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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 43:12

“Ang Tapat na Saksi: (2) Ang Ating Pangganyak”

ni Rev Carl J Haak

Sa ating nakaraang pagsasahimpapawid sinimulan natin ang serye ng mga mensahe sa “Ang Tapat na Saksi,”
iyon ay, sa katotohanan na ang bawat anak ng Dios ay tinawag upang maging saksi ng ebanghelyo ni Jesu
Cristo, na ang bawat miyembro ng iglesia ay tinawag upang maging saksi, sa kanyang buhay at sa kanyang
mga salita, ng katotohanan ng kaligtasan.  Nakita natin nang mga sandaling na iyon na ang salitang “saksi,”
bilang ginagamit sa Biblia, ay nagtataglay ng isang naaayon sa batas na kaisipan, tulad sa isang nakakita,
at, samakatuwid, mayroong moral na tungkulin sa harap ng Dios na magsalita ng mga bagay na ating nakita
at narinig, at ang pagkatawag na ito ay kabilang sa ating kaligtasan.   Nang buksan ng Banal na Espiritu ang
ating mga puso sa ebanghelyo ng biyaya, ito ay Kanyang ginawa hindi lamang para sa sariling nating
kaginhawahan at kaaliwan, kundi ginawa Niya ito upang magpatotoo din naman tayo sa iba ng Kanyang
biyaya sa atin.  Kaya masasabi ng mga apostol, “Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming
nakita at narinig.”

Ngayon, nais nating tingnan ang pangganyak sa ating pagsaksi.  Ito ay napakahalaga.  Kung nais natin ang
ating pagsaksi ay maging tapat sa Dios, hindi lamang dapat tama ang kanyang nilalaman, kundi ang
pangganyak sa paggawa nito ay dapat tama sa ating puso.  At, muli, ang Dios lamang ang makapagbibigay
sa atin nitong pangganyak.  Ginagawa Niya ang gayon sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng
katotohanan ng Kanyang Salita – ano dapat ang pangganyak.  Pagkatapos, sa pamamagitan ng Salitang iyon,
isinusulat Niya ito sa ating mga puso.

Mula sa Kasulatan ngayon, inaasahan kong ipakita sa inyo ang tatlong bagay na gumaganyak sa atin upang
maging tapat na saksi ng ebanghelyo ni Jesu Cristo sa ating mga buhay at mga salita.  Ang pangganyak ay
hindi upang tayo ay maging isang uri ng napaka espiritwal na nagbebenta.  Hindi sa ipagmamalaki natin ang
ating mga sarili sa ginawa natin.  Kundi ang pangganyak ay matatagpuan sa tatlong bagay.

Una.  Ang kaluwalhatian ng Dios.  Ang Dios ay karapat-dapat makilala dahil sa kung sino Siya.  Ang tanong
ay:  Kilala mo ba ang Dios?  Nakita mo na ba ang Kanyang kaluwalhatian?  Kung gayon ay nanaisin mong
sumaksi sa Kanya.

Pangalawa.  Ang pangganyak natin ay dapat ang pag-ibig sa ating kapwa.  Sa pag-ibig ng Dios sa ating puso
ninanais natin ang pinakamabuti para sa ating kapwa.  Ano ang pinakamabuti?  Na ang kanyang mga
kasalanan ay mapatawad, at, kung ito ay ayon sa kalooban ng Dios, siya ay madadala kay Cristo.

Panghuli, ang pangganyak ay nagmumula sa bugso ng sarili nating kaligtasan.  Sapagkat sinabi ng Panginoon,
“Mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.”

Kaya, nagsasalita ako sa inyo ngayon tungkol sa pangganyak na kailangan natin upang maging tapat na saksi
ng ebanghelyo ni Jesu Cristo.
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Ang unang pangganyak ay pag-ibig at pagnanais para sa kaluwalhatian ng Dios.  Wala nang iba pang
pangunahing motibo kaysa diyan. Sa katunayan, iyan ang nag-iisang motibo na dapat nasa likod ng bawat
gawain ng anak ng Dios.   Ang Dios ay maluwalhati.  At ang tanging mabuting bagay na dapat malaman ay
ang sumunod at magtiwala at makilala Siya at sambahin ang buhay na Dios.  Ang Dios ay karapat-dapat
makilala dahil sa kung sino Siya.  At dito mismo madalas nating ipahayag na ang ating pananampalataya ay
nakikitang mahina at maliit na simula lamang.  Hindi tayo gumigiray habang tayo ay dapat nasa Dios.  Ang
paggalang at pagkatakot sa Dios ay ipinababatid sa atin sa buong Kasulatan.  Sa palagay ko ay lalo na sa
propetang si Isaias.  Doon sinasabi ng Dios sa mga kapitulong 40-48, paulit-ulit, na “Ako nga – na walang
ibang Dios maliban sa Akin – oo, bago pa ang araw, Ako nga at walang makaliligtas mula sa Aking kamay
– Ako ay gagawa at sino ang makapipigil?”  Basahin ninyo ang mga kapitulong iyon.  Wala akong ibang alam
na sitas sa Kasulatan na naglalagay nang napakaganda ng karingalan, ng di-masukat, ng kadakilaan, ng
kaluwalhatian, ng soberano, at ng kaningningan ng buhay na Dios.  Pagbulayan mo ng madalas ang mga
kapitulong iyon.

Dapat nating ipahayag, sa liwanag ng mga kapitulong iyon, na ang ating mga pag-iisip sa Dios ay masyadong
mahina at masyadong pang-tao.  Iyon ang reklamo ng Dios sa pamamagitan ni Isaias sa Kanyang bayang
Israel.  “Iniisip ninyo na Ako ay katulad ng inyong sarili.”  Ah, bayan ng Dios, ang Dios ay makapangyarihan.
Siya ay banal.  Walang paghahanap ng Kanyang pag-unawa.  Magpainit sa liwanag ng katotohanan ng Dios!

Para sa inyong pangganyak sa pagsaksi, huwag ninyong dalhin ang inyong kaluluwa sa ilang
tulong-pansariling aklat o aklat tungkol sa positibong pag-iisip sa isang tindahan ng aklat na pang-Cristiano.
Kundi yumukod na may mapagmahal na takot at paggalang sa harap ng buhay na Dios na inihayag sa inyo
ng Kasulatan.  Kapag higit tayong may alam tungkol sa Dios at higit tayong lumalakad kasama ng Dios, mas
magiging kusa at masigla at matapat ang ating pagsaksi.  Kapag higit nating nauunawaan sa kaibuturan ng
ating puso ang pangunahing dulo kung saan tayo ay naligtas, na tinatawag na, makilala ang Dios at
maluwalhati Siya magpakailan man, mas higit tayong handa at makakapagsalita ng salita ng pagsaksi.
Natatakot ka bang mag-iwan ng patotoo sa buhay na Dios?  Ikaw ba ay lubhang abala?  Ang iyo bang isip
ay nasa ibang bagay na hindi ka nakakapagsabi ng anuman kapag nasa harapan mo na ang pagkakataon?
Ikaw ba, marahil, bilang kabataan, ay ikinahihiya ang iyong Panginoong Jesu Cristo at ang iyong Dios?

Ano ang sagot?  Hindi kailanman magkakaroon ng pagbabago sa atin hiwalay dito:  Kilalanin natin ang ating
Dios!  At magkaroon tayo, sa pamamagitan ng biyaya, ng kasiglahan para sa Kanyang kaluwalhatian! Naiisip
ko si Daniel, habang siya ay nakatayo sa harap ng hari, sa Daniel 5, nang nagmumungkahi ang hari sa kanya
ng lahat ng uri ng kaloob kung sasabihin lamang ni Daniel sa kanya kung siya ay lalabas mula sa mahirap na
katayuang kinalalagyan niya, at kung gaano ka-tapat si Daniel habang siya ay nakatayo sa harap ng isang
makapangyarihang makalupang hari.  Sinabi niya sa hari, “Iyo na ang iyong mga kaloob, o ibigay mo ang
iyong mga gantimpala sa iba.  Gayunman ako’y magsasalita.   Itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon
ng langit.  Hindi mo pinagkumbaba ang iyong puso sa harap niya.  Ngunit ang Dios na may hawak sa iyong
paghinga, at sa kanya ang lahat mong lakad, ay hindi mo niluwalhati.”   Si Daniel ay nakapag-iwan ng tapat,
matalas, mapagkumbabang patotoo sa harap ng hari sapagkat alam ni Daniel ang kasindakan ng kanyang
Dios.

Mayroon ding halimbawa nito sa aklat ng Mga Gawa, kapitulo 17 at mga talatang 16ss., nang si apostol Pablo
ay nasa bayan ng Atenas sa kanyang ikalawang misyonerong paglalakbay at nag-iisa.  Mababasa natin na
si Pablo ay naghihintay sa kanyang kamanggagawa upang samahan siya sa Atenas.  Subalit ang kanyang
espiritu ay  napukaw nang makita niya na ang buong bayan ay ibinigay ng buo sa pagsamba sa dios-diosan.
Nang si Pablo ay nasa Atenas nakita niya ang mga tao sa bayan sa kanilang buong katalinuhan at
kasalimuotan, sapagkat ang Atenas ay sentro ng Griyegong pilosopiya.  Gayunman, sumasamba sila sa hindi
dios.  Narito ang mga nilikha, mga taong nilikha upang sumamba sa tunay at tanging Dios, gayunman, sa
kanilang kapalaluan at rebelyon, gumagawa sila sa kanilang sarili ng dios at sumasamba sa kanila:  Zeus,
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Apollo, Hermes, Athena.  At napukaw si apostol Pablo (ginalit siya nito).  Ano ang kanyang ginawa?  Humanap
ba siya ng grupo sa iglesia at nakiramay sa kanila at sinabi, “Ang sanlibutan ay lumalala.  Ang gulo!  Tingnan
ninyo ang lahat ng kasalanang ito.  Bakit hindi na lang sila ipadalang lahat ng Dios sa impiyerno?”  Umupo
na lamang ba siya sa kanyang sala at dumaing at sinabi, “Tingnan mo ang lahat ng kawalan ng pagkilala sa
batas, ang pornograpiya, ang pang-kabataang pagkakasala”?  Iyon ba ang kanyang ginawa?  Hindi.

Hindi, si Pablo ay pumunta sa Areopago at tumayo sa harap ng matalino sa sanlibutan na, hiwalay sa biyaya,
ay pagtatawanan siya, at ipinahayag niya ang ebanghelyo.  Sinabi niya, “Mayroong Dios na lumikha sa inyo,
at kailangan ninyong humarap sa Kanya sa huling araw.”  Pagkatapos ay ipinahayag ni Pablo sa kanila nang
napakalinaw na mayroon lamang isang daan sa kaligtasan – sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  Ano
ang nagganyak sa kanya upang gawin iyon?  Ang kaluwalhatian ng Dios ang nagganyak sa kanya!  Nakita
ni Pablo ang mga tao, sa kanilang pagrerebelde, naghahanap na magbigay kaluwalhatian sa kanilang sarili,
gumagawa ng mga dios ayon sa kanilang iniisip, namumuhay sa kanilang pagiging makasarili at palalong
imoralidad.   Ang alalahanin ni Pablo ay natapos sa Dios at sa kaluwalhatian na marapat sa Dios.  Iyon ang
kanyang pangganyak. 

Iyon din dapat ang maging pangunahin nating pangganyak.  Ang mga taong kilala ang kanilang Dios, sabi
ng aklat ng Daniel, ay kikilos.  Ano ang pangganyak kay Jesu Cristo sa pagsasalita?  Ito iyon:  Ang Aking Ama
ay mas dakila sa lahat!  Ang pag-ibig para sa kaluwalhatian ng Dios ang dapat magtulak sa atin sa ating
pagsaksi.

Ang pangalawang pangganyak ay dapat pag-ibig sa kapwa.  Makikita natin itong ipinahahayag sa Roma 10:1,
kung saan ay mababasa natin, “Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Dios alang-alang
sa kanila ay ang sila ay maligtas.”   Ipinahayag ni Pablo ang kanyang malasakit sa kanyang kamag-anak ayon
sa laman sa simula ng Roma 9.  Pagkatapos sa mga kapitulong 9-11, ipinakita ng apostol ang soberanong
layunin ng Dios, na sa pagtanggi ng mga Judio sa ebanghelyo ang mga Hentil ay maaaring maihugpong.  Sa
kapitulo 9 ng Roma, binalikan ni Pablo ang katigasan ng napakaraming Judio sa ebanghelyo ni Cristo sa
walang hanggang pagtatalaga ng Dios sa paghirang at pagtatakwil.   Ayon sa kabutihan ng kalooban ng Dios,
Kanyang itinalaga kung sino ang magiging sisidlan ng habag at kung sino ang magiging sisidlan ng poot.
Mula sa isang  tumpok na luwad, ang dami ng sangkatauhan, ang Dios ay gumawa ng mga sisidlan para sa
ikaluluwalhati at mga sisidlan na angkop sa kapahamakan.  Si Pablo, kung gayon, sa bahaging iyon ng aklat
ng Roma ay nagtuturo na ang kaligtasan ay nakaugat sa walang hanggang pagtatalaga ng Dios.  At ang
kaligtasang iyon ay nagpapatuloy ayon sa hindi matatanggihang plano at layunin ng Dios.  Gayunman,
sinasabi ni Pablo, “Nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Dios alang-alang sa kanila ay ang sila ay
maligtas.”   

Ngayon, ang nais ba ni Pablo ay taliwas sa Dios?  Hindi! Niluwalhati ni Pablo at ipinangaral ang ganap na
pagiging soberano ng Dios sa kaligtasan.  Subalit ang katotohanan ng ganap na pagiging soberano ng Dios
ay hindi nangangahulugan na si Pablo ay hindi nagnais, ayon sa sariling kalooban ng Dios, na ang kanyang
mga kamag-anak, na ang Israel, ay maligtas.  Hindi natin alam kung sino ang walang hanggang itinalaga ng
Dios tungo sa kaligtasan.  Alam natin na mayroon Siyang itinalaga.  Sa Dios kabilang ang mga usapin ng
buhay at kamatayan.  Ngunit kung sino-sino sila, ang mga lihim na bagay ay sa Dios.  Alam natin na Siya ay
humirang at niloob Niya na sila ay lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Salita.  Kaya, ang
taus-pusong nais ni Pablo ay ang Israel, sa kanyang katigasan, sa kanyang pagrerebelde, sa kanyang
kapalaluan, sa biyaya ng Dios ay magpakumbaba ayon sa sariling kalooban ng Dios at nang sila ay maligtas.
Hindi pinapatay ng pagtatalaga ang apoy ng pagnanais para sa kaligtasan ng mga nasa kadiliman.
Nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan.  Nagbibigay ito sa atin ng lakas ng loob.  Tayo ay nagpapatuloy sa
Salitang iyon yamang nalalaman na aalisin ng Dios mula sa kadiliman yaong Kanyang mga hinirang.
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Nakita ni Pablo ang sarili niyang mga mahal sa buhay, ang mga lumaking kasama niya, ang mga namumuhi
na ngayon sa kanya bilang apostol at nakikita siya bilang kaaway at tinatawag siyang taksil; gayunman si
Pablo, sa pag-ibig sa Dios, ay ninanais, ayon sa kalooban ng Dios, na sila ay maligtas.  Ipinanalangin niya
yaong mga umuusig sa kanya.

Ano ang kautusan ng Dios?  Ang kautusan ng Dios ay:  Ibigin mo ang Panginoon mong Dios at ang iyong
kapwa gaya ng sarili mo.  Ito ang dalawang dakilang utos. 

Kailangan nating magkaroon ng pangganyak ng pag-ibig ng Dios, ang kaluwalhatian ng Dios, at ang pag-ibig
ng ating kapwa.  At ang pag-ibig ng kapwa sa pag-ibig ng Dios ay ang ipabatid ang dakilang kabutihan sa
kapwa.  Ano ang dakilang kabutihan na maipapabatid natin sa ating kapwa?  Sasabihin ba natin sa kanya,
sa kanyang paglipat sa kabilang bahay, ang pinakamabuting lugar para maghulog ng pera sa bangko?
Sasabihin ba natin sa kanya ang magagandang lugar para kumain sa komunidad?  Habang nasa bakuran,
makikipag-usap ba tayo sa ating kapitbahay tungkol sa koponan ng baseball at kung sino ang mananalo
doon?  Tayo ba, marahil, ay magsasalita ng mga hindi sinasabing makalupang bagay at iwan na gayon?  Iyon
ba ang pinakamabuting magagawa natin para sa ating kapwa?  Hindi.  Dapat nating sabihin sa ating kapwa
ang tungkol sa tinapay ng buhay, ang kaalaman sa kasalanang pinatawad, sa tanging daan sa Ama, sa
Panginoon ng buhay, sa nabuhay at naghaharing Anak ng Dios, at sa katotohanan na ang Anak na ito ng Dios
di magtatagal ay babalik. 

Hindi, ako’y hindi nagsasalita tungkol sa katotohanan na marahil, tayo, ay gagawa ng paunawa ng Juan 3:16
at ilalagay ito sa ating likod habang tayo ay nagtatabas ng damo at hayaan itong maging saksi sa ating
kapwa.  Kundi ito:  tayo ay may malasakit sa kaluluwa ng ating kapwa, at iyon ang nagdadala sa atin upang
kilalanin ang kapwa upang magkaroon tayo ng pagkakataon na sumaksi at upang ang kapwa natin ay
magkaroon ng pagkakataon na makilala ka at tanungin ka sa mga bagay na iyong pinaniniwalaan at ang mga
bagay na maaari mong sabihin sa kanya tungkol sa mga yaman ng Dios na inilagay sa iyong puso.  Kung
makikita natin ang ating kapwa araw-araw – papasok siya sa trabaho, kakaway tayo sa kanya sa kabilang
kalye – at walang nararamdamang pagnanais upang ipaliwanag sa kanya ang kaalaman kay Jesu Cristo at
walang maramdamang awa para sa kanya dahil hindi niya kilala ang Dios, kung gayon paano nananahan sa
atin ang pag-ibig ng Dios? 

Hindi, hindi natin ginagawa iyon sapagkat iniisip nating makukuha natin ang kanilang kaligtasan o ang ating
kaligtasan.  Kundi ginagawa natin iyon sapagkat ang Dios ay maluwalhati at kailangan nating ibigin ang ating
kapwa alang-alang sa Dios.  Dapat nating pagtiwalaan ang walang hanggang layunin ng Dios at dapat nating
dalhin ang salita ng pagsaksi.

Ang panghuling pangganyak ay gagawin natin ito mula sa bugso ng sarili nating kaligtasan.  Sabi ng mga
apostol, “Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig.”  Para kay Pedro at sa
iba pang apostol ang manahimik at hindi ipangaral si Jesu Cristo ay para itanggi nila kung ano at sino sila.
Ang isang tao ay nagsasalita mula sa kayamanan ng kanyang puso.  Hindi niya maiiwasan iyon.  Magsasalita
ka tungkol sa mga bagay na iyong minamahal.  Kaya nga ang mga magulang ay gumugugol ng oras sa
pagbisita (lalo na ang mga bata pang magulang) at ang usapan ay laging bumabalik sa kanilang mga anak.
Nangingiti tayo tungkol diyan at marahil, kapag tayo ay tumanda na, nagsisimula nating hindi magustuhan
iyon – pinag-uusapan lang nila ang tungkol sa mga anak nila, sasabihin natin.  Subalit iyon ay dahil dala-dala
ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang puso.  Gayundin, nang si Pedro ay inutusan na huwag
na siyang magsalita sa pangalan ni Jesus, sinabi niya sa kanila:  “Hindi ninyo alam ang hinihingi ninyo.  Hindi
magsalita sa Kanyang pangalan?  Manahimik tungkol kay Jesus?  Ngunit hindi ito isang bagay na natutunan
namin sa aklat.  Hindi ito isang bagay na nangyari sa labas namin.  Hindi namin ito basta na lamang
maisasara!  Ito ang mga bagay na ginawa Niya para sa amin.”  Kaya, sinabi nila,  Awit 66:16, “Kayo’y
magsiparito at iyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Dios, at ipahahayag ko kung ano ang kanyang
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ginawa para sa aking kaluluwa.”  Ang tayo’y maging tahimik ay pagtanggi kung ano ang ginawa ni Jesus para
sa atin.  Hindi natin iyon magagawa! Kami, sabi ni apostol Pedro, “ay susundin kayo sa bawat ordinansa ng
pamahalaan.  Magbabayad kami ng buwis.  Titiisin namin ang bawat kahirapan.  Lalaban kami sa inyong mga
hukbo kung sapilitang ipag-uutos. Mananahimik kami kung kami ay sisiraang-puri.  Subalit hindi namin
maitatanggi ang pangalan Niya na nagpahayag ng aming pangalan sa krus.  Kailangan naming magsalita.”

Kaya mula sa karanasan ng kaligtasan nagmumula ang bugso upang paliwanagin ang ating ilawan upang
makita ng iba ang ating mabubuting gawa at maluwalhati ang ating Ama na nasa langit.  Dapat tayong
dumalangin sa Dios na gawin ito sa atin ng higit pa.  Hindi tayo dapat magkaroon ng pag-uugaling, “Ako’y
naligtas sa pamamagitan ng biyaya.  Mayroon na ako.  Anong pakialam ko sa iba?”  Hindi iyon tama! Hindi
iyon biblikal o Reformed!  Hindi, yaong mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay wala na ngayon
ng matinding interes sa kanilang sarili, kanilang pangalan, kanilang dangal.  Kundi sila ay puno ng kasiglahan
para sa ikaluluwalhati ng Dios, ang pag-ibig sa kapwa, at ang katotohanan ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa
ay lumalabas sa kanilang mga salita:  “Kayo’y aking mga saksi.”

Kapag ikaw ay nakatayo sa sanlibutan ng tao, samakatuwid, habang ang ebanghelyo ay nasa iyong puso,
ikaw ay magsasalita.  Marahil iyon ay sa isang tanghalian may kinalaman sa negosyo at may magsasabi sa
iyo, “Alam mo, minamasdan kita sa opisina.  Anong mayroon ka na kakaiba?  Hindi ka nagmumura, narito
ka sa oras, at umuuwi ka sa gabi.  Bakit mo ginagawa iyan?”  Naroon mismo ang tawag upang sumaksi sa
Kanya na umibig sa iyo at alang-alang sa kanya ay ginagawa mo ang mga bagay na iyon.

Kapag ang iyong mga kabataang kaibigan o kaibigan sa kolehiyo ay nagtanong sa iyo, “Bakit ayaw mong
sumama sa amin sa kasiyahang ito?  Bakit hindi ka umiinom?  Bakit hindi ka magsindi ng kaunti?”  Sa
sandaling iyon, mula sa kasaganaa ng iyong puso, ang iyong bibig ay magsasalita.  Ipinapahiwatig nito na
ang iyong buhay ay nagsasalita bago ang iyong bibig.  Ang ating buhay ay dapat magsalita o mas mabuti
pang itikom ang ating bibig.

Subalit kung tayo ay lumalakad ng tapat kasama ang Dios, at ang iba ay magsisimulang magtanong,
magsalita ka tungkol sa Kanya.  Gaano kasagana ang iyong puso?  Ang iyo bang puso ay puno ng
kaluwalhatian ng Dios, at ang pag-ibig sa kapwa alang-alang sa Dios?  Nararanasan mo ba ang kamanghaan
ng biyaya ng Dios?  Kayo ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon.  Hindi, hindi mo kailangang maging
mangangaral sa kalye.  Hindi mo kailangan sa panahon ng pagdiriwang ay pumunta sa harap ng Marshall
Fields at kumuha ng megapon.  Hindi iyon ang tinutukoy natin.  Hindi mo kailangang maging isang
napakagaling na nagbebenta at sikaping kumuha ng pasya mula sa mga tao at ilang tao ang matitipon mo
para kay Cristo.  Hindi.  Kundi sinasabi ng Panginoon kung mababalatan mo ang takip ng puso, makikita mo
doon sa anak ng Dios ang pagnanais na ang kaluwalhatian ng Dios ay makilala – ang pagnanais ayon sa
kalooban ng Dios na ang tao ay alisin sa kadiliman, at ang pagnanais na magsalita kung ano ang ginawa ng
Dios para sa ating mga kaluluwa.

Kayo ay aking mga saksi!  Anong prebilehiyo.  Nakakapagpatinong salita.  Maging pangganyak nawa natin
ito.  Tayo, mula sa dakilang kayamanan ng Dios na inilagay sa ating puso, ay magsalita tungkol sa Kanya na
iniibig ng ating kaluluwa.

________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pagpalain Mo po ang Iyong Salita.  Pagpalain Mo ito sa aming mga puso.  Dalangin namin na
mula sa pangganyak ng Iyong kaluwalhatian, ang pag-ibig sa kapwa, at ang karanasan ng aming sariling
kaligtasan kami ay sumaksi sa Iyong dakilang kabutihan sa amin.  Amen.


