
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 19:1-6

“Paglikha”

ni Rev. Carl Haak

Sumasampalataya ako sa Dios Ama, makapangyarihan, may gawa ng langit at lupa.

Ito ang mga salita sa Kredo ng mga Apostol (Apostles Creed) – isang pagpapahayag ng Kristianong
pananampalataya, na siyang pinaka-unang artikulo: Sumasampalataya ako sa Dios, ang manlilikha.

Hindi ang ebolusyon o unti- unting pagbabago (evolution). Ang pala-palagay o teorya (Theory) ng
ebolusyon ay tahasang pagtatakwil sa pinak-unang artikulo ng Kristianong pananampalataya.
Sinasabi ng ebolusyon, “Naniniwala  ako na ang sanlibutan ay nalikha dahil sa isang matinding
pagsabog at sa natural na proseso.” Ang nakapagliligtas na pananampalataya kay Jesu Cristo ay
nagsasabi, “Hindi, sa pasimula nilikha ng Dios ang mga langit at ang lupa” (Gen. 1:1). “Nang
pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa”. (Mga Awit 33:6). Sinasabi ng ebolusyon, “Ang
sanlibutan ay produkto ng panahon at pagkakataon”; sinasabi ng pananampalataya, “Hindi, sa
pananampalataya nauunawaan natin na ang sanlibutan ay binuo sa pamamagitan ng salita ng Dios,
upang ang lahat ng mga bagay na ating nakikita ay hindi ginawa ng mga bagay na siyang nakikita”
(Heb. 11:3). Exod. 20:11, “Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng PANGINOON ang langit
at lupa, ang dagat, at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; kaya’t binasbasan ng
PANGINOON ang araw ng Sabbath, at ginawa itong banal”. Sinasabi ng ebolusyon, “Ang Dios ay
hindi kailangan sa sanlibutan”; sinasabi ng pananampalataya, “Hindi, sa Kanya nabubuhay tayo and
nakakakilos, at may pagkatao tayo” (Mga Gawa 17). 

Ang teorya o pala-palagay patungkol sa ebolusyon, ay isang lubos na pag-atake sa Dios at sa krus
ni Jesu Cristo. At ang kasintahang babae ni Cristo, na siyang ang iglesia, ay walang matatanggap na
anumang bahagi sa kanyang sinapupunan, malibang ang iglesia ay ikaila ang mismong Dios.

At gayon man tayo, na mga sa biyaya, nagpahayag na ang Dios ang manlilikha at ating Ama, at
tayo na mga lumakad kasama ng kamangha-manghang sangnilikha, madalas na ito ay hindi
nakikita. At tayoy’y nagtatanong, “Nasaan ang Dios? May karunungan ba sa kaitaasan?
Matutulungan Niya ba ako? Nasaan ang Kanyang mga pangako?” Gaano katotoo ito na kung wala
ang paggawa ng Salita at Espiritu sa loob ng ating mga puso tayo ay mga bulag na tulad sa mga
paniki, patay na gaya sa kuhol, at kasing-pipi ng baka. 

Sa Mga Awit 104:24 sinasabi, “O PANGINOON, napakarami ng iyong mga gawa! Sa karunungan ay
ginawa mo silang lahat, ang lupa ay puno ng iyon mga nilalang.” Ang biyaya, pananampalataya,
ang Banal na Espiritu, at ang Salita ang nagbubukas ng ating mga mata upang ipahayag:
“Sumasampalataya ako sa Dios Ama, makapangyarihan, may gawa ng langit at lupa.” Pagkatapos
ating pagmasdan ang ating paligid, at ang buong sanlibutan, ang sangnilikha, ito’y nagiging koro ng
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pagpupuri. Nagsasabi ito ng Kanyang kagalingan, isinisigaw nito ang Kanyang kapangyarihan,
ipinapahayag nito ang Kanyang karunungan, katapatan, at pangangalaga; at tayo ay lumuluhod sa
bawat araw ng pagsamba: “

At pagkatapos ang pananampalataya ay tumataas sa katagumpayan.

Ang manlilikha ay ang aking Ama, alang-alang kay Jesu Cristo, sa kanya ako ay lubos na umaasa.

Paano pinapatungkulan ng Panginoong Jesus ang pagkabalisa sa Kanyang mga alagad? Sinabi niya
sa Mateo 6: “Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, ang mga liryo sa parang. Batid ng inyong
Ama ang mga ito. Pangangalagaan Niya rin ba kayo? Tinutukoy Niya sa kanila ang Amang
manlilikha.

Ano ang pinaka-unang salita ang dinala ng Dios sa kapulungan sa umagang pagsamba? Ang iyong
pastor ay nakatindig sa harapan mo matapos ang isang linggong pakikibaka, habang ikaw ay
nagtutungo sa tahanan ng Dios. Siguro sinabi niya ang mga salitang kagaya nito: “Mga minamahal,
ang ating saklolo ay nasa pangalan ng PANGINOON, na Siyang lumikha ng langit at lupa.” 

Anong labis na tuwa ng mga puso ng mga banal sa kalangitan? Nabasa natin sa Apoc. 4 na kanilang
ipinahayag, “Karapat-dapat ka, O PANGINOON at Dios namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at
karangalan at kapangyarihan, sapagkat niliha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong
kalooban ay nabuhay sila at nalikha.” 

At anong pag-asa ang nagpapahinahon sa atin, bilang mga anak ng Dios, at gabayan tayo sa bawat
kahirapan? Ang mga salitang ito: “Sapagkat narito, ako’y lulmilikha ng mga bagong langit at bagong
lupa; at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala, o darating man sa isipan.” Ang
pananampalataya ay paniniwala sa Dios na manlilikha.

Saksi ang sangnilikha sa kaluwalhatian at sa kapangyarihan ng Dios. Ang nilikha ay ginawa at
papanatilihin ng kamay ng Dios upang magpatotoo sa Kanya. Ang sangniliha ay aklat ng Dios na
nagpapahayag sa Kanya. Sinasabi ng sangniliha, “Ang Panginoon ay dakila at makapangyarihan, at
tatayo palagi ang Kanyang pangalan.” 

Narito mismo na ang marami ay namamali. Narito mismo na ang kawalang paniniwala ay
nagpapakita ng kamang-mangan. Marami ang tumitingin sa sanlibutan at nagsasabing, “Walang
sinasabi patungkol sa Dios.” Katunayan, ang mundo ng kawalang-paniniwala ay isinisigaw na
walang Dios. Ang mayroon lamang ay ang panahon at pagkakataon. Sa Mga Awit 14: “Sinasabi ng
hangal sa kanyang puso, ‘Walang Dios.’”

May ilan na tumitingin sa sanlibutan at nagsasabing, “Hindi makikilala ang Dios. Ang ating lang
nakikita ay ang pisikal. Nagagawa nating humipo at umamoy at makarinig at makalasap. Ngunit
nasaan ang Dios?” 

Sinasabi pa rin ng sanlibutan na nagpapahayag na may mga dios: Neptuno, Zeus, Allah, at marami
pa ngayon.
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Subalit sinasabi ng pananampalataya: Ang tinig ng sangnilikha ay nakapalaki. Ang sangnilikha ay
hindi maitatanggi sa kanyang patotoo sa Nag-iisang pangwalang hanggan, nabubuhay sa Kanyang
sarili, at tunay na Dios: Jehovah, ang Ama ng ating Panginoong Jesu Cristo.”

Gayunman, ang problema, kung may hindi makakita nito, ay sapagkat ito ay espiritual. Hindi dahil
sa ang sangnilikha ay malabo sa kanyang pagpapatotoo. Ang problema ay ang nasa puso. Ito ay
wala sa depekto ng pagpapatotoo ng sangnilikha kundi nasa atin. Ito ay sapagkat ang mga mata ay
hindi nakakakita at ang mga tainga ay hindi nakaririnig. 

Ito ay mas malala pa. May pagtatakip sa usaping espiritual. May pagpapatigil ng patunay. Sinasabi
ni apostol Pablo sa Mga Roma 1 patungkol sa mga bagay na nilikha ng Dios, sa kanilang
pagpapatotoo sa Dios, na ang kalikasan ng tao ay tinatanggihan ang katotohanan nito sa kawalang-
katuwiran. Sinasabi ng apostol sa Efeso 4 na ang pagtanggi sa patotoo ng sangnilikha ay ang
pagpili at minamahal na pagkakaila. Sinabi ni Pablo, “Nagdilim ang kanilang mga pang-unawa,
palibhasa’y nahiwalay sa buhay na Dios, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng
kanilang mga puso.” Sa usaping pamamaraan, ang nais ng tao ay alisin ang Dios sa mundo at
burahin ang patotoo ng sangnilikha. Sa II Cor. 4:4: “Sa kanilang kalagayan, binulag ng dios ng
sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, upang huwag nilang makita ang
liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Cristo, na siyang larawan ng Dios.” 

Ito ay tulad sa pagtungo sa kuweba ng mga Mammoth (higanteng mga elepante noong unang
panahon) at ginagabayan ng may piring ang mga mata tungo pababa sa bangin, isang magandang
kuweba ng stalagmites o mga tulong bato na nakatayo sa kuweba at stalactites o mga tulong bato
na nakalawit sa kuweba. Wala ng liwanag at ang piring sa mata at tanggal na at walang makikita...
hanggang sa “magkaroon ng liwanag,” at pagkatapos ay nakita mo.

Kaya ang kapangyarihan ng Dios, na nagsalita ng liwanag sa pasimula sa kadiliman, ay
kinakailangan. Sa pamamagitan ng Salita, nagsasalita Siya sa ating mga puso. II Cor. 4:6:
“Sapagkat ang Dios ang nagsabi, ‘Magningning ang ilaw sa kadiliman,’ na siyang tumatanglaw sa
aming mga puso upang magbigay-liwanag sa pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa mukha ni
Jesu Cristo.” Kailangan natin ng iba pang libro na patungkol sa sangnilikha. Nakabasa tayo ng mas
maliwanag na libro. Kailangan natin ang Banal na Salita ng Dios. 

Nabasa natin sa Banal na Salita (Mga Awit 19:1), “Ang kalangitan ay nagpapahayag ng
kaluwalhatian ng Dios; at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay.” Sa Mga Awit
19:1-6 ipinapahayag na ang lahat ng sangnilikha ay naghahayag sa Dios; na walang bahagi nito ang
nagpapatotoo sa big bang theory (o pala-palagay ng pag-uumpugan ng dalawang malalaking bato
sa kawalakan na nagpasimula ng kalawakan), o sa ebolusyon, o sa bulag na pagkakataon. Ang
galaw ng mga planeta at gravity at ang batas ng pagkilos at ang paikot na mga galaxy at ang
hanay ng mga bato sa Grand Canyon at ang hugis ng tuka ng ibon sa Timog Pasipiko at ang kulay
ng mga amag sa Englatera na nagtatago mula sa mga biktima nito – lahat ng ito, lahat ng ito, ay
nagpapatotoo sa Dios. Wala ni isang maliit na bahagi ng sangnilikha, ni walang isang batik, na
nagpapatotoo sa ebolusyon. Mababasa natin sa Mga Awit 8:7-9: “Lahat ng tupa at baka, gayundin
ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, anumang
nagdaraan sa mga daanan ng dagat. O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay
nakapadakila ang iyong pangalan!” Ang apoy at yelo, ang niyebe at hamog, hangin ng unos ay
gumaganap ng Kanyang mga kautusan, mga bundok, mga puno, mga mababangis na hayop at
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nakapangingilabot na mga bagay – hayaan silang purihin ang pangalan ng Panginoon, dakila ang
Kanyang pangalan lamang at ang Kanyang kaluwalhatian ay nasa kalangitan at sa sanlibutan!

Subalit maaari pa tayong humakbang papalayo pa. Maaari nating sabihin na ang lahat ng
sangnilikha ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios sa lahat ng oras. Araw sa bawat araw (Mga
Awit 19:2) at gabi sa bawat gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Sa lahat ng panahon ang
sangnilikha ay nagpapatotoo. Sa iyong paggising at marinig mo ang mga ibon at ang liwanag ay
nagbabalik na; kung kailan ang mga ulap ay gumagalaw sa kalangitan tuwing araw – hindi mo
maisasara ang sangnilikha, na siyang palagiang nagtatampok ng dakila at hindi matatakasang
kaluwalhatian ni Jehovah.

Ito ang madalas nagpapakita ng ating pagiging bulag. Maraming oras na tayo ay espiritual na
inaantok at hindi natin naiisip ang gawa ng Panginoon. Sapagkat tawag natin ang hindi lamang
makita ang kagandahan, kundi makita ang Dios sa bawat bagay sa kalawakan. Sa kahanga-hanga
at sa mga ordinaryo. Sa bulkan at sa ulap. Sa mga tigre sa kanyang mala-kidlat na paglundag, sa
pag-atungal ng leon, sa paghinga at pag-padyak ng kabayo, at sa uod. 

Subalit nananatili, hindi sapat na sabihing ang lahat sa sangnilikha sa lahat ng panahon ay
nagpapatotoo sa Dios na manlilikha. Dapat nating pakitunguhan ang marami pa nito.
“Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios ang kalangitan.” At pagkatapos mababasa natin sa Mga
Salmo 19:3, “Walang pananalita o mga salita man; ang kanilang tinig ay hindi narinig.” Ang patotoo
ng sangnilikha ay naririnig sa buong sanlibutan. Ang patotoo ng pangangaral na ito ay
naipapangaral ay marapat maisalin sa Hungarian, o sa Tamil, o sa Tagalog para sa mga nasa
Pilipinas, o sa iba pang mga wika. Subalit ang patotoo ng sangnilikha sa bawat wika: sa Mandarin,
sa Pranses, at sa España. At hindi lamang sa bawat wika, kundi ito ay malakas at maliwanag at
matamis. Nagpapahayag na, “Ginawa ako ng Dios.” Ang mga Himalayas at ang Andes, ang Grand
Canyon at Tahiti, ang disyerto sa Sahara, ang lawa ng Michigan, ang daffodil at lahat ng mga
bulaklak: “Silang lahat ay gawa ni Jehovah.” Ang agos ng kapahayagan at ang patotoo ay
nagtataguyod sa lahat ng panahon, kahit saan man, kahit kanino man, na may malakas na tinig,
upang ang lahat ay walang maidadahilan. 

May isang aspeto ng sangnilikha na pangkaraniwan sa sangkatauhan. Ito ay ginawa sa pang-apat
na araw sa salaysay ng paglika (Gen. 1), upang ang tao, saan man siya sa mundo – ang klima at
kinalalagyan, ang pananim at ang mismong kaganapan upang siya ay mabuhay – ang lahat ay
nakakarinig ng patotoo. Ito ay ang patotoo ng araw, ng buwan, at mga bituin. Mababasa natin sa
Mga Awit 19 na ang araw ay gaya ng kasintahang lalaki papalabas sa kanyang silid at nagagalak
nagagalak gaya ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Ang kanyang pagsikat ay mula sa
dulo ng mga langit, at sa dulo niyon ay ang kanyang pagligid, at walang bagay na nakukubli sa
kanyang init. 

Ang araw. Ang araw ay nasukat ng Dios sa pulgada, upang hindi tayo masunog tulad sa Venus o
manigas sa lamig gaya sa Neptune. Ito ay ang init ng Dios sa likod at sa mukha ng tao. Nagdadala
ito ng pagkain mula sa lupa. At sa pamamagitan nito nagagawa niyang itama ang kanyang orasan.
Ang buwan, sa kapangyarihan ng Dios, itinataas nito ang karagatan at ibinababa itong muli. At ang
mga bituin (Gen. 1:16). Nilalang din ng Dios ang mga bituin. Nabasa natin na gumawa ang Dios ng
dalawang malalaking tanglaw: ang malaking ilaw na maghahari sa buong araw at ang mas
mahinang ilaw na tumatanglaw sa gabi (ito ay ang araw at buwan), at ginawa ang Dios din ang
gumawa ng mga bituin. Oo, kasama ‘yun. Isipin mong ang kisame ay itinataas ka at ikaw ay nailipat
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sa maaliwalas na kalangitan sa gabi. At makita mo ang bilyong mga bituin. At ang malalayong mga
galaxy (o tumpok ng mga bituin). Walang posibleng panukat ang tao para dito. Ang iba ay higit na
mas malaki sa iba. Nebulae.   

At mababasa natin, “Ano ang tao upang siya’y iyong alalahanin?” Nabasa natin sa Biblia, “Itingin
ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito? Siya na
naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang; tinatawag niya sila ayon sa pangalan; sa
pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya’y malakas sa
kapangyarihan ay walang nagkukulang.” 

At ngayon, ang pinaka-kamangha-mangha. Paano ito nagawang lahat ng Dios? Paano napanatili
lahat ito ng Dios? Ang sagot: Dahil sa Kanyang Salita. Sinalita Niya at ito’y nangyari; Ipinag-utos
Niya at ito’y tumayong matatag. “Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga
langit; at lahat ng mga hukbo nila sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig” (Mga Awit 33:6).
Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang mga baka ay may bisiro. Paano? Sa pamamagitan ng
Kanyang salita. At sinabi ng Dios, Magkaroon ng liwanag. Dahil sa kapahintulutan, kautusan; dahil
ang Dios ay hindi kagaya mo. Ang kailangan lang sa Dios ay magsalita: Gumising, ikaw na
natutulog, at si Cristo ay magkakaloob sa iyo ng liwanag.

Paano ang Dios lumikha? Sa Kanyang sariling salita Siya ay gumawa ng lahat ng mga bagay. At
bakit Niya nilikha ang lahat ng mga bagay? Ang sagot ay, una sa lahat, upang ipahayag Niya ang
Kanyang sarili sa atin. “Pakinggan mo ang iyong Dios, isaalang-alang mo siyang gumawa ng lahat
ng bagay na ito.” Siya ay pangwalang-hanggan, umiiral na Dios na siyang pinagmumulan ng lahat
ng mga bagay. Ang Dios ay Dios, at walang iba liban sa Kanya. Mayroon lamang isang Dios: Si
Jehovah, ang Dios ng Biblia. Siya na bago pa ang sanlibutan. Ang mga bagay ay hindi pangwalang-
hanggan. Ang bagay ay walang sariling bunga at sariling pagtugon sa pangangailangan. Ang bagay
ay ginawa Niya. Ang Dios ay walang pinagkaka-utangan ng loon liban sa Kanyang sarili.
Ipinapahayag ng apostol sa Mga Gawa 17 na Siya ay hindi gawa ng mga kamay. Siya rin ay hindi
kagaya, sabi ng apostol, ng anumang bagay sa mundo. Wala Siyang pasimula. Wala Siyang wakas.
Hindi Siya katulad ng dios-diosan. Siya ay Dios.

Siya ay omniscient (alam lahat ng bagay, walang hanggan ang karunungan). Siya ay omnipotent
(walang hanggang kapangyarihan). Ibig sabihin nito na Siya ay pinaka-makapangyarihan sa lahat,
at nalalaman Niya ang lahat. Nalalaman Niya ang lahat ng mga bagay dahil nilikha Niya ang lahat
ng bagay at pinanghahawakan silang lahat sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan.
Siya ay matalino sa lahat ng Kanyang pamamaraan. Ang agham ay isang nakamamangha at mataas
na pag-aaral ng pananampalataya. Sa agham, at sa sangnilikha sa ating paligid, nakikita natin ang
nakatagong karunungang masalimuot ng Dios, pinag-aralang mabuti, pinag-isipan, at binuo. Ang
Dios ay may kaalaman na walang katulad. Ang katawan ng tao, ang bahay ng bubuyog, ang daigdig
ng mga planeta, ang mga insekto, mga atoms, mga molecules, amiba – sa lahat ng ito, ipinakita ng
Dios ang Kanyang karunungan.

Subalit may iba pang dahilan kung bakit ginawa ang lahat ng mga bagay na ito ng Dios. At ito ay
upang ipahayag ang layunin ni Jesu Cristo. Na ating mababasa sa Colosas 1:16: “Sapagkat sa
pamamagitan niya [Cristo] nilalang ang lahat ng mga bagay.” Ang lahat ng mga bagay ay nilikha
Niya, at ang lahat ng mga bagay ay nilikha para sa Kanya. Ginawa ng Dios ang lahat ng sanlibutan
upang maging Kanyang teatro (sine) na kung saan ay maisakatuparan ang Kanyang pangwalang
hanggan mabuting kasiyahan na na kay Jesu Cristo – isang mabuting kasiyahan, sabi ng apostol
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(Efeso 1:10), upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Cristo Jesus. Noong ang Dios ay tumayo
kay Adan at Eba sa preskong Hardin, nakita Niya ang iba pang Paraiso. Nakita Niya ang ang
kadiliman ng lambak ng kamatayan. Nakita Niya sa kamangha-manghang liwanag na ang tawag ay
Krus ni Jesu Cristo. Ay ginawa ng Dios ang lahat ng mga bagay para sa araw na iyun sa oras na si
Jesu Cristo mismo ay darating at ang bagong sanlibutan ay nasa Kanyang pagpapasakop. Walang
kasalanan doon. Huwag mong sabihin, “Nangangarap ka ng gising.” Mayroon bang mahirap para sa
Panginoon? 

Ang paniwalaan ang katotohanang ito, ay hindi nangangailangan ng takot. Ang maniwala sa Dios na
Manlilikha, aking Manlilikha, hindi mo kailangan maging matatakutin – mayamang tao, matalinong
tao, kinakatakutang tao. “Layuan ninyo ang tao” (Isa. 2), “na ang hininga ay nasa kanyang ilong,
sapagkat ano siya para pahalagahan?” “Magtiwala ka sa Panginoon. Maghintay ng matiyaga sa
Kanya.” Huwag mong katakutan ang cancer, huwag mong katakutan ang operasyon. Gagabayan ka
Niya sa lahat ng panganib; hindi ka Niya papaghirapin upang bumagsak. Huwag mong katakutan
ang pag-uusig sa pagpapahayag kay Cristo. Huwag mong katakutan ang tanggihan sa paniniwala
mo kay Cristo. Huwag mong katakutan ang anumang bagay. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino
pa ang laban sa atin? Ipahayag mo ang iyong Dios. Huwag mong katakutan ang kamatayan. Hindi
problema sa Dios ang kamatayan.  Ang kamatayan ay hindi makapaghihiwalay sa atin mula sa Dios.
Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Maniwala ka sa Dios na Ama, ang Manlilikha.

Subalit mayroon pang ibang bagay na dapat nating gawin. Hindi lang dahil kaugnay sa atin ang
magkaroon ng takot kung tayo ay maniniwala na ang Dios ang ating Manlilikha. Ito rin ay kaugnay
sa atin magkaroon ng kalagalakan. Oo, ang mabungang puno at mga kahoy at damo, at mga burol
at mga lambak – magalak. At ikaw, pinili ng Panginoon at mahalaga, magalak sa iyong Manlilikha at
ikaw ay pumapaya. 

---------------------------------------

Tayo’y manalangin.

Ama, pinapasalamatan Ka naming muli sa Iyong banal na Salita. Idinadalangin namin na ito’y

matatakan sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu sa katotohanan at buhay na

pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus namin ito dalangin, Amen. 


