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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 1:7

“Paghahangad ng Karunungan” 

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Nais natin ngayong isagawa ang Salita ng Dios sa ating pagkatawag bilang Kanyang mga anak upang
magtamo ng karunungan at katalinuhan sa Salita ng Dios.  Ang sitas sa ating harapan sa Mga Kawikaan
ay ginagawa ito sa paraang ating maisasagawa sa ating pagkatawag upang sanayin ang ating mga sarili
sa Salita ng Dios.

Ating isasaalang alang ang Salita ng Dios na nakatala sa Mga Kawikaan 1:7.  Isinulat ni Solomon dito:
“Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa
karunungan at turo.”  Karamihan sa Mga Kawikaan ay nagbibigay sa atin na isagawa ang ating
kailangan para sa pagtuturo sa Salita ng Dios.  Subalit ito ay lalong totoo sa unang kabanatang ito.
Binigyang diin ni Solomon sa talatang 4, halimbawa, na ang pinaka-layunin ng lahat ng Mga Kawikaan
na kanyang sinasabi ay  “Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Kaalaman at pagbubulay sa
kabataan.”  Sa talatang 8 kanyang ibinibigay din ang kautusan na “dinggin mo ang turo ng iyong ama,
at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina.”  Kaya ating makikita na si Solomon ay tiyak na
may malasakit na makapagbigay sa atin ng isang banal na karunungan at katalinuhan.  At ito iyon na
tayo din ay magtuon ng ating pansin ngayon.   Ang karunungang ito at katalinuhan na isang tunay na
palamuti ng isang taong banal.

Ang talata na ating isasaalang alang ngayon ay gumagamit ng tatlong mga kataga na magkakapareho
sa bawat isa.  Sa katunayan, ang isa ay hindi posible kung wala ang iba.  Ang tatlong mga kataga ay:
karunungan, pagtuturo, at katalinuhan.  Kung ating malapit na papansinin ang mga kataga, ating
makikita na ang lahat ng ito ay nagsasalita ng iba’t ibang aspeto o hakbang sa pagtatamo ng
karunungan.

Ang una sa mga katagang ito, ay ang “karunungan,” na nagsasalita kung ano ang atin dapat matamo
o nasain.  Ito ang atin dapat hangarin: karunungan.  Ang pangalawang kataga, “pagtuturo,” na
nagsasalita ng paraan na ating matatamo sa gayong karunungan, ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo.
Ang pangtlong kataga, ay “katalinuhan,” na tumutukoy sa layunin o dulo ng ating karunungan, ito ay
ang kakayahan na maging matalino.

Ating tingnan maigi ang mga salitang ito.

Ang unang kataga ay karunungan.  Ang katagang ito ay tumutukoy sa katotohanan na ikaw at ako,
bilang mga pinili ng Dios, ay hinihingi sa pamamagitan ng Dios na magtamo ng karunungan.  Hindi
sapat na sabihing tayo ay mga mananampalataya subalit nakaupo sa espiritual na kawalang-malay.
Dapat nating isasagawa sa ating mga sarili na matamo ang karunungan.  Siyempre, ito ay iba-iba mula
sa bawat isa sa susunod pa.  Ang iba ay mas may kakayahang likas kaysa sa iba upang magtamo ng
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mas mataas na kaalaman ng karunungan at unawa sa sanlibutang ito.  Ito ay madaling unawain.  Alam
natin ito.  Hindi rin natin dapat hamakin ang anak ng Dios na hindi binigyan ng Dios ng malaking
kakayahan kaysa sa iba.  Sa katunayan, ating makikita, minsan ang mga ito ay may malaking kaalaman,
kahit pa ang kanilang karunungan hindi kasing-laki ng sa iba.

Subalit ang punto ni Solomon dito na ating pagkatawag ang magtamo ng karunungan at kaunawaan
sa sanlibutan na ating tinatahanan, upang tayo ay maging matalino.  Tiyak ito ay isang bagay na ating
pangangailangan na bigyang-diin ngayon, lalo na habang tayo ay nakatayo sa pasimula ng panibagong
taon ng eskuwela at iba pang taon ng pag-aaral ng Biblia.  Makikita mo, kahit pa malaking diin na lugar
sa karunugan sa paligid ng akademya ngayon, parehong diin ay hindi nadadala sa daigdig ng espiritual.
Maraming binibigyang-diin sa ating lipunan ngayon, halimbawa, sa pagtatamo ng karunungan sa
numero at mga formula.  Maraming binibigyang-diin din sa pag-aaral ng karunungan sa agham at wika.
Subalit pagdating sa tiyak na karunungan kung ano ang katotohanan at sa kaugnay nito, sino ang Dios
at si Cristo at iba pa, iniisip ito na walang pangangailangan sa karunungan.  Ang relihiyon,
espiritualidad, hindi ito usapin ng tiyak na karunungan.

Kapag ang sanlibutan ay nagsasalita sa katotohanan na ang ating lipunan ay nagiging mas espiritual,
ito ay nangangahulugan na ang tao ay nagiging mas may malasakit sa kanyang panloob na
pakiramdam.   Ang tao ay nabibihag ng mga katanungan kung ano ang bumubuo ng moralidad, o may
buhay ba pagkatapos ng kamatayan, o may daigdig ba ng buhay espiritual na kalikasan, at kapag inisip
ng isa ang tungkol sa mga ito at sumusubok na makapagbigay ng kasagutan sa mga ito, ang taong ito
ay itinuturing na espiritual na tao.  Subalit pinapanatili ng marami sa ating lipunan na walang tiyak na
kasagutan sa mga katanungang ito, tulad ng mga tao na dapat nilang sagutin para sa sarili mula sa
pagmamasid, sa pamamagitan ng paglalarawan kung ano ang kanyang nais upang sabihin ang tungkol
sa mga bagay na ito.   Ang mga hindi mananampalatayang nagmamasid, psychologists, ang mga
nag-aaral sa lipunan ngayon na ang iba’t ibang relihiyon ay nag-aalok ng kanilang mga kasagutan
subalit wala sa kanila ang tunay na makagbibigay ng kasagutan sa atin ng tiyak na katotohanan.  Ang
katotohanan ay nagiging usapin na lang ng opinyon. 

Dahil sa katwirang iyan, ang ating kaunawaan sa mga espiritual na mga bagay na ito ay hindi natamo
sa pamamagitan ng pagkatuto sa tiyak na katotohanan kundi sa pamamagitan lamang ng
pagmumuni-muni.  Ang isang tao ay makakatamo ng kanyang pansariling mga kasagutan sa mga
katanungang ito lamang sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang puso at kilalanin kung ano ang
kanyang pakiramdam tungkol sa kanila.   Nakakalungkot sabihin, ito mismo ang pinatutunguhan ng
maraming Cristianismo ngayon.  Ang pananampalataya ay mabibigyan kahulugan bilang bagong
karanasan sa Dios.  Ang pananampalataya ay hindi masyadong katiyakang karunungan na parang
maligamgam, kakatuwang pakiramdam ng ugnayan sa Dios kay Cristo.  Kung ako ay mahipo sa
pamamagitan ng magaling na tagapagsalita o sa pamamagitan ng isang pangkat ng musiko upang ako
ay magkaroon ng pansariling pakiramdam tungkol sa Dios kay Cristo, na ito ang kusang nagbibigay sa
akin ng kaligtasan.  Ang pananampalataya ay isang pakiramdam na kumikilos sa akin upang tanggapin
si Cristo.  Sa katunayan, inaangkin ng maraming lider ng iglesia ngayon na ang tiyak na karunungan
ay magtutulak lamang sa mga kaanib na mapalayo mula kay Cristo at magiging dibisyon lamang sa mga
Cristiano.  Dahil sa dahilang ito na maraming iglesia ngayon ay walang solidong katuruan sa tiyakang
katotohanan ng Biblia.  Ito ay nakikita bilang pangangailangan at hadlang din sa tunay na karunungan
ng Dios.

Ang resulta nito ay pagkakaroon ng paglaganap ng kawalang malay sa Biblia at kung ano ang itinuturo
nito.  Ang daigdig ng iglesia ngayon ay hindi nagpapahalaga kung ano ang itinuturo ng Dios sa atin
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tungkol sa tama at mali.  Marami ang hindi dinadampot ang mga Biblia upang matuto kung ano ang
sinasabi ng Dios sa atin, at gayonman tinatawag nila ang kanilang sarili na mga Cristiano.  Sa kaibahan
mula dito, ang sitas ng Salita ng Dios ay ipinapalagay na katotohanan na ang anak ng Dios ay dapat
maging marunong.  Siya ay dapat nakakaalam ng tiyakang katotohanan, sa pamamagitan ng pagkilala
sa Salita ng Dios at sa lahat ng itinuturo nito.

Ang karunungang ito ay dapat nakatanim sa anak ng Dios.  Ang talatang ito ay nagsasalita hindi lamang
tungkol sa karunungan, kundi sa pagtuturo.  Ito ay isang kataga na pangkalahatan sa lahat ng
pagtuturo;  ito ay isang katuruan na ibinigay, sa pamamagitan halimbawa, dahil sa pagtutuwid.  Subalit
ang binibigyang-diin ay nauuwi sa pagtuturo.  Ikaw at ako, upang ating matamo ang karunungan ng
Dios, ang karunungan ng tao sa kanyang kasalanan, ang karunungan kay Cristo ay sa kaligtasan, ay
dapat itinuro.  Tayo ay dapat magpasakop sa ating mga sarili sa pagtuturong ito.  Dapat tayong
matuto.  Dapat tayong maging mag-aaral.

At ang pagtuturo na ito ay tiyak na kasama una sa lahat, ang pagtuturo sa mga bagay na akademya,
mga bagay na secular.  Dapat tayong matuto tungkol sa paglikha ng Dios sa agham.  Dapat tayong
matuto upang makabasa at makasulat upang magawa nating mabasa at maipahayag sa iba kung ano
ang pagkakilala tungkol sa ating Dios.  Dapat tayong matuto ng lohika.  Dapat tayong matuto ng
kaayusan ng Dios sa paglikha, sa math.  Dapat tayong matuto ng kasaysayan, upang ating maunawaan
kung paano pinangunahan ng Dios at pinangasiwaan ang lahat ng mga bagay sa Kanyang sarili na
nalalaman ang katapusan.

Ang karunungan ay kailangan.  Dapat nating isagawa sa ating mga sarili na magtamo ng karunungang
ito.  Hindi lamang dahil ito ang tanging daan na ating patutunguhan sa lipunan.  Ating natutuhan ito
dahil lahat ng ito ay patungkol sa Dios, at ang kalikasan na Kanyang itinatag sa Kanyang paglikha.
Bahagi ito ng ating pagkatawag na magkaroon ng pangunguna sa lahat ng sangnilikha.

Ngayon, sigurado, hindi natin maitatanggi ang lohikal na katapusan nito.  Kahit pa ang akademya,
secular na edukasyon, sa iba’t ibang paligid ng pag-aaral, ay dapat naka-sentro sa Dios.  Ang klase ng
pagtuturo na Dios ang sentro ay matatagpuan sa isang Cristianong paaralan.

Subalit ang pagkatutong ito, at higit sa lahat, kasama ang pagkatuto ng tiyakang katotohanan ng Salita
ng Dios sa iglesia.  Kapag tayo ay naupo sa klase ng katekismo o Sunday school o kapag naupo tayong
magkakasama sa iglesia, hindi lamang ito pakikinig sa ilang doktrina.  Ito ay isang eduksayon,
pagtuturo mula sa Salita ng Dios mismo, at ito ay pagtuturo, samakatuwid, dinadala nito kasama ang
kapangyarihan ng Dios tungo sa kaligtasan.

Ito ay totoo dahil, makikita mo, ang layunin ng lahat ng karunungan, at samakatuwid ng lahat ng
pagtuturo, ay katalinuhan.   Karunungan, pagtuturo, at katalinuhan.  Heto ang pangatlong salita na
ginagamit ni Solomon.  Ang katalinuhan ay kakayahan upang tanggapin ang karunungan na ating
natutuhan at magagawang maisagawa ang karunungang ibinigay na pangyayari sa buhay.  Hindi
lamang ito karunungan ng pag-iisip, iyong unawain, kundi ito ay kakayahan na gamitin ang karunungan
ng isipan upang tugunan ang isang praktikal na layunin sa ating mga buhay.  Ang isang mekaniko ay
magagawang matutuhan ang lahat ng bagay tungkol sa makina mula sa mga aklat na kanyang
nababasa at napapag-aralan.  Subalit kapag ang kaparehong mekaniko ay hindi magagawang humawak
ng isang socket wrench o isang rachet, o anomang kasangkapan na kailangan, ibig sabihin siya ay hindi
matalino.  Kahit pa siya ay may karunungan sa isipan, hindi niya magagawang ilagay ang karunungang
ito sa praktikal na paggamit.
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Tayo ay dapat maging espiritual na matatalino.  Tayo ay dapat maging gaya ng mga nakakatanggap
ng Salita ng Dios at ng karunungan na mayroon tayo at gamitin ito sa isang napaka-praktikal na paraan
sa ating mga buhay, ang isagawa ang Salita ng Dios ay maghahatid sa atin sa daan na nakalulugod sa
Dios sa sanlibutang ito.

Samakatuwid, ang katalinuhan ay ang layunin o ang dulo ng karunungan at pagtuturo.  Ito ay tanging
sa pamamagitan ng katalinuhan na magagawa nating isulong ang ating mga sarili ng tama sa
sanlibutang ito, upang tanggapin ang Salita ng Dios at gamitin ito, upang maging tumpak, banal na
desisyon sa buhay.

Ikaw ba ay naturuan ng gayong katalinuhan sa iglesia?  Ang iyo bang mga anak ay naturuan nang
tamang katalinuhan sa paaralan na kanilang pinupuntahan?

Si Solomon ay nagsabi ng katotohanan.   Mangmang ang mga lumalapastangan sa karunungan,
pagtuturo, at katalinuhan.  Ang isang tao na matalino, sa isang banda naman, ay kinikilala ang lahat
ng ito.  Hindi, isang tao na nagnanais na maging matalino ay siyang naghahangad ng katurunungan
at pagtuturo.  Ito ay ang pagkatawag, samakatuwid, na tayo ay mga anak ng Dios sa sanlibutang ito.
Dapat nating hangarin ang karunungan at pagtuturo upang tayo ay tumalino sa sanlibutang ito.

Mga anak, mga kabataan, na nakikinig, hinahangad mo ba ang karunungan?  Ang mangmang
alalahanin mo, ay lumalapastangan sa pagtuturo.  Ang lapastanganin ang isang bagay ay ang
manghawakan dito, ang maliitin ito, upang libakin ito, tila winawalang-halaga nito ang lahat.  Alam ko
na minsan ang mga anak ay nagnanais na tutulan ang katotohanan na kailangan nilang isagawa sa
kanilang mga sarili at sa kanilang pag-aaral.  Alam ko kung paano ito nangyayari.  Alam ko ito base sa
aking karanasan.  Ako rin ay dating ganito.  Hindi ko nakakalimutan ito.  Subalit ang Salita ng Dios ay
sapat nang malinaw dito.  Ang iyong mga anak at kabataan ay dapat isagawa sa kanilang mga sarili
sa pag-aaral, hindi lamang dahil ito ay may pakinabang mula sa panlupang pananaw, kundi dahil ito
ay may pakinabang mula sa isang espiritual na pananaw.  Lahat ng karunungan ay kaloob ng Dios.  At
habang lumalago ang ating pagkakilala sa Dios at kung paanong Siya ay gumagawa sa sangnilikha at
kasaysayan, ay lalo tayong nagiging matalino.

Ang gayong karunungan at pagtuturo ay hindi dapat hamakin.  Ito ay hindi masusukatan ng halaga
pagdating sa ating kaalaman sa Dios.  Ito kung bakit ang edukasyon mula sa isang Cristiano, at lalo
na mula sa pananaw ng Reformed ay kailangan.  Sa nakita mo, ang paghahangad ng karunungan,
pagtuturo, at katalinuhan ay dapat maging malaking malasakit para sa atin bilang mga anak ng Dios.
Hindi natin dapat balewalain ang pagtuturong ito sa anomang paraan natin itong tanggapin.  Tayo ay
tinuruan kapag ating hinahawakan ang Biblia sa pansarili.  Tayo ay tinuruan kapag ang ating mga
magulang ay nagtuturo sa atin sa ating mga tahanan.  Ang pagtuturong ito ay hindi dapat balewalain.
 Tayo ay tinuruan kapag ating naririnig ang pangangaral, kapag tayo ay dumadalo ng katekismo o
Sunday school, at kapag tayo bilang mga mananampalataya ay nagsasama-sama sa Salita ng Dios
upang pag-aralan ito.  Maging malakas nawa ang ating paghahangad para sa karunungan sa mga
katotohanan ng Salita ng Dios na dapat nating isapamuhay.  Dapat maging sentro ito sa ating mga
buhay.  Dapat nating gawin itong pangunahin sa ating mga buhay.   Lahat ng ibang edukasyon, lahat
ng ibang usapin sa pamumuhay, at lalo na, lahat ng ating kasiyahan ay hindi makapag-paalis sa ating
pagnanais na matuto sa Dios at sa Kanyang Salita.

At ang lahat ng ito ay tunay dahil ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pasimula ng karunungan.  Ito
ang isinasaad ng Mga Kawikaan 1:7.   “Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang
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mangmang ay humahamak sa karunungan at turo.”  Ang ibig sabihin nito na ang pundasyon ng lahat
ng tunay na karunungan at katalinuhan, ang ugat ng lahat ng dalisay na pagtuturo, ay ang pagkatakot
kay Jehovah.

Sa praktikal na kataga ibig sabihin nito na ang lahat ng kaalaman at pagtuturo at katalinuhan ng
sanlibutan ay walang kahulugan.   Hindi ito nagkakahalaga ng isang kusing kung hindi ito nakaugat sa
pagkatakot sa Panginoon.  Lahat ng ating natutuhan at samakatuwid ay malalaman, ang katalinuhan
kung saan ating isasagawa ang kaalaman na ating natutuhan – ito ay walang kahulugan kung ito ay
hindi naka-sentro sa Dios.  Ang makasanlibutang katalinuhan na panlupa, na nakatanim sa
milyun-milyong mga mag-aaral, ang karunungan ng marami – ay hindi walang espiritual na halaga
anopaman.

Ating sinasabi ito, dahil wala sa talino ng sanlibutan ang nakaugat sa pagkatakot sa Panginoon.  Lahat
ay bumabagsak sa tanong na:  Ikaw ba ay natatakot sa Dios?  Kilala mo na si Jehovah, ang soberanong
nasusunod sa langit at sa lupa?  Alam mo ba ang Kanyang kapangyarihan at kadakilaan?  Nakikita mo
ba ang sangnilikha sa ating paligid at nalalamang ang Dios ang may gawa nito?  Nakikita mo ba ang
Kanyang kamay sa kasaysayan na naghahatid sa lahat ng mga bagay sa Kanyang sariling katapusan?
Alam mo ba ang Salita ng Dios, na na kay Cristo, ang Salita na naging laman?  Nakikita mo ba ang
di-nagbabago at makapangyarihang kamay ng Dios sa lahat ng mga bagay?  Kung hindi, lahat ng iyong
natutuhan ay walang patutunguhan.  Ito ay walang halaga at ito ay mamamatay na kasama mo.

Subalit kapag ating nakikita si Jehovah sa lahat ng ito, ibig sabihin ang karunungan, pagtuturo, at
katalinuhan ay hindi masusukat ang halaga.  Ang pagkatakot kay Jehovah ay nagbibigay ng sigla sa
ating natutuhan.  Binibigyan nito tayo ng dahilan upang matuto, isang dahilan upang magtamo ng
karunungan.  Ito ay totoo dahil ang pagkatakot sa Dios ay isang malalim na paggalang sa Kanya, isang
paggalang sa Dios.  Walang dios na gaya ng ating Dios.  Siya lamang ang dakila at nararapat sa ating
papuri.  Kanyang hinahawakan ang kalalimang mga dako ng mundo sa Kanyang mga kamay;  Kanyang
pinipigil ang mga tubig mula sa pagdaloy sa buong sanlibutan;  Kanyang inilalatag ang mga langit tulad
sa isang kurtina.  Sino ang katulad ng ating Dios?  Tayo ay nakatayo sa harapan Niya na may takot at
panginginig.  Tayo ay lumuhod sa harapan Niya at sumamba sa Kanya.

Mayroon ka bang takot sa Dios na ganito?  Ito ang pundasyon ng lahat ng kaalaman.  Kung ating hindi
papansinin ito sa ating pag-aaral;  kung ating hindi papansinin sa ating ketekismo at Sunday school at
sa pangangaral;  kung ating hindi papansinin sa ating pag-aaral ng Biblia sa taong ito – lahat ng mga
bagay na ito ay magiging walang katuturan.

Matakot sa Dios.  Ito ang puso ng lahat ng tunay na karunungan at pagtuturo.  Bakit?  Dahil walang
tunay na matalino nang wala ito.  Maaaring magtagumpay tayo sa kasalukuyang sanlibutan.  Maaaring
tayo ay maging dakilang mga mag-aaral o negosyante o anopaman na mayroon ka, subalit hindi tayo
matalino.  Sa kabaligtaran, tayo ay mangmang, dahil hindi nakaayon ang ating mga buhay sa Salita ng
Dios.

Ang karunungan at pagtuturo at katalinuhan ang may halaga tungo sa buhay na walang hanggan.
Pagkatapos ng lahat, ito rin naman ang mahalaga.  Hindi mahalaga kung may nakaabot sa tuktok ng
sanlibutan ng kasalanan.  Ang mahalaga kung ang lahat ng karunungan at pagtuturo at katalinuhan
ay patungo sa buhay na walang hanggan.  Ang pagkatakot sa Panginoon ang gumagawa nito, dahil
iyong makikita, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang tunay na katalinuhan.  Ang pagkatakot sa Dios
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ay ang makilala ang Dios at si Jesu Cristo na Kanyang isinugo.  At ang karunungang ito ay buhay na
walang hanggan.

Ito ang tunay dahil sa lahat ng katotohanan si Cristo ang katalinuhan.   Siya ang katalinuhan ng Dios,
tulad ng sinasabi sa I Corinto 1:30.  Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin
ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwiran at kabanalan, at katubusan.

Kunin mo ang katalinuhan dahil kay Cristo.  Si Cristo lamang ang naglalaan ng layunin at halaga sa
lahat ng mga bagay na ating ginagawa at lahat ng mga bagay na ating natutuhan, dahil si Cristo
lamang ang nagliligtas mula sa kasalanan at inilagay sa atin ang pagkatakot sa Dios.

Ngayon, ano ang mangyayari dito?  Tayo ba ay tatalino, o tayo ay magiging mga hangal?  Ito ang
tanong.  Atin bang kakalimutan ang Dios sa lahat ng ating natutuhan?   Magkakamal ba tayo ng
karunungan tungo sa ating mga sarili at hindi papansinin ang dapat:  ang pagkatakot sa Dios?  Ibig
sabihin tayo ay mga hangal.   Dadaanan ba tayo ng pagkakataon upang matuto sa Dios sa ating
pag-aaral sa ating mga paggawa sa iglesia at sa paaralan?  O tayo ay matututo sa lahat ng mga bagay
dahil natatakot tayo sa Dios?  Kung gagawin natin ito, tayo ay tatalino.  At ang talinong ito ay patungo
sa kaligtasan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Mapagbiyaya at walang hanggang Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa Iyong Anak na si Jesu
Cristo, na siyang katalinuhan.  Dalangin naming na Ikaw po ang magbigay sa amin ng kaligtasan kay
Cristo, na magawa naming lumakad sa katalinuhan sa harapan Mo po.  Aming dalangin na sa
pamamagitan ng kaligtasan aming maunawaan ang karunungan, at aming matanggap ang pagtuturo
upang kami ay maging matalino sa sanlibutang ito.  Nagpapasalamat po kami sa Inyong Anak.
Nagpapasalamat po kami sa Inyong Salita.  Amin nawang pag-aralan ang Salitang ito sa bawat paraan
na posible sa aming mga buhay, na kami ay maging handa bilang mga Cristiano.  Alang-alang kay Jesus
aming hinihiling ang mga bagay na ito, Amen.


