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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Genesis 17:1

"Lumakad Ka Sa Harapan Ko"

ni Rev. Carl Haak

Magsisimula tayo ngayon ng serye sa paksang “Banal na Pamumuhay sa Tipan,” mga sermon na sinadya
upang patatagin tayo sa ating pag-aasawa, sa pagpapalaki ng mga anak, maging sa ating personal na
paglakad sa kabanalan sa sanlibutang ito.  Itatanong mo, “Ngunit ano ang ibig mong sabihin sa paksang
iyan:  Banal na Pamumuhay sa Tipan?”  

Ang tipan ay yaong katotohanan ng Kasulatan, mula sa pasimula nito hanggang sa wakas nito, ng bigkis
ng pakikipagkaibigan sa Dios na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo kung saan
ang Dios ay naging ating Dios at tayo ay ginawang Kanyang bayan, na ngayon ay nabubuhay sa pagpapala
ng Dios at nagnanasang maipakita ang Kanyang papuri sa lahat ng ating ginagawa.  Ang banal na
pamumuhay sa tipan, ay binibigyang-diin na ang tipang ito ay hindi lamang panlabas na kodigo, na ang
relihiyon ay hindi lamang panlabas na bagay, kundi ang tunay na pamumuhay sa tipan ay ginagatungan
ng personal na kabanalan.  Ang banal na pamumuhay sa tipan – iyan ay, ang katotohanan ng
mapagbiyayang tipan ng Dios na ginagamit sa ating buhay sa ating tahanan, sa ating pag-aasawa, at sa
bawat aspeto ng ating paglakad.   

Nais kong magsimula ngayon sa paglalagay ng pundasyon kung ano dapat ang banal na pamumuhay sa
tipan.  Ang banal na pamumuhay sa tipan, ayon sa Kasulatan ay nakatayo sa tunay, kaalamang batay sa
karanasan sa Dios.  Ang tekstong napili ko, Genesis 17:1, ay lubos na nagtuturo sa puntong ito.  Mababasa
natin, “Nang si Abram ay siyamnapu't siyam na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram, at sa
kanya'y nagsabi, "Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat! Lumakad ka sa harapan ko, at maging
walang kapintasan.”  Ang Genesis 17 ay isa sa mga dakilang kapitulo sa Biblia sa paglalantad ng
katotohanan ng tipan ng Dios.  Ang Dios ay dumating upang buwagin ang pag-asa ni Abram sa kanyang
anak na si Ismael at upang sabihin sa kanya na bibigyan ng Dios si Sarai ng isang anak na lalaki.  Ngunit
kung yayakapin ni Abram ang katotohanang ito, at kung si Abram, sa mas malawak na konteksto, ay
mamumuhay sa tipan, banal na pamumuhay, buhay ng tunay na pakikisama at pakikipagkaibigan sa Dios,
kung gayon ang pananampalataya ni Abram ay dapat mailagay sa batong matibay.  Ano iyong batong
matibay?  Ito:  “Ako ang Dios na Makapangyarihan sa iyo, Abram.  Lumakad ka sa harapan ko, at maging
walang kapintasan.”  

Ang lumakad kasama ng Dios, ang mabuhay sa pakikisama sa Dios, ay dapat nakatayo dito:  Malalim,
kinilusan-ng-Espiritu, naunawaan-ng-pusong kaalaman sa Dios na sapat-sa-lahat na umibig sa akin, at ang
pagnanasa na sa bawat aspeto ng aking buhay, ako ay mamumuhay para sa pagsang-ayon ng Kanyang
mga mata.  Iyan ang banal na pamumuhay sa tipan.  Iyan ba ang iyong buhay?  Iyan ba ay sapat na
paglalarawan, sa biyaya ng Dios, ng iyong buhay ngayon?  Namumuhay ka ba ng banal na pamumuhay
sa tipan?  Iyan ay, kilala mo ba ang Dios sa paraang ikaw ay namamangha?  Ang iyong pagmamataas ay
bumabagsak sa kalooban mo.  At gayunpaman, nararamdaman mong di-mapaglabanang nailalapit ang
iyong sarili sa Kanyang biyaya at pag-ibig.  At, kay Cristo, ninanasa mong gawin ang lahat upang malugod
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Siya?  Ang banal na pamumuhay sa tipan ay lumakad nang may kamalayan sa harapan ng Dios na
Makapangyarihan sa lahat.  

Bigyang-diin natin ang punto.  Ang banal na pamumuhay sa tipan ay nakatayo at kumukuha ng lakas nito
mula sa kagila-gilalas, makayanig-kaluluwang pagkaunawa sa Dios bilang Dios na Makapangyarihan sa
lahat.  “Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat,” sabi ng Dios kay Abram, “kaya, lumakad ka sa
harapan ko, at maging walang kapintasan.”  Itatak mo ito sa iyong puso.  Ang mga pinaka namuhay ng
banal, ang mga nagpakita ng kapangyarihan ng pananampalataya sa kanilang buhay, ang mga nabuhay
nang tapat sa kanilang pag-aasawa at pinalaki ang kanilang mga anak sa banal na paraan ay ang mga
nakakilala sa kadakilaan ng Dios.  At kung ikaw at ako ay mamumuhay ng banal dito sa kasalukuyang
sanlibutan, sanlibutan na naging makasarili at tigmak sa lahat ng anyo ng kasamaan, kung gayon ay dapat
nating taglayin ang pagkaunawa sa Dios na Makapangyarihan sa lahat.  At kung mararanasan natin ang
pagpapala ng Dios sa ating buhay, kung gayon ang buhay natin ay dapat maitayo sa isang pundasyon.
“Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat! Lumakad ka sa harapan ko, at maging walang kapintasan.”

Nakita mo, sa ating teksto, sinasabi ng Dios na nais Niyang ang Kanyang pangalan ay maging pundasyon
ng buhay ni Abram.  Ang Dios, sa Genesis 17, ay nagsalita kay Abraham ng mga dakilang bagay, hindi
pinakamaliit doon ay bibigyan Niya siya ng isang anak na lalaki sa gulang na siyamnapu’t siyam na taon.
Subalit ang kakayahan ni Abram upang maniwala sa lahat ng mga ito, at tumugon ng tapat, ay nababatay
sa isang bagay:  ang pananampalatayang ito ay gumawa sa kanyang puso na ang Dios sa kanya ay Dios
na Makapangyarihan sa lahat.  

Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat.  Sa Hebreo, ang salita ay “El Shaddai.”  Ang pinakaunang
pagkakataon, sa Genesis 17:1, na makikita natin ang salita para sa Dios na ginamit sa Kasulatan.  Ito ay
binubuo ng dalawang salita:  El, o Elohim, ang pinaka pangkaraniwang pangalan ng Dios sa Lumang Tipan.
El, na nangangahulugan lamang na Dios – ang pangalan na nagpapahayag ng katotohanan ng Kanyang
kadakilaan at kaluwalhatian bilang Lumikha ng lahat ng mga bagay sa anim na araw, na may
dalawampu’t-apat na oras, at bilang Pinuno ng lahat ng mga bagay.  Ang salitang “El,” o Dios, ay
umaapaw sa katotohanan ng Kanyang pagiging lubos na makapangyarihan, iyan ay, ang Kanyang pagiging
soberano, na Siya ay namumuno sa lahat ng mga bagay (Deut. 10:17, “Sapagkat ang Panginoon ninyong
Dios (o El, na inyong Elohim) ay siyang Dios ng mga diyos, at Panginoon ng mga panginoon, siyang
dakilang Dios, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot, na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap
ng suhol”).  Bilang Elohim, nilikha ng Dios ang lahat ng mga bagay.  Bilang El, Siya ang Isa na hindi
umaasa sa anumang labas sa Kanyang sarili.  Bilang Dios, taglay Niya, pag-aari niya ang langit at lupa.
Siya ay Dios.

El Shaddai, isinaling Dios na Makapangyarihan sa lahat.  Ngayon iyan ay hindi lamang pag-uulit.  Ang
salitang Shaddai, o Makapangyarihan sa lahat, sa literal ay, “sapat-sa-sarili,” o “lubos-na-sapat,” at sa
gayon, ang Dios na nagpapadaloy ng pagpapala, ang Dios na nagbibigay ng lahat ng mga bagay.
Binibigyang-diin ng Dios na Makapangyarihan sa lahat na ang Dios ay kayang ipatupad ang lahat ng
Kanyang mga layunin, upang isakatuparan ang Kanyang mga plano sa kabuuan, upang magwagi laban
sa bawat hadlang, at upang magtustos ng bawat pangangailangan nating mga anak Niya.  Siya ang
di-nauubos na imbakan ng lahat ng awa at kapangyarihan.  Siya ang El Shaddai, walang kailangan o
kulang sa Kanya.

Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat.  Iyan ay nagpapahiwatig na sinasabi ng Dios sa atin at kay
Abram, “Kayo ay umaasa.  Kayo ay hindi sapat.  Ngunit Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat,
makapangyarihan upang ibuhos ang Aking pagpapala sa inyo.”  At sa ganyang paraan ginagamit ng Dios
ang Kanyang pangalan sa ating teksto.  Nagkaroon ng panahon ng labintatlong taon ng katahimikan.  Si
Abram ngayon ay nasa lupain na ng Canaan sa loob ng dalawampu’t-limang taon.  Labintatlong taon ang
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nauna, iminungkahi ng kanyang asawa na magkaroon siya ng anak kay Hagar, na pinangalanang Ismael.
Subalit ngayon ang Dios ay dumating upang sabihin sa kanya na hindi si Ismael ang ipinangakong anak,
ipinangako kay Abram.  Kundi si Sarah na kanyang asawa ang magkakaroon ng anak na lalaki.  Ang Dios
ay naghintay hanggang sa ang katawan ni Abram ay mamatay.  Sa loob ng mahabang panahon ay naging
lubos na malinaw na hindi sila maaaring magkaroon ng mga anak.  “Gayunman,” sabi ng Dios,
“magkakaroon ka ng anak, Abram, kay Sara.  At sasabihin ko sa iyo kung bakit.  Dahil ako ang El Shaddai.
Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat.  Abram, Ako ay sapat.  Ang buhay mong kasama Ko ay dapat
maitayo sa katotohanang iyan.” 

At para kay Abram iyon ay nangyari.  Ito ay nagpaatubili kay Abram, ito ay pumuspos sa kanya, ito ay
nagpatumba sa kanya.  Tingnan ang talatang 3 ng kapitulong ito, “At nagpatirapa si Abram.”  Doon ay
ibinahagi sa pananampalataya ni Abram ang gayong kaalaman sa Dios, sa Dios bilang Siya sa Kanyang
sarili; doon ay ibinahagi kay Abram ang gayong kaalaman sa Dios at gayong kaalaman sa kanyang sarili
bilang walang kasapatang makasalanan – na si Abram ay nag-atubili.  At yamang nalalaman ang
kasaganaan ng kanyang Dios at ang kapangyarihan ng kanyang Dios, si Abram ay sumampalataya sa Dios
na Makapangyarihan sa lahat na ang pangako ay dapat tumayong tiyak magpakailanman.  

Ngayon iyan ang pundasyon, iyan ang puso ng banal na pamumuhay sa tipan.  Kung mamumuhay ka ng
buhay sa tipan, ng pakikipagkaibigan sa Dios; kung mamumuhay ka ng buhay na nagbibigay-dangal sa
Dios sa iyong pag-aasawa, bilang anak, sa iyong pamilya, sa inyong iglesia, sa iyong trabaho – ito ay dapat
maitayo dito sa nakakadurog, kahanga-hangang kapahayagan:  “Ako ang Dios na Makapangyarihan sa iyo.
Ako ay makapangyarihan at kayang tuparin ang lahat ng aking ipinangako at upang pagpalain ang mga
matiyagang naghihintay sa Akin.”

Gamitin mo iyan ngayon sa iyong kaluluwa.  Ang nag-iisang pinakatumitiyak na dahilan sa iyong
buhay-Cristiano, sa iyong pamumuhay ng banal na buhay, sa iyong pag-aasawa, sa pagpapalaki ng iyong
mga anak ay ang makilala at manginig sa pananampalataya sa harapan ni El Shaddai at upang marinig
Siyang magsabing, “Ako ang Dios na Makapangyarihan sa iyo.”  Kung ikaw ay magiging dalisay sa iyong
katawan, kung pananatilihin mo ang iyong ulo sa ibabaw ng tubig ng materyalismo at sariling-pagsamba,
kung gayon ay dapat mong marinig, sa kaibuturan ng bulwagan ng iyong puso:  “Ako ang Dios na
Makapangyarihan sa lahat; lumakad ka sa harapan ko, at maging walang kapintasan.”  Sa ngayon iyan
ang pinakamahalagang dahilan ng iyong pamumuhay sa tipan.  Ito lamang ang magiging
pinakamahalagang dahilan kapag nagsisimulang dumating ang mga suliranin at lumalapit ang kadiliman
sa paligid mo at ang pag-ibig ng sanlibutan ay umaakit sa iyong laman.  Ngunit, hindi! Dapat kang
magkaroon na nito ngayon, bago lumamig ang iyong pagmamahal sa iyong asawa; bago magsimula ang
sanlibutan na magkaroon ng mas marami pang pang-akit sa iyo bilang kabataan sa mga kasayahan nito,
sa pera nito, sa kasiyahan nito; bago maging banyaga ang iyong anak sa iyo at ang pakikipag-ugnayan
ay maging isang problema.  Bago dumating ang lahat ng mga ito, kailangan mong mamuhay ngayon, sa
kaalaman na ang Dios ay Makapangyarihan sa lahat sa iyo.  

Ikaw ba ay malapit sa Dios?  Iyan ay isang simpleng tanong.  Ano ang sagot mo?  Ikaw ba ay malapit sa
Dios?  Namumuhay ka ba ng iyong buhay na tila baga ikaw ay nakatayo sa mismong paanan Niya
(sapagkat ikaw)?  Binabasa mo ba ang Kasulatan?  Ikaw ba ay nananalangin?  Tapat ka bang dumadalo
sa iglesia?  Sasabihin mo, “Ah, hindi, pero ako ay abalang-abala.”  Abalang-abala saan?  Ang Dios ang
ating tungkulin! Bayan ng Dios, may isang bagay kaya tayo ay narito sa lupa.  Iyan ay upang makilala si
El Shaddai, upang iayon ang buo nating buhay sa Kanya bilang Dios na Makapangyarihan sa lahat.  

Pansinin na sinasabi ng Dios sa atin na Siya ay sapat.  Siya ay sapat para sa lahat.  At iyan ang karanasan
ng lahat ng mga banal.  Ang Dios, kung gayon, ay sapat.  “Ako ang El Shaddai.  Ako ay sapat para sa iyo
ngayon.”
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Kaya, sinasabi Niya, “lumakad ka sa harapan ko, at maging walang kapintasan.”  Ngayon, mayroong anyo
ng pananalita dito na nauukol kay Abram.  Ibig lamang Niyang sabihin kay Abram (at sa iyo at sa akin)
na dapat tayong mamuhay para sa mata ng Dios, para sa pagsang-ayon ng Dios.  Iyan ay may katuturan.
Kung Siya ang El Shaddai, Dios na Makapangyarihan sa lahat, ganap na sapat at lubos na soberano, kung
gayon bawat bahagi ng ating buhay ay dapat ipamuhay upang ikalugod Niya.  Ang ating paglakad sa Biblia
ay tumutukoy sa paraan kung paano tayo mamuhay.  Subalit hindi lamang ang panlabas na bahagi.  Iyon,
ay tiyak.  Ngunit higit pa riyan.  Ang paglakad natin sa buhay ay ang ating buhay habang tayo ay
namumuhay mula sa puso.  Ang ating paglakad sa buhay ay hindi lamang ang panlabas na bahaging
nakikita.  Ang panlabas na bahagi ay maaaring ang iyong pagkilos sa buhay.  Maaaring dumaan sa mga
pagkilos ng Cristianong buhay at pagkatapos ay upang masabing “ang taong iyan ay lumalakad bilang
Cristiano.”  Ngunit iyan ay hindi kinakailangang totoo.  Sapagkat ang Cristianong paglakad ay hindi lamang
panlabas.  Hindi, ang Cristianong paglakad sa ating buhay ay ang ating buhay habang ito ay
ipinamumuhay natin mula sa puso.  At iyan ang ating paglakad.  Kung ano ka sa iyong puso, yaon ikaw.
Ang iyong paglakad sa buhay ay ang iyong buhay na isinasaayos mula sa puso.  At ang Cristianong
paglakad sa buhay ay yaong buhay na isinaayos mula sa bagong puso na ipinagkaloob ng Dios sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo kay Jesu Cristo.

Ngayon sinasabi ng Dios, “Lumakad ka sa harapan ko, iyan ay, lumakad sa kamalayan na Ako ay nasa
unahan mo at gagawin mo ang lahat sa iyong buhay upang Ako ay malugod.”

Hayaan ninyong ilagay ko ito sa simpleng makakaya ko.  Ang lumakad sa harapan ng Dios ay
nangangahulugang ang ngiti ng Dios sa iyong buhay ay ang isang bagay na higit mong inaasam.  At ang
pagsimangot ng Dios sa iyong buhay ang bagay na katatakutan mo ng higit sa lahat.  

Lumakad ka sa harapan Ko, Abram.  Ikaw at ako, lumakad sa Kanyang harapan na nalalamang Siya ay
nasa ating unahan at ninanasa nating malugod Siya sa lahat ng ating ginagawa.

Nauunawaan mo na iyan ang magpapalaya sa atin.  Ang paglakad sa harapan ng Dios na Makapangyarihan
sa lahat ay nagpapalaya sa atin mula sa buhay na ipinamumuhay para sa pagsang-ayon ng sanlibutan at
sa pagsang-ayon ng iba at sa pagsang-ayon ng sarili.  Likas sa ating maghanap ng pagsang-ayon.  Hindi
ka makakatakas diyan.  Iyan ay totoo.  Kahit sa kabataang nagsasabing, “Ako ay sarili kong tao.  Wala
akong pakialam sa iisipin ng iba,” hindi iyan totoo.  Tayo ay labis na di-mapalagay at labis na may
kamalayan sa iniisip ng iba tungkol sa atin.  Tayo, ay likas na mapagsamba sa dios-diosan.  At hinahanap
natin ang pagsang-ayon ng iba, ng sanlibutan, ng ating sarili.  At para sa pagsang-ayong iyan ay
paglilingkuran natin sila.   Ngunit, nakita mo, ngayon na tinubos kay Jesu Cristo at dinala sa tipan ng Dios,
pinagkaloobang makilala ang Dios na Makapangyarihan sa lahat, may isang pag-iisip na nagpapalaya sa
ating kaluluwa.  Ano ang sinasabi ng Dios tungkol sa akin?  Ano ang iniisip ng Dios sa akin?  At nakikita
ako ng Dios kay Jesu Cristo bilang Kanyang anak.  Nais ng sanlibutan na mamuhay ka sa harapan ng
kanilang mga mata.  Nais nilang makiayon ka sa kanilang mga pamantayan at lumakad sa kanilang daan.
Nais nilang ikaw ay makasukat.  Kaya, marahil, bilang isang Cristiano, nagsisimula kang manamit nang
mapang-akit gaya nila.  O ikaw, bilang isang kabataan, nagmamayabang, at lumalakad ka  kung paano
mo itong nakita sa telebisyon.  Nais ng sanlibutan na pumila ka at sumunod gaya ng isang tambak ng mga
nabubulagan.     

Ngunit, bilang mga anak ng Dios, tayo ay malaya.  Ngayon ang tanging mahalaga ay kung ano ang iniisip
ng Dios tungkol sa atin.  At malaya tayong maglingkod sa Kanya mula sa ating puso.  Iyan ay
nangangahulugan na isasaayos natin ang ating mga salita, ang ating mga kilos, at ang ating pag-iisip na
tila baga tayo ay nasa presensya ng Dios.  Tunay nga, tayo ay nasa presensya ng Dios! Ang Dios ba, ay
Dios sa iyo?  Gaano?  Kung sasabihin mo lang ang nais mo sa iyong galit at sa iyong pagkabigo at sa iyong
pagkayamot, at kung sasabihin mo, “Malaya akong mag-isip kung ano ang nais ko tungkol sa taong iyon,”
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at may itinatago kang masasamang kaisipan at sama ng loob, kung gayon ang Dios ay hindi Dios sa iyo
sa lahat mong pagpupumilit.  A, hindi.  Kapag ang Dios ay Dios sa atin, iyan ang magsasaayos ng ating
mga pag-iisip, ng ating mga salita, at ng ating mga kilos.

 “Lumakad ka sa harapan ko, at maging walang kapintasan.”  Ang salitang “walang kapintasan” dito ay
hindi walang kasalanan.  Kundi ito ay nangangahulugang ganap at buo.  Maging matapat.  Maging
buong-puso.  “Huwag mong subuking maglingkod sa Akin,” sabi ng Dios, “na may hating pagmamahal.
Huwag mong subuking ibigay ang kalahati ng iyong puso sa Akin at ang kalahati sa sanlibutan, kalahati
nito sa iglesia at kalahati nito sa kung saan man.  Paglingkuran mo Ako ng buo, ng may isang puso.
Italaga ang buo mong pag-ibig at ang buo mong puso sa Akin.” 

Lumakad ka sa harapan ko, Abram, at maging walang kapintasan.  Alam mo ba ang banal na karanasan?
Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat.  Ang bawat bahagi nito ay masama sa masasama.  “Ako ang
Dios na Makapangyarihan sa lahat.”  Ang masama, di-nagbagong tao ay nagngangalit ang ngipin laban
diyan.  Sinasabi niya, “Walang kapangyarihan sa ibabaw ko.  Hindi ko kailangan ang tulong ng Dios.  Ako’y
sarili kong tao at ako’y sapat sa sarili.”  Kung kaya’t siya ay nagpapatuloy na hiwalay sa biyaya ng Dios
sa takbo ng kanyang kahangalan.  

 “Lumakad ka sa harapan ko, at maging walang kapintasan.”  Ang taong di-nagbago ay nagsasabing iyan
ang pinakamalaking katatakutan.  “Ayokong makita ako ng Dios.  Ayokong isipin ang katotohanang
kailangan kong humarap sa Dios.  Nais kong itanggi ng lahat ang Dios at itago sa akin ang katotohanan
na ako ay nabubuhay sa Kanyang harapan.”

Subalit, sa biyaya ng Dios (at narito ang tanda ng biyaya ng Dios), pinag-iisipan natin ang salitang ito:
“Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat! Lumakad ka sa harapan ko, at maging walang kapintasan.”
Pinag-iisipan mo ba iyan sa iyong puso?  Iyan ang biyaya ng Dios.  At iyan ang pinakabanal sa lahat ng
mga karanasan.  Ang magtiwala kay El Shaddai, ang magtiwala sa Dios na buhay – hindi dios na ayon sa
iniisip ng tao, hindi dios na kahoy at bato, hindi dios na gawa ng mga tao – kundi ang Dios na nananatiling
buo, at walang hanggan, at siyang gumawa ng lahat ng mga bagay at umaalalay sa kanila sa
pamamagitan ng sarili Niyang kamay at nangakong magiging lubos na sapat sa atin.  Ang lumakad sa
Kanyang harapan, malaman na nakikita Niya ako bawat sandali sa aking mga pagsubok at mga kahirapan,
na hawak Niya ako sa Kanyang mga kamay – ah, iyan ay banal na pamumuhay sa tipan!
Kamangha-mangha.  

At ang kaaliwan ay ito:  Hindi naman labis na palagi natin Siyang nakikita at may kamalayan sa Kanya,
sapagkat dapat nating ipahayag ngayon na sa ating kasalanan ay hindi.  Dapat sana, subalit hindi.  Ngunit
ang kaaliwan ay ito:  Nakikita Niya tayo.  Siya ang Dios na makapangyarihan sa atin, hindi una dahil sa
pagkukusa natin, kundi dahil sa Kanyang makapangyarihang pagkukusa.  Ipinakilala Niya ang Kanyang
sarili sa atin kay Jesus.  At ngayon tinatawag Niya tayo upang lumakad sa Kanyang harapan.  Ipinagkaloob
ito ng Dios.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong salita sa araw na ito.  At dalangin namin na pagpapalain Mo ito sa aming mga
puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


