa sanlibutan, na magkakait sa ating pagsaksi o sisira sa ating mga kaluluwa.  Iyon ay,
hindi tayo dapat sumama sa di-mananampalatayang kapitbahay sa kanilang mga gawain.  Subalit ang
ating pag-iwas sa mga pagkakaibigang walang kabanalan ay hindi dapat mag-alis sa atin ng ating tawag
na, habang tayo ay may pagkakataon, tayo’y sumaksi sa kanila.   At anumang mabisang pagsaksi sa ating
naliligaw na kapwa ay nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa kanya, na maaaring ipakahulugan bilang
tunay na malasakit sa kanyang espiritwal na kabutihan at sa kanya.  Kailangan ng higit na pagsisikap
upang magtayo ng mga tulay sa gayong kapwa at upang dalhin ang katotohanan ng Salita ng Dios sa
kanya. 

Pangalawa, kapag mayroon na ng gayong pakikipag-ugnayan, dapat alam natin kung paano magsasabi
ng ebanghelyo at magbahagi ng ating pananampalataya.  Ibig sabihin kailangan tayong nag-aaral ng
Kasulatan araw-araw at nagsasaliksik upang maunawaan ang maluwalhating pananampalataya.  Kasama
rito ang pagiging miyembro ng iglesia.  At hindi lamang basta anumang iglesia, kundi sa biblikal, iglesiang
Reformed, ang iglesiang nagpapahayag nang walang kahihiyan ng karingalan at kaluwalhatian ng Dios sa
lahat ng bagay.

Pagkatapos, habang tayo ay namumuhay sa Salita at nalalaman ang katotohanan, dapat nating naising
ipaliwanag ang katotohanang iyon sa taong nakipag-ugnayan tayo.  Walang makakakuha ng iyong lugar.
Iyon ang iyong tawag sa oras na iyon.  Maaari mong naisin, habang ikaw ay nagpapatuloy na sumasaksi
at nagsasalita sa kanila ng katotohanan, imbitahan sila sa iglesia.  Maaari ka sigurong magsimula, sa
pamamagitan ng pag-imbita sa kanila sa isang pag-aaral ng Biblia sa iglesia o, marahil, magmungkahi ng
pag-aaral ng Biblia sa kanila ng personal.  Dalhin sila sa pag-aaral ng Biblia sa iglesia, kung handa silang
sumama, dahil kung minsan, sa isa na hindi pa nakakapunta kahit kailan sa iglesia, ang pagpunta sa iglesia
ay isang pinaka nakakatakot na bagay.
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Pagkatapos, habang mas ninanais mong mapatibay ang taling iyon at makapagsalita sa iyong kapwa ng
katotohanan ng ebanghelyo, ay iimbitahan mo silang sumama sa iyo sa iglesia.  Iyon ang ating layunin
– para gawing interesado ang taong iyon sa pagpunta sa iglesia upang marinig ang pangangaral ng
ebanghelyo at sumamba sa buhay na Dios.

Pagkatapos, sa pagpunta sa iyo ng taong iyon, dapat kang magpakita ng tunay na interes sa kanya.
Tumabi ka sa kanya.  Tulungan mo siyang makita ang teksto sa Biblia (maaaring hindi niya alam ang mga
aklat ng Biblia).  Umupo ka sa tabi niya at tulungan siya.  Hanapin mo ang mga kanta sa Psalter para sa
kanya.  At, pagkatapos ng sermon, maging handa kang tumabi sa kanya para ipaliwanag sa kanya ang
kanyang narinig.  At, sa ilalim ng pagpapala ng Dios, kapag ang taong ito ay naging interesado sa
katotohanan, ay maaari mong siyang isama, marahil, sa isang klase ng pagpapa-miyembro sa iglesia para
sa pormal na pagsasanay sa Salita.

Kayo ay Aking mga saksi, sabi ng Dios.  Kayo’y magiging mga saksi Ko, sabi ng Panginoong Jesu Cristo.

Nawa ay bigyan tayo ng Dios ng kasiglahan at nawa ay bigyan tayo ng Dios ng puso upang maging tapat
sa pagkatawag na ito.

______________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin ngayon sa Iyong Salita.  At hinihingi namin ang pagpapala
nito sa aming mga puso.  Binuksan Mo ang katotohanan ng Kasulatan sa pamamagitan ng biyaya sa amin.
Inihayag Mo sa amin ang mga bagay ng Espiritu ni Cristo.  Dalangin namin ngayon na habang ang mga
bagay na iyon ay personal na ipinaalam sa amin, kami ay makatugon kasama ng mga apostol, “sapagkat
hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig.”  Pagpalain Mo, kung gayon, ang bawat
isa sa amin sa aming pagkatawag bilang mga miyembro ng iglesia upang maging mga saksi ng
katotohanan.  Amen.


