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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Cronica 29:13-15

“Lahat Ay Sa Dios, Wala Sa Sarili”

ni Rev. Carl Haak

Sa ating mensahe sa araw na ito ibabaling natin ang ating pansin sa taunang Araw ng Pagpapasalamat na
inaasahan nating ipagdiriwang sa Huwebes.  Sa paggawa natin ng gayon at pagtunghay sa Salita ng Dios
tungkol sa pagiging mapagpasalamat, matutuklasan nating muli kung gaano kaliit ang ating nalalaman
tungkol sa pagpapasalamat at gaano kaliit natin Ipinapahayag ang ating pagpapasalamat sa Dios sa ating
mga buhay.  Hinihinala ko na kapag ang Salita ng Dios ay suminag sa iyo, gayon din ang sasabihin mo
tungkol sa iyong sarili at sa iyong buhay.

Sa pagtingin natin sa nakaraang taon, na pinutungan ng katapatan, pag-ibig, at kabutihan ng Dios,
mapapahiya tayo  sa kung gaano kaliit natin Siya pinuri o pinasalamatan.  Gaano karami ang mga sandali
ng pagrereklamo, pag-aalinlangan, pag-aalala, magaspang na pagkabulag.  At gaano kakaunti ang mga
panahon ng taos-pusong pasasalamat at pagpupuri sa Kanya na ating kinabibilangan.  Alam ba natin ang
biyaya ng pagpapasalamat?  Ang mapagkumbaba, masayang papuri at pasasalamat at ang bunga ng
kasiyahan ba ay bahagi ng ating araw-araw na buhay?  Sapagkat ito ang tunay na pagpapasalamat sa Dios,
na namumuhay tayo ng buhay na may kasiyahan sa Kanyang ganap na kalooban.

Mayroon tayong marami.  Gayunman, kahit mukhang kakaiba sa pandinig, sa gitna ng kasaganaang iyon
tayo ay nagiging hindi mapagpasalamat.  Alam ko na, para sa iba, ang panahon ay napakahirap, at marahil
ang ekonomiya ay hindi pa rin nakakapag-palakas ng loob.  Nitong nakaraang taon marami sa atin ang
kailangang gumugol ng higit pang pagsisikap at higit pang oras sa pagpapanatili ng ating mga trabaho.
Naging mahirap ito.  Maraming  kalaban.  At maraming pagbabago.  Ang ilan sa atin ay namumuhay na may
tanong kung magkakaroon ba tayo ng trabaho at kung makakaya natin sa pananalapi at mapapangalagaan
ba natin ang ating mga pamilya.  Ang mga iyon ay malalaking pasanin.  Mga mahal kong kapatid sa
Panginoong Jesu Cristo, may lubos na kaaliwan para sa atin sa ganitong kalagayan.  Ang kaaliwan ng mga
salita ng Panginoon, “Batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.
Pinapakain niya ang mga ibon; hindi ba mas higit na mahalaga kayo kaysa kanila, O kayo na may maliit na
pananampalataya?”

Subalit, bagama’t totoo na tayo ay nagtatrabaho ngayon sa pawis ng ating mukha at madalas sa ilalim ng
matinding kagipitan, gayunman, totoo din na tayo ay mayroong kasaganaan.  Alam ba natin ang halaga ng
isang pirasong tinapay?  Alam ba natin ang kaloob ng mainit na bahay?  Alam ba natin ang pagpapala ng
pananamit sa mundo kung saan ang mga bata ay namamatay sa gutom, kung saan ang mga tahanan ay
nawawasak sa mga lugar na may digmaan, kung saan walang sapat na makakain? 
   
At sa espiritwal.  O, gaano tayo pinagpala ng Dios sa espiritwal.  Pinagpala tayo ng Dios ng katotohanan
ng Kanyang Salita.  Habang sa buong mundo may mga binanal ng Dios na gutom at binibigyan ng bato sa
halip na tinapay, tayo ay binigyan upang malaman ang kahanga-hangang katotohanan ng Salita ng Dios.
Tayo ba ay nagtitipon upang magpasalamat sa Panginoon?  Ginagawa ba natin iyan araw-araw?  Tayo ba
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ay may kamalayan sa ating utang ng papuri  at pasasalamat?  Hindi natin inilalaan iyan para sa isang araw
ng isang taon, hindi ba?  Iyan ang ating buong buhay.

Tayo ay ngayon ay dadako sa turo ng pagpapasalamat sa I Cronica 29:13-15, ito ang mga salita ni David:
“At ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating
pangalan.  Ngunit sino ba ako, at ano ang aking bayan, na kusang makapaghahandog sa ganitong paraan?
Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo.  Sapagkat kami
ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno; ang aming mga araw
sa lupa ay gaya ng anino, at hindi magtatagal.”

Tunay na nalalaman ni David kung ano ang pagpapasalamat.  Kapansin-pansin na Ipinapahayag niya ang
kanyang pasasalamat sa araw ng malaking kariwasaan at kasaganaan.  Nagawa niya ang gayon dahil may
dalawang bagay na nananahan sa kanyang puso:  ang kaalaman na ang lahat ng bagay ay mula sa Dios,
at ang kaalaman na walang marapat sa kanya.  Siya ay nagpapasalamat.  Siya ay nagpapasalamat para sa
biyaya at pag-ibig ng Dios na ibinigay sa kanya, na, tulad ng pagsasaalang-alang niya sa sarili, hindi lamang
isang butil ng alabok kundi isang makasalanan sa harap ng Dios.  Pinasalamatan niya ang Dios maging para
sa kahandaan na nasumpungan niya sa kanyang puso upang maghandog ng pagpupuri sa Panginoon.
Ipinahayag niya na ang lahat ng mayroon siya, lalo na ang mga mabubuting bagay, ay mula sa Dios.  Iyon
ang tunay na pagpapasalamat.

Sa teksto na binasa ko pa lamang sa inyo, dapat nating tandaan na si David ay nagsasalita sa hangganan
ng kanyang buhay, sa pagtatapos ng kanyang paghahari, at sa sandali na itatalaga na niya ang anak niyang
si Solomon upang maging hari.  Kahahandog pa lamang niya ng isang napakagandang panalangin ng
pasasalamat.  At natatandaan ninyo na ang pinakamalaking inaalala ni David ay ang makaipon ng mga
kagamitan para sa pagpapatayo ng bahay ng Dios, isang gawain na ipagkakatiwala sa kanyang anak na si
Solomon.  Si David ay naghanda ng malaking imbakan ng mga kagamitan upang ang trabaho ay
mapasimulan agad pagkamatay niya nang walang pagpapaliban.  Nakalikom siya ng ginto at pilak, tanso,
bakal, marmol, mahahalagang bato, at masaganang kahoy.  Siya mismo ay nakapag-ambag ng tatlong
libong talento ng ginto mula sa sarili niyang imbakan, at pitong libong talento ng pilak.  At ang mga tao,
nang makita ang kayang kahandaan, ay nagtipun-tipon upang mag-ambag din para sa pagtatayo ng bahay
ng Panginoon.  Ang mga puno ng mga ama, ang mga prinsipe, ang mga kapitan at mga pinuno ng bayan
– silang lahat ay nag-alay nang maluwag sa loob, mula sa kanilang mga puso, kaya’t nagkaroon ng malaking
ipon na natipon para sa hinaharap na pagtatayo ng templo.

At tinipon ni David ang mga tao upang magpasalamat.  Hindi niya pinasalamatan ang mga tao para sa
kanilang kabutihang-loob.  Hindi niya tinapik ang kanyang sarili at ang mga tao sa kanilang likod.  Kundi
tiningnan niya lahat ito at ang kanyang puso ay napuno ng pagpapasalamat at ang kanyang kaluluwa ay
nagniningning sa pagpupuri.  Sabi niya, “Lahat ng ito, ganap na ang lahat ng ito, ay mula sa Dios, at wala
sa mga ito ang mula sa ating mga sarili.  Sapagkat ang lahat ng bagay,” sabi niya, “ay nagmumula sa iyo,
at ang sa iyo ang aming ibinigay sa iyo.  Panginoon ang ibinigay namin ay yaon lamang una Mong inilagay
sa aming mga kamay upang maibigay namin ito.”  

Mag-imbentaryo tayo ngayon, ilang imbentaryo ng mga ari-arian natin at ng ating mga sarili?
Mag-iimbentaryo ba tayo ng pag-aari, ng damit, mga tahanan, mga sasakyan, ng pera, mga pamumuhunan,
mga laruan, mga aklat, mga bisikleta, mga kasangkapan sa bahay, ng kamalig? Mag-iimbentaryo ba tayo
ng ating mga sarili – ang kalusugan, mga talento, mga kakayahan, mga kalakasan, mga itsura, kaalaman?
Saan nanggaling lahat nang ito?  Kanino ito?  Sa anumang saysay ng salita, masasabi mo bang nagmula
ito sa iyo?  Sa anumang saysay masasabi mo ba na ito ay sa iyo?  Masasabi mo ba? 

Makinig sa sagot ng Dios sa Awit 24:1, “Ang lupa ay sa PANGINOON  at ang lahat ng narito.”  Sinasabi ng
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Dios, ganap na wala sa mga ito ang sa iyong sarili, ang lahat ng ito ay sa Kanya.   Ang mga kagamitan, ang
mga kalakal,  ang mga yaman ng lupa, ang kakayahang baguhin ang enerhiya at pinagkukunan, ang
kayamanan, ang pag-aari, ang kasanayan, ang mga ari-arian, ang buhay – ang lahat ay ganap na sa Dios.
Nilikha Niya ito.  Pag-aari Niya ito.  Ibinigay Niya ito.  Inilagay Niya ito sa iyong mga kamay.  Wala kahit
isang butil ang nagmula sa iyo.  Wala kahit isang butil ang pag-aari mo.  Sabi ni David, “Ang lahat ng bagay
ay nagmumula sa iyo; wala sa sarili.”   Tunay, itinanong pa ni David ang ganitong tanong, “Ngunit sino ba
ako, at ano ang aking bayan?”  Ang sagot sa tanong na iyon ay ito:  David, ikaw ay isang nilalang.  Ginawa
ka ng kamay ng Dios.  Sa katunayan, ikaw ay wala kundi alabok na ibinunton ng mataas at inilagay sa lugar
sa pamamagitan ng mga daliri ng Dios.  Ikaw ay umaasa sa Dios sa lahat ng bagay – sa kalakasan, sa
hininga ng hangin, sa mga baga, sa pagtibok ng puso, bawat bahagi ng iyong buhay, bawat chromosome,
bawat selula ng iyong katawan – ay umaasa sa walang hanggang Dios.”                                

Ginugugol natin ang maraming oras sa buhay na ito sa pagkuha ng ating pang-araw-araw na pagkain.
Gumugugol tayo ng maraming oras sa likod ng manibela sa pagmamaneho ng trak, o sa likod ng isang
lamesa sa opisina.  Nagsisimula tayong mag-isip na nakuha natin ang mga bagay na ito.  Ngunit ang lahat
ng bagay ay ibinigay sa atin.  Ang kalakasan ng katawan at ng isip, ang sweldo, hanggang sa huling mumo
na inaalis natin sa lamesa, ang pinakamaliit na sinulid na hinuhugot natin sa ating mga damit – iyon lahat
ay sa Kanya at hindi sa ating mga sarili. 

Ninanais ng Banal na Espiritu na iparating ang puntong iyon.  Hindi lamang ang tinatawag nating ari-arian,
kundi ang tinatawag nating ating pagbibigay, ating ambag, na tila gusto nating itapik sa balikat natin – mga
ambag na ginawa natin sa taong ito sa iglesia, sa mga paaralang Cristiano, sa mga bagay na para sa Dios,
sa mahihirap – “Lahat ng sa iyo,” sabi ni David, “ang aming ibinigay sa iyo.”  Sa anumang ibinigay natin,
hindi natin ibinigay ang mula sa atin.  Hindi natin maaring kunin ang pagkilala kung hindi naman ito sa atin,
di ba?  Ang inilagay mo sa lalagyan ng koleksyon ay bagay na inilagay ng Dios sa iyong kamay.
   
Ngayon, tiyakan, sinasabi natin minsan kapag tayo ay pumupunta sa iglesia, “Ito ang bagay na ibibigay
natin sa Dios.”  Hindi ba sinasabi ng Dios, “Ibigay sa Kanya ang handog ng pagpupuri; magdala ng mga
handog sa kanyang mga bulwagan”?  Ngunit sinasabi sa atin ng Kasulatan na lalo na, sa ating relihiyosong
buhay, sa ating buhay-pananampalataya, kapag tayo ay naghahandog sa Kanya ng pasasalamat at
pagpupuri at kapag tayo ay nag-aambag ng tseke para sa mahihirap, sa iglesia, at para sa paaralan, ito ay
bagay na ibinigay sa atin ng Dios.  Ang masasabi lamang natin ay, “Salamat, Panginoon.  Salamat sa
pagkakataon na makapagbigay sa Iyo ng ibinigay Mo muna sa akin.”

Anim na beses, sa I Cronica 26, binanggit ni David ang katotohanan na ang mga tao ay may kahandaang
naghandog sa Panginoon.  Pagkatapos ay sinabi niya na ang kahandaang ito, ang pagnanasang ito, ang
kasiyahang maghandog para sa Dios ay nagmula sa Dios.  Ito ay gawa ng espiritwal na biyaya.  Ang lahat
nang espiritwal na kabutihan sa atin, ang bawat munting piraso, bawat gramo (kung maiuugnay natin ang
espiritwal na kabutihan sa timbang ng tao) – lahat nang ito ay nagmumula sa kamay ng Dios.  Wala sa mga
ito ang sa ating sarili.

 Ang mapagmalaki nating kalikasan ay dapat makuha agad iyan ng minsan.  Napakalinaw ito sa Salita ng
Dios, hindi ba?  Hindi natin dadalhin sa Dios ang bagay na dinaya mula sa sarili nating kalooban o kalikasan
na katanggap-tanggap sa Kanya.  Kakatwa!  Tayo ay makasalanan.  Kung ating dalhin sa Kanya ang
pananampalataya at pag-ibig at pagpapasalamat at kagalakan, at ating dalhin ito sa Kanya ng may
kahandaan at nais natin Siyang purihin, maging lahat nang ito, ay sa Panginoon.

Ating kilalanin iyan ngayon.  Ating kilalanin itong sama-sama.  Gawin natin ito ng may malaking kagalakan.
Lahat ng ako ay utang ko sa Iyo; ang Iyong karunungan, Panginoon, ay humubog sa akin.  Ibinibigay ko
sa aking Manlilikha ang mapagpasalamat na papuri; na ang Kanyang kahanga-hangang mga gawa ay
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kinamamanghaan ng kaluluwa ko! Gawin natin iyan mula sa ating mga puso.  Gawin natin iyan sa puso at
kaluluwa.

Iyan ay napakagandang bagay, isang napakagandang kapahayagan na magagawa natin.

Subalit ang pagpapahayag na ang lahat ng mayroon tayo ay sa Dios ay naghahatid sa isa pang
kapahayagan.  Ito ay naghahatid sa isang pagpapahayag na tayo, samakatuwid, ay mga dayuhan at
manlalakbay sa lupa at ang ating mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal.  Iyan ang patuloy
na sinabi agad ni David sa talatang 15, pagkatapos ng magandang kapahayagan ng pasasalamat na ang
lahat ay sa Dios at wala sa kanyang sarili.  “Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay...”  Sinasabi
niya doon na, kung paanong ang ibinigay natin sa Dios ay hindi sa atin, gayundin tayo ay hindi na kabilang
sa sanlibutang ito.  Tayo ay nakikiraan lamang.  Sa biyaya ng Dios, naaalala ng Cristiano na tayo ay mga
manlalakbay, na ang ating pagka-mamamayan ay nasa ibang lupain – walang hanggang kaluwalhatian
(Beulah land), at sa kasalukuyan tayo ay naglalakbay sa isang bansa na nasa pagitan natin at ng ating
lupang tahanan.  Samakatuwid tayo ay mga dayuhan.  Alam natin at nararamdaman natin na hindi talaga
tayo kabilang dito.  Ang mga mamamayan ng lupaing ito ay hindi tayo mauunawaan, hindi talaga
mauunawaan ang mga pananabik at pagpupunyagi ng ating puso, na hindi tayo maaaring manirahan
kasama nila.  “Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap Mo,” sabi ni David, “gaya ng lahat
ng aming mga ninuno.  Sa Iyong paningin, O Panginoon, gaya ng Iyong pagtingin sa amin sa lupa.  Hindi
Ka lamang tumitingin sa amin sa lupa gaya ng mga binigyan Mo na lahat; kundi Ikaw ay tumitingin sa amin
gaya ng mga hindi kabilang sa kasalukuyang sanlibutang ito, na ang bahagi ay wala dito sa lupa kundi nasa
kaitaasan.”

Kaya sinasabi ni David na tayo ay muling ipinanganak sa pamamagitan ng isang bago at espiritwal na
buhay, sa biyaya ng Dios.  At ngayon tayo ay mga mamamayan ng kahariang iyon na nasa kaitaasan, at
ating hinahanap ang kahariang iyon na ang pundasyon ay inilagay ng walang hanggang Dios.  Ang buhay
natin ngayon ay isang paglalakbay sa lupa.  Naniniwala ka ba doon?  Namumuhay ka ba sa gayong paraan?
Alam mo ba iyon?  Iyan ang pagpapahayag ng anak ng Dios kaya’t ang kanyang hangarin sa buhay ay hindi
sa mga makalupang bagay.  Kundi ang kanyang hangarin, ang kanyang pagnanasa, ay ang buhay na
darating.   Kaya ang mga makalupang bagay na mayroon tayo, hindi natin sila nakikita bilang mga layon
sa kanilang sarili, kundi bilang mga probisyon na ibinigay sa mga manlalakbay upang tayo ay makasulong
sa ating espiritwal na paglalakbay at maging handa para sa ating panghuling tahanan.  Hindi tayo
tumitingin, kung gayon, sa mga makalupang katuparan, para sa kasiyahan, para sa kapayapaan, para sa
katiyakan.  Kundi natatagpuan natin ang mga bagay na iyon sa ating Ama at sa pagka-mamamayan na
mayroon tayo sa kaitaasan.

At ating nauunawaan kung gayon, sa pagpapatuloy ni David, na ang ating mga araw sa lupa ay gaya ng
anino at hindi nagtatagal.  Hindi tayo masyadong magtatagal dito.  Wala tayong tunay na kahalagahan.
Tayo ay gaya ng anino.  Wala talagang permanente o matibay tungkol sa atin sa kasalukuyang buhay na
ito.  Kapag lumubog ang araw, mabilis na nawawala ang anino.  Kaya ang ating buhay, ang ating mga araw,
ay gaya ng anino – mabilis na nawawala.  At wala tayong permanenteng tatak na naiiwan dito.   Hindi
nagtatagal.  Walang anuman sa  kasalukuyang buhay na ito ang may kapangyarihang magtagal.

Kaya ating ipinapahayag na hinahanap natin ang lupain na darating, isang lupain na puno at mayaman,
nananatili, kasiya-siya, umaagos ang mga ilog ng pag-ibig ng Dios, natatakpan ng mga bunga ng Kanyang
kabutihan, walang katapusang mga araw, mabubuting araw, kapayapaan at kagalakan at kasiyahan kasama
ng ating Panginoon.   Ngayon tayo ay mga manlalakbay na nakikiraan lamang sa naglalaho, napapahamak
na sanlibutan.  Subalit tayo ay binibigyan ng Dios! Ibinibigay Niya ang lahat nating kailangan.  Oo, ginagawa
Niya! At ipinahahayag natin na ang mayroon tayo ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kalooban
upang tayo ay makapagpatuloy sa ating paglalakbay sa walang hanggang buhay.
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Pagkatapos, makikita mo, handa na tayong magpasalamat.  Ikaw ay makakapagpasalamat kung, kasama
ni David, ikaw ay matanda na at nakatingin sa libingan.  O, anuman ang iyong kalagayan sa kasalukuyang
buhay na ito, handa kang magbigay ng pasasalamat.  Handa kang sabihin, “Ngayon, samakatuwid, aming
Dios, pinasasalamatan Ka namin at pinupuri ang Iyong maluwalhating pangalan!”  Dapat tayong maging
mapagpasalamat!

Hindi ko kayang maging mapagpasalamat, sabi mo?  Kung alam mo ang buhay ko, ano ang mayroon para
ipagpasalamat ko?  Hindi ko kayang mapuno ng pagpupuri at kasiyahan.  Hindi mo kaya?  Mayroong sarsa
sa patatas, at ang karne, at ang pinakamasarap na panghimagas, at pananamit at tirahan, may pamilya at
iglesia ng Dios, may Biblia sa iyong kamay, may pangako ng walang hanggang Dios na inibig Niya tayo
alang-alang sa Kanyang pangalan at kailanman ay hindi Niya tayo pababayaan – ikaw at ako ay walang
maipagpapasalamat sa Kanya?  May katapatan ng Dios sa bawat hakbang sa ating makalupang daan,
ginagabayan at ipinagsasanggalang tayo, dinadala tayo sa wakas sa pampang ng Canaan?  O, kapag
nakikita natin ang mga bagay na ito, paano tayong hindi makakapagpasalamat?  Bakit tayo madalas na
mayamutin?  Bakit tayo bumubulong-bulong, bakit tayo nagrereklamo, bakit tayo mainitin ang ulo?  Ito ay
dahil nalilimutan natin na tayo ay wala, walang marapat sa atin.  Ito ay dahil nalilimutan natin na ang buhay
ay hindi kasaganaan, at ang buhay ay hindi ang paraan na gusto ko ang mga bagay.  Kundi ang buhay ay
pagiging mayaman tungo sa Dios.  Iyan ang buhay.

Kaya pasasalamatan natin Siya.  Inihahagis natin ang ating mga kamay (iyan ang ibig sabihin ng salitang
salamat dito) ang paikutan ang lahat ng nasa paligid natin.  Itinuturo natin ang lahat ng bagay.   Gawin
natin iyan:  tahanan, pagkain, ari-arian (ituro mo!), mga damit, tirahan, iglesia, paaralan, pamilya – ang
lahat ay sa Dios! Hindi sa atin.  Gayundin ang mga pagsubok, ang mga kalungkutan, ang mga takot, at mga
pag-aalala – ang mga bagay ding iyon, na nagpapanginig sa atin – hindi sila nagkataon lamang.  Dumating
sila sa pamamagitan ng Kanyang Makaamang kamay.  Hindi totoo na natutulog ang Dios at ang diablo ay
pumupuslit sa ilan sa Kanya.  O, hindi! Lahat ng mga pagsubok na iyon ay tumutupad sa Kanyang mga
soberanong layunin.  Sila ay kailangan upang maisagawa ang ating kaligtasan.  Magpasalamat tayo, salamat
sa lahat ng bagay! Salamat na Siya ang ating Dios; salamat na Siya ay matapat at tunay, na Siya ay sagana
sa kahabagan, na Siya ang gabay ng manlalakbay, na Siya ang tapat na kaibigan at tagapag-alaga.  Gawin
natin ito ng may kagalakan.  Purihin natin at itaas ang Kanyang maluwalhating pangalan.

Purihin mo ang Iyong Dios, O Zion.  Alalahanin mo ang lahat Niyang kabutihan.  Sa kasiyahan at
kasaganaan, sa mga punong pamamahay; o sa mga pagsubok, nagbabantang kinabukasan, mga kahirapan,
mga pasanin – sumigaw tayo sa kalangitan at purihin Siya.  Sapagkat Siya ang iyong Dios.  At ang lahat ng
bagay ay nagmula sa Kanya.  Siya ang magiging gabay natin hanggang sa kamatayan.  At tayo ay
tatanggapin Niya sa walang hanggang kaluwalhatian.

Ano’ng mayroon ka na hindi Niya ibinigay sa iyo?  May masasabi ka bang isang bagay?  Hindi, hindi mo
kaya.  Pasalamatan mo Siya.  Purihin mo Siya.  Sapagkat Siya ay magiging tapat sa iyo hanggang sa
kamatayan.

_________________________________
 
Manalangin tayo.
 
Ama sa langit, Sumaiyo nawa ang pasasalamat at papuri, sanlibutang walang wakas, para sa lahat; sapagkat
ang lahat ay nagmula sa Iyo, at lahat nang ito ay isinaayos ng Iyong kamay para sa aming walang
hanggang kabutihan.  Salamat po, Ama! Amen.


