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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Ephesians 4:17-18

“Ang Tapat Na Saksi:  (3) Ang Ating Mga Limitasyon”

ni Rev Carl J Haak 

Sa ating nakaraang dalawang programa ay tiningnan natin ang Kasulatan patungkol sa pagkatawag ng
bawat miyembro ng iglesia at ng bawat mananampalataya upang maging saksi sa ebanghelyo ni Jesu
Cristo.  Kasama sa pagsaksing ito ang paraan ng ating pamumuhay, o ang tinatawag ng Biblia na
pag-uugali sa harap ng sanlibutan – ang ating buhay na dapat magbigay ng patotoo na tayo ay kabilang
sa tapat na Tagapagligtas na si Jesu Cristo. Kasama sa pagsaksing ito ang tunay nating salita at
nag-iiwan ng patotoo sa ebanghelyo ni Cristo sa iba.

Noong nakaraang linggo, matatandaan ninyo, tiningnan natin ang pangganyak na dapat nasa likuran
nitong pagsaksi.  Na ang pangganyak, nakita natin sa Kasulatan, ay una sa lahat ang kaluwalhatian ng
Dios.  Sapagkat ang Dios ay karapat-dapat makilala dahil sa kung sino Siya.  Pangalawa, nakita natin na
dapat tayong maganyak ng pag-ibig sa kapwa.  Sa pag-ibig ng Dios sa ating mga puso, dapat nating
nasain ang pinakamataas na kabutihan para sa ating kapwa.  Ang pinakamataas na kabutihan ay ang
kaalaman sa ebanghelyo, kung ang Dios ay tunay na gagawa sa kanilang mga puso.  Panghuli, nakita
natin na ang pangganyak ay magmumula sa karanasan ng ating sariling kaligtasan.  Dahil mula sa
kasaganaan ng puso, sabi ni Jesus, ang bibig ay magsasalita.

Sa pagpapatuloy natin sa serye ngayon tungkol sa Tapat na Saksi, nais kong isaalang-alang kasama
ninyo ang ating limitasyon, iyon ay, yaong mga bagay na hindi natin kayang gawin.  Napakahalaga na
malaman natin ang hindi natin kayang gawin – hindi para panghinain ang ating loob, hindi para bigyan
tayo ng dahilan para hindi sumaksi – kundi sa halip ay gawin natin ng matapat ang ating pagsaksi.
Nalalaman ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, tayo ay mas magiging tapat at taimtim sa
pamamaraan na ibinigay sa atin ng Dios sa ating pagsaksi.  At higit pa, ang malaman ang ating
limitasyon ay magdadala sa atin ng higit na taimtim sa trono ng Dios sa pananalangin, hinihiling na
gagawin Niya, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ang hindi natin kaya. 

Kung ating uunawain ang ating limitasyon sa buong bahagi ng ating pagsaksi bilang Cristiano, kailangan
nating maunawaan ang tunay na kalagayan ng tao hiwalay sa biyaya ng Dios, tulad ng sinasabi sa atin
ng Biblia.  Ang nagkasalang tao, ayon sa Banal na Kasulatan, ay bulag sa espiritwal sa kanyang walang
pag-asang kalagayan sa harapan ng banal na Dios.  Pagdating sa tunay na Dios, kay Cristo, sa Salita ng
Dios, at yaong mga bagay na darating, ang nagkasalang tao ay bulag.  Hindi siya makakita.  Siya ay
bulag sa mga bagay ng Dios, bulag sa kanyang sariling espiritwal na kabulukan, bulag sa mga
kagandahang nakay Jesu Cristo, walang pag-asang binulag ng kasalanan.  Ang nagkasalang tao ay
tinitingnan ang ebanghelyo ni Jesu Cristo bilang pakikialam, bilang pang-yamot, bilang bagay na sisira
sa kanyang mga plano at iistorbo sa kanyang pagtulog. 
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Kaya, kapag tayo ay humayo sa pagsaksi sa ebanghelyo, asahan nating makakatagpo ang dalawang
nakakatakot na kaaway:  ang matigas na ulong kamangmangan at pag-ibig sa kadiliman.

Isinulat sa atin ni apostol Pablo sa Efeso 4:17, 18, “Kaya’t sinasabi ko ito at pinatototohanan sa
Panginoon, na kayo’y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga Hentil, sa kawalang saysay ng
kanilang mga pag-iisip.  Nagdilim ang kanilang mga pang-unawa, palibhasa’y nahiwalay sa buhay ng
Dios, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso.”  Sa paglalarawan sa
kalagayan ng tao na patay pa sa kasalanan, iyon ay, kalagayan ng tao nang hindi muling ipinapanganak
sa pamamagitan ng biyaya ng Dios mula sa kaitaasan, binigyang-diin ni Pablo ang dalawang bagay:  ang
tao ay may madilim na pang-unawa, at nais niya ng kadiliman.  Kapag dumating ang ebanghelyo,
hinaharap nito ang mga bagay na kakaiba sa pag-iisip ng tao, na wala itong saysay sa kanila.

Ang budhi ng bawat anak ni Adan ay aktibo.  Mababasa natin sa Roma 2:14 at 15 na ang kanilang budhi
ay nagpapatotoo sa kanila, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa’t isa.
Subalit sila (iyon ay, tao) ay itinatangging isipin ang kanyang desperadong kalagayan bilang nahulog na
makasalanan sa harapan ng Dios.  Magagawa mong magpahayag ang isang tao sa katotohanan na hindi
siya naging tulad ng nararapat, ng inaasahan niya, o ninanais na maging.  Ngunit ang ipaunawa sa kanya
ang kanyang desperadong kalagayan bilang bulok at makasalanan sa harap ng tanging Dios, ito ay bagay
na lampas na sa ating kapangyarihan para gawin.  Ang Dios ay kailangang gumawa nitong pansariling
paghihikayat sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.

Hindi kaya ng tao na unawain ang kanyang sarili, hiwalay sa biyaya ng Dios, sapagkat ang tao ay pinipigil
ng kanyang sadyang kamangmangan at pag-ibig sa kadiliman.  Nais niyang maging mangmang at
gustong maging mangmang sa kahangalan ng sarili niyang kasalanan sa harap ng Dios.

Mababasa natin sa Roma 1:18, “Sapagkat ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat
ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan (ngayon ay pansinin
ang mga salitang ito), ay pinipigil ang katotohanan.”  Ang kaisipan ay, na pinipigil ang katotohanan ng
kasamaan.  Isinulat ni apostol Pedro sa kanyang ikalawang liham, kapitulo 3:5, na ang tao ay sadyang
mangmang.  Higit pa, mababasa natin sa Juan 3:19, “At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa
sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay
masasama.”  Ito ang malaking kahangalan ng kasalanan.

Sa daigdig ng mga bagay na natural, alam ng tao at kinikilala ang kanilang katayuan at tinatanggap ang
kalayaan.  Sa daigdig ng buhay ng tao at sa daigdig ng ari-arian ay nalaman ng tao ang kanyang
desperadong kalagayan at sigaw para sa tulong.  Ang taong nalulunod sa gitna ng tubig ay sumisigaw
ng tulong.  Bakit?  Dahil alam niya ang kanyang natural na kalagayan at alam niya na siya ay
mamamatay.  Kailangan niya ng tulong.  Kapag ang tao ay nasa eroplano at ang piloto ay pumasok at
sinabing ang eroplano ay nasira at ang paglapag ay magiging napakahirap at ang eroplano ay nasa
malaking panganib, alam ng lahat sa eroplano kung ano ang nakataya.  At sila ay nananabik sa salita ng
kaligtasan.  Alam nila ang pisikal na panganib.  Kapag may salot na pumasok sa isang bayan, isang sakit,
ang mga tao ay pupunta sa mga klinika at mga pagamutan at  tatanggap ng tamang gamot at lunas.
Dadalhin nila ang kanilang mga anak upang bakunahan.  Magkakabungguan sila sa isa’t isa at
magtutulakan para makapunta sa tulong.

Subalit ang tao ay sadyang mangmang sa kanilang sariling desperadong kalagayan ng puso bilang mga
makasalanan sa harap ng banal na Dios, at ang naghihintay na kahatulan sa walang hanggang impiyerno.
Sila ay sadyang mangmang at gusto nila ang kadiliman.  Sa kalikasan hindi natin gustong masabihan.
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Mayroon lamang isa na makahihila ng gayong makasalanan laban sa kanyang kalooban tungo sa liwanag.
Ang Isang iyon ay hindi ikaw o ako.  Oo, kailangan nating magpatotoo at magsalita ng buong
katotohanan ni Jesu Cristo.  Subalit hindi natin mababago ang kalooban ng patay na makasalanan.
Mayroong Isa na may kaya.  Ito ay ang Espiritu ng Panginoong Jesu Cristo.

Mababasa natin sa Juan 16:8, “At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa
kasalanan, sa katuwiran, at sa kahatulan.”  Ang Espiritu ni Jesu Cristo ang personal na humahatol sa
kasalanan.  Dinadala natin ang Salita, tayo ay sumasaksi.  Ngunit karapatan ng Banal na Espiritu lamang
ang dalhin ang mga lalaki at babae sa di kaya ng anumang natural nilang kakayahan – na dalhin sila sa
pagtusok ng kanilang puso at budhi.

Ang natural na budhi, marahil, ay maari mong tusukin.  Maaari mong ipaliwanag sa isang tao na
kailangan niyang gumawa ng pagsasauli ng ninakaw na pag-aari.  Maaari mo, sigurong, tusukin ang
budhi tungkol sa malaking pagkakamali na ginawa ng isa sa isa pang tao.  Subalit kung
mananampalataya ba o hindi ang isang tao kay Jesus at kikilalanin ang kanyang mga kasalanan sa harap
ng banal na Dios at malaman ang hiwaga ng pagpapatawad at katuwiran ni Cristo, iyon ay isang bagay
na ang ating kakayahan, ang ating kapangyarihan, ay hindi kayang gawin.   Ang Banal na Espiritu ay
kailangang mangusap doon sa taong iyon sa kanyang puso.

Ang budhi ng tao ay maaaring maibaba ng sala sa pamamagitan ng aking mga salita.  At, marahil,
masasabi ng isang tao, “Sa liwanag ng iyong sinabi, halatang hindi ako kung ano ako dapat maging.”
Ngunit ang Banal na Espiritu lamang ang humahatol sa kasalanan at naglalagay ng pananampalataya.

Iyon ang problema.  Ang problema ay nilabag natin ang kautusan ng Dios, hindi ang kautusan ng
lipunan.  At tanging ang Banal na Espiritu ang makapagpapadugo ng puso sa kalungkutan sa harap ng
Dios.

Kapag naunawaan natin ang desperadong kalagayan ng tao at ang kanyang sadyang kamangmangan
at pag-ibig sa kadiliman, kung gayon ay kikilalanin natin ang ating kawalang-kakayahan sa ating
paggawa ng tungkuling pagsaksi.  Ibig sabihin niyan, sa pamamagitan ng ating kapangyarihan, hindi
natin ligtas na maihahayag si Cristo at ang ebanghelyo.  Hindi ko sinasabi na ang ating mga salita ng
pagsaksi ay walang silbi.  Ginagamit sila ng Banal na Espiritu.  Sinasabi ko na kailangan nating malaman
ang ating kawalang-kakayahan.  Hindi ito magiging sa pamamagitan ng ating kapangyarihan o ng ating
panghihikayat.  Ito ay dapat sa pamamagitan ng panloob na gawa ng Banal na Espiritu habang ating
dinadala, ng matapat at may kahabagan at may katalinuhan at walang pagod, ang Salita ng Dios.

Ang puso ng buong ebanghelyo na ating isinasaksi ay ito:  ang kaligtasan na nakay Jesu Cristo (Roma
1:16 – “Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo; sapagkat ito ang kapangyarihan ng Dios para sa
kaligtasan”).  Ngunit para maunawaan ang ebanghelyong iyon, ang isa ay kailangang madala sa
pang-unawa ng kanyang pangangailangan, na tanging si Cristo lamang bilang Tagapagligtas ang
makapagbibigay.  Imposible para sa atin na ipagawa iyon sa mga tao.  Kailangan silang mabago ng
kamay ng Dios.  Mababasa natin sa Isaias 53:2, “Siya’y (iyon ay, si Cristong napako) walang anyo o
kagandahan man na maiibigan natin sa kanya.”  Ayaw at hindi tatanggapin ng tao ang ebanghelyo dahil
ayaw niya at hindi niya pinapansin ang sarili niyang pangangailangan bilang desperadong makasalanan
o ang kagandahang makikita kay Jesu Cristo.  Basahin ang I Corinto 2:14, “Ngunit ang taong hindi ayon
sa espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios, sapagkat ang mga iyon ay
kahangalan sa kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa
pamamagitan ng espiritu.”  Nakita mo, iyon ay kailangang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal
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na Espiritu.  Kailangan nating dalhin ang tapat na salita, subalit lubos tayong umaasa sa kapangyarihan
ng mabuting Banal na Espiritu.

Ang taong iyong sinasaksihan ay maaaring may IQ na 85 o 145; maaaring siya ay walang pinag-aralan
o may pinag-aralan.  Subalit malibang ang Espiritu ng Dios ay kumilos na makapangyarihan sa kanyang
puso, hindi niya matatanggap ang katotohanan at hindi niya ito mauunawaan bilang mahalaga.  Ito ay
magiging kahangalan para sa kanya.

Sa gayon, dapat ay magkaroon ng pagbabago na gawa ng Dios.  Dapat ay mayroong katuruan ng Banal
na Espiritu.  Oo, dinadala natin ang katotohanan.  Nais nating gawin ang katotohanang iyon ng malinaw
at magagamit hangga’t kaya natin.  Itinututok natin ang ating mga salita sa kanilang pang-unawa.
Maging sa kanilang mga puso.  Dinadala natin sa kanila ang katotohanan ng Salita ng Dios gamit ang
karunungan na ibinibigay ng Dios.  Subalit ang Banal na Espiritu ang dapat magbukas ng puso at
magbuhos ng ebanghelyo sa pusong iyon.

Hindi natin kaya, kung kayon, na hikayatin ang mga tao sa pananampalataya at pagsisisi sa
pamamagitan ng ating paghimok.  Ngunit hindi tayo iniiwan nitong walang pag-asa.  Gagawin ito ng
Banal na Espiritu, at gagawin Niya ito sa pamamagitan ng Salita.  At, higit na tiyak, sabi ng Banal na
Espiritu na gagawin Niya ito sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita.  Kaya nga, tulad ng sinabi natin
ilang linggo na ang nakalipas, ang ating pagsaksi ay laging naka-kambyo at nagmumula sa iglesia.  Tayo
ay nakatira sa iglesia, naririnig natin mismo ang Salita.  At ang ating pagsaksi ay laging upang ang iba
ay pumunta sa iglesia upang marinig ang pangangaral ng Salita.  At tayo ay nangangaral.  Bakit tayo
nangangaral sa iglesia?  Sapagkat ang pangangaral ay ang pamamahala ng Isang nakakahigit sa lahat.
Pinaliliwanag ng Dios ang ilaw sa kadiliman.  Sa nilikha, pinaliliwanag Niya ang ilaw na iyon ng biyaya
ng Dios mula sa pangangaral ng ebanghelyo.  

Subalit hindi natin kaya, sa ating sarili, na hikayatin ang mga tao sa pananampalataya at pagsisisi.
Mayroong kasalukuyang, malawak na tinatanggap, na maling katuruan sa Cristianismo at sa maraming
iglesia na ang kalooban ng tao ay mayroon ng gayong kakayahan, at samakatuwid ito ay batay sa ating
paghimok at ito ay batay sa kakayahan nating ibenta ng tama ang ebanghelyo sa tao.  Oo, tulad ng
sinabi ko dati, kailangan nating dalhin ang ating pagsaksi na may pag-iisip at pag-unawa at kahabagan
sa taong ating sinasaksihan.  Subalit ang kalooban ng tao ay hindi malaya.  Ang kalooban ng tao ay
nakatali sa kasalanan.  At kung dadalhin ng Dios ang isang tao upang magsisi at sumampalataya, ay
gagawin Niya sa pamamagitan ng sarili Niyang malakas na kapangyarihan.

Ngunit, purihin ang Dios, ginagawa Niya.  At ginagamit Niya ang Salita upang gawin ito sa kanila.

Ngayon, lahat ba ng ito ay nagpapahina sa iyo?  Kinilala natin ang ating limitasyon, na ang
kapangyarihan ng pagsaksi ay hindi sa atin, na tayo ay sasakyan lamang, na tayo ay instrumento, at ang
kapangyarihan ay sa Dios lamang.  Pinahihina ka ba nito?  Ipinapasiya mo ba ngayon, na “Ano’ng silbi?”
Kung ganyan ang pasya mo, kung gayon ay kailangan kong sabihin sa iyo na pinuputol mo ang Salita
ng Dios. Dapat nating malaman ang ating limitasyon upang maging tapat tayong mga saksi ng Dios.
Sapagkat ang katotohanan ng ating kawalang-kakayahan ay pinatitigil tayo sa nadamang lubos na
panghahawakan sa Dios! At iyan ang paraan na kailangan nating magpatuloy sa ating pagsaksi.

Hindi nito pinipigil ang ating pagsaksi.  Kundi pinsusulong tayo nito sa tamang kalagayan sa ating
pagsaksi – ang kalagayan ng ganap na panghahawakan sa Dios.  Gawain ng Dios ang gisingin ang tao.
Kailangan Niyang gumawa sa mga bahagi ng puso na Siya lamang ang makakagawa.  Ang pinaka
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kahanga-hangang lugar sa buong mundo para kalagyan ng anak ng Dios, ang anak ng Dios, ngayon, na
nararamdaman ang kanyang tawag upang sumaksi sa ebanghelyo, ang pinaka kahanga-hangang lugar
na dapat sa atin habang ating isinasagawa ang tawag na iyon ay ang lugar ng ganap na panghahawakan
sa Dios.  Ang pinaka kahanga-hangang lugar para sa anak ng Dios ay nasa ganap na panghahawakan
sa Dios upang pagpalain ang gawa ng kanyang mga kamay.  Tayo ay umaasa sa Dios! Kilalanin natin
ito.

Pagkatapos nating dalhin ang Salita ng Dios, at habang sinasabi natin ang Salita ng Dios sa kasamahan
sa trabaho, sa kapitbahay, at bumalik tayo sa bahay, hindi natin basta sinasabi, “Ah, kung akin lamang
na… kung akin lamang….”  Hindi, tayo ay ganap na umaasa sa Dios upang pagpalain ang gawa at
gamitin ang ating pagsaksi ayon sa kaluguran Kanya.

Iniisip kung paano tayo sumaksi, marahil, sa ating kasamahan, o sa ating kapitbahay – oo, gusto nating
matuto.  Natututo tayo mula sa pagsaksing iyon na mayroong maraming bahagi ng katotohanan na
kailangan nating malaman.  At kailangan nating maging bihasa at sanay sa pamamagitan ng karanasan
sa paraan ng pagsaksi.  Iyon ay tiyak.  Subalit, gayon pa man, iyon man ay puno ng ating kahinaan,
kung ang salita ng tapat na patotoo ay iniwan ni Jesu Cristo at ng Kanyang krus sa kapitbahay, sa
di-mananampalataya na inilagay ng Dios sa harapan natin, kung gayon ay maaari nating iwan iyon sa
Dios at gagamitin ng Dios ang ating mga salita ayon sa kaluguran Niya. 

Iyo’y nangangahulugan na ang kaalaman ng ating kawalang-kakayahan habang ito ay ating
pinanghahawakang mahigpit sa harap ng ating paningin ay hahadlang sa atin upang hindi tayo gumamit
ng mga paraan at balakin maliban sa mga itinakda ng Dios para sa gawaing ito.  Ito ay gawain ng Dios.
Kaya gagamitin ko ang mga pamamaraan ng Dios.  Kung iniisip kong ito ay gawain ko, kung gayon ay
lalakad ako at pipiliin ang aking mga kasangkapan.  Subalit kung ako ay naniniwalang ito ay gawain ng
Dios, ay aking tatanungin ang Dios, “Anong kasangkapan ang gagamitin ko?”  Mababasa natin sa I
Corinto 3, “Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito.”  Dahil ang templo ng Dios
ay itinayo sa pamamagitan ng Kanyang lakas, kailangan nating gamitin ang mga kasangkapan at ang
mga pamamaraang pinili ng Dios.  Kaya nga sinabi ni Pablo sa I Corinto 1:22, “Sapagkat ang mga Judio
ay humihingi ng mga tanda.” Nais nilang pakitaan ko sila ng malalaking tanda sa langit.  At ang mga
Griyego, sabi ni Pablo, “ay humahanap ng karunungan.”  Nais nilang ilagay ko ito sa mga katawagan ng
pilosopiya ng tao.  Subalit ipinangangaral namin si Cristong ipinako sa krus, na siyang kapangyarihan ng
karunungan ng Dios.  Ginagamit natin ang pamamaraan na ibinigay sa atin ng Dios, sabi ng apostol.
Tayo ay nangangaral sapagkat ang kapangyarihan ay nasa Dios.  Sabi ni Pablo, “Hindi ako pumunta na
may salitaan, hindi ako pumunta na may pagkakasundo sa ating sama-samang espiritung pang-relihiyon,
na sinisikap nating pumulot ng ilang kailangang makita sa iba’t ibang relihiyon at pagsama-samahin ito
sa isang mas malaking konteksto, ang mas malaking larawan.  Ah, hindi!”  sabi ni Pablo.  “Ipinangangaral
namin, ipinaliliwanag namin ang Banal na Kasulatan sa buo nitong kapangyarihan at kagandahan.”  Iyan
ang kasangkapang ginagamit ng iglesia sa ebanghelismo.  At ang Salita ng Dios ang ginagamit na bawat
mananampalataya sa kanyang personal na pagsaksi.

Nagpatuloy si Pablo sa I Corinto 1 upang ipakita na ang paraan ng Dios sa pagdadala ng ebanghelyo,
ang mga kasangkapan ng Dios, ay laging inihanda upang pagkumbabain ang tao at magbigay ng
kaluwalhatian sa Dios.  Ang pamamaraan ng Dios ay laging nagpapababa sa tao at nagtataas sa Dios.
Ang Dios ay gumagamit ng kasangkapan na nagtataguyod ng Kanyang kaluwalhatian.  Samakatuwid,
hindi tayo gagamit ng mga pamamaraan maliban doon sa mga sinang-ayunan ng Dios sa Kanyang Salita.

Kung gayon, ating iiwan ang ating pagsaksi ng may panalangin at pagpapakumbaba.
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Kung alam natin ang ating kawalang-kakayahan, makikiusap tayo sa Dios na pagpalain ang pamamaraan
na Kanyang pinili.  Dinadala natin ang Salita sa abot ng ating makakaya.  At tayo’y nananalangin,
“Panginoon, pagpalain, Panginoon, gamitin Mo ang Salita ayon sa kaluguran Mo.  Wala akong
magagawa.  Subalit, Panginoon, ang Iyong Salita ang kapangyarihan.  Luwalhatiin ang Iyong pangalan.”

At ginagawa natin ng may pagpapakumbaba.  Kaya sa ating pagsaksi sa isang tao hindi tayo
nahuhumaling sa pagtiyak na manalo sa pakikipagtalo.  Alam natin kung ano ang hindi natin kayang
gawin kung kaya’t hindi natin tatangkaing dalhin ang pagsaksi mula sa kapalaluan o papuri sa sarili.
Kundi dadalhin natin ang makapangyarihang Salita ng Dios.

At, sa paggamit ng Dios sa Salitang iyon, at, ayon sa Kanyang kalooban, sa Kanyang pagpapala sa
Salitang iyon, kung gayon nasaan ang pagkilala?  Ang pagkilala ay lahat sa Dios.  Tulad ng nasusulat,
“Ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon.”

Hindi natin madadala ang mga tao sa pananampalataya at pagsisisi.  Dios ang kailangang gumawa noon.
Subalit, nakita mo, kung gagawin ito ng Dios, samakatuwid ito ay tiyak na magaganap.

Gawin nawa tayong tapat ng Dios, umaasang mga saksi Niya.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin muli sa Iyong Salita at dalangin namin na ito ay manahan
sa aming mga puso at gabayan ang aming mga hakbang.  Sa pangalan ni Jesus kami’y dumadalangin,
Amen.


