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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 18:1-5

"Malibang Kayo’y Magbago"

ni Rev. Carl Haak

Ang bahagi ng Kasulatan natin ngayon ay Mateo 18:1-6.  Paki-buksan po ang inyong mga Biblia sa sitas na
iyon.

Malibang kayo’y magbago at maging tulad sa mga bata, kailanma'y hindi kayo makakapasok sa kaharian ng
langit.  Ito ang mga salita ni Jesu Cristo sa iyo at sa akin ngayon.  “Malibang kayo….”  Si Jesus ay hindi
nagsasalita dito sa sanlibutan ng mga ligaw na pagano.  Hindi rin Siya nagsasalita sa mga nasa likod ng mga
rehas na minumura ang Kanyang pangalan.  Kundi si Jesus ay nagsasalita dito sa Kanyang mga alagad.
Samakatuwid, Siya ay nagsasalita sa iyo sa loob ng iglesia.  Dapat kang magbago.  

Oo, dapat magkaroon muna ng pagbabago, ang karanasan ng puso, sa biyaya ng Dios, ng malalim na pighati
sa iyong kasalanan, at ang pagpapasyang lumakad sa panibagong buhay.  Subalit higit pa riyan ang tinutukoy
ng Panginoon.  Tinutukoy Niya ang pangangailangan sa pang-araw-araw, nagpapatuloy na pagbabago sa
ating buhay, bawat araw, bilang mga magulang, bilang mga anak, bilang mga kabataan, bilang mga
mamamayan ng kaharian.  Sinasabi Niya na ang lahat sa Kanyang kaharian ay dumaranas ng pagbabago
araw-araw at nagiging tulad sa mga bata.  

Iyan ba ay totoo sa iyo?  Ang pagbabagong tinutukoy ni Jesus sa Mateo 18 ay hindi lamang pagbabagong
may kinalaman sa ating pag-iisip tungkol sa lugar ng mga bata sa Kanyang kaharian.  Tunay nga iyon.
Sinasabi ng Panginoon, “Kayo, na mga alagad Ko, ay kailangang magkaroon ng tamang pang-unawa sa lugar
ng mga bata sa Aking kaharian.  Dapat ninyong maunawaan na ang mga anak ng mananampalataya ay
kabilang sa Aking kaharian.  Dapat kayong harapin ng katotohanan ng tipan upang makita ang katangian ng
Dios at maunawaan ang karunungan ng Dios.  Tiyak na kailangan ninyong magkaroon niyan.  Ngunit
kailangan n’yo ring magkaroon ng pagbabago sa paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa inyong sarili – hindi
lamang kung paano kayo nag-iisip tungkol sa mga bata.”  

Natatandaan n’yo ba kung paano nagsimula ang kapitulo?  Lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong,
“Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit?”  Sinasabi ng mga alagad, “Sa palagay ko mas mahalaga ako
kaysa iyo, Tomas, at Santiago, at tiyak na mas magaling ako kay Pedro!”  Sila ay punung-puno ng
pagmamataas.

Ganyan ka ba mag-isip sa kaharian?  Iniisip mo ba sa kaharian na ikaw ay mas magaling?  “Malibang kayo'y
magbago at maging tulad sa mga bata.”  Malibang sa biyaya ng Dios ay alisin mo ang masamang likas na
pagmamataas at ipako ito kay Jesu Cristo at labanan ito araw-araw.  Malibang ikaw ay magbago, sa biyaya
ng Dios, at maging tulad ng maliliit na bata, kailanma'y hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit.  

Pakinggan natin ang masasabi ni Jesus.  Gaya ng sinabi ko, si Jesus ay nakikipag-usap sa Kanyang mga
alagad, at dinadala Niya sila sa tungkulin para sa masamang kasalanan kung saan kailangan nila ng
araw-araw na pagbabago.  Ang masamang kasalanang iyon ay hindi kasalanan na nagawa nila.  Dahil
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pinanatili ng labindalawang alagad na malilinis ang kanilang mga ilong.  Hindi iyon kasalanan na mataas sa
listahan ng mga Fariseo – isang bagay na tiyak na lalabanan ng mga Fariseo.  Hindi iyon sa sumuway ang
mga alagad sa mga tradisyon ng matatanda.  Ni kasalanan kung saan pinananagot sila ni Jesus sa kasalanan
ng pakikiapid, o panunumpa, o pagdo-droga, o pagsusugal.  Kundi ito ay isang mas malala pang sinasabi ng
Biblia.  Ito ang kasalanan ng pagiging makasarili, pagdakila sa sarili, pagpapahalaga sa sarili – pagmamataas.
Iyon ay kung paano nila tingnan ang kanilang sarili.  Iyon ay nasa kanilang pag-uugali sa iba.  Nagtatalu-talo
sila kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit.  Sinusukat nila ang isa’t isa.  Sabi ni Jesus, “Malibang
kayo ay magbago mula diyan sa masamang pagka-makasarili, sa pagmamataas na iyan, diyan sa
pagpapahalaga sa sarili, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.”

Ngayon, ang masasabi ni Jesus ay nangangahulugan, syempre, na ang mga bata ay may lugar sa Kanyang
kaharian.  Siguro ay kailangan din nating magbago, gaya ng sinabi ko, tungkol diyan.  Binigyan ni Cristo ang
mga anak ng mga mananampalataya ng lugar sa Kanyang kaharian.  Kung itinatanggi mo iyan, magbago ka
tungkol sa pag-iisip na iyan.  Iyan ay biblikal na pag-iisip:  ang mga bata ay kabilang sa Kanyang kaharian.
Itinuro iyan ng Panginoon sa maraming lugar.  Tinutukoy Niya sa talatang 6 ang isa sa maliliit na ito “na
sumasampalataya sa akin.”  Ang pananampalataya ay gumagawa sa puso ng hinirang na mga batang isinilang
sa tipan.  Samakatuwid, sila rin ay binautismuhan at tinanggap bilang mga kaanib ng iglesia at kaharian ni
Jesu Cristo.  Magbago, kung gayon, sa paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa mga bata.

Subalit ang paalala ay higit na nakadirekta sa ating pag-uugali tungkol sa ating sarili.  Iyan ang tanong, alam
mo, na dinala ng mga alagad kay Jesus.  Ang tanong na dinala nila, “Sino ang pinakadakila sa kaharian ng
langit?” ay hindi walang-malay na tanong.   Hindi ito tila, nagkaroon lang sila ng tanong at sinabi, “Alam mo,
nagtataka lang kami – sino ang pinakadakila sa kaharian?”  Hindi.  Sinasabi sa atin ng Marcos 9:33 at 34 na
habang naglalakad si Jesus sa kalsada ng nauuna sa kanila, yamang nasabi sa kanila na kailangan nilang
pumunta sa Jerusalem kung saan Siya ay magdurusa at mamamatay, na nakasunod sila sa Kanya, inisip nila
na hindi Niya naririnig, at pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang magiging pinakadakila sa kaharian ng
langit.  Nang lumingon ngayon ang Panginoon (nasa isang bahay Siya sa Capernaum) at sinabi sa kanila, “Ano
ang pinag-uusapan ninyo habang sumusunod kayo sa Akin,” silang lahat, sabi ni Marcos sa atin, ay
tumahimik.   Napahiya sila.  Hindi dapat narinig ni Jesus ang pinagtatalunan nila.  Pinagtatalunan nila kung
sino ang pinakadakila sa kaharian.  At sinasabi nila sa isa’t isa, “Hindi ikaw iyon.  Maaaring ako iyon.
Maaaring ako iyon, at hindi ikaw.”  At sa tahanan ni Pedro, siguro ang anak ni Pedro ay nakapatong sa
Kanyang tuhod, sila ay pinatungkulan ni Jesus.

Si Jesus dito ay naglalakad na sa daan ng krus bilang tanging paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya
at awa ng Dios para sa mga abang makasalanan, at ang Kanyang mga alagad ay sumusunod sa Kanya na
nagtatalo tungkol sa kung sino ang “pinakamagaling” sa kaharian.  At sinabi ni Jesus, “Malibang kayo’y
magbago at maging tulad sa mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian.  Hindi kayo makakapasok sa
kaharian nang wala Ako.  Dapat munang patayin ng Aking biyaya ang inyong pagmamataas.”  

Ngayon, bago tayo magalit sa mga alagad na ito, hayaan ninyong magtanong ako.  Sino sa inyo ang handang
maging pinakamababa?  Sinong nakikinig sa akin, sa iglesia ni Jesu Cristo, ang handang ituring at tingnan
na pinakamababa?  At, ano ang gagawin mo kung ituturing ka ng iba na pinakamababa?

Gaano kalaking gulo ang nagiging sanhi sa iglesia ni Jesu Cristo at sa pag-aasawa at sa pamilya dahil sa
pagmamataas, sa pagka-makasarili?  Ako, kailangang maging pinakamababa?  Kailangan kong magdusa sa
pang-aabuso?  Ako?  Hindi ako maaaring tumugon – hindi ko maaaring ibalik ang sukat na ibinigay sa akin?
Dapat pa ba akong maging mapagbigay sa mga nanakit sa akin, sa mga nagwalang-bahala sa akin, sa mga
gumawa ng kanilang plano at hindi man lang ako sinangguni?  Kailangan ko pa ring maging mabait sa kanila?
Ibig mong sabihin na hindi ako binibigyang-katuwiran sa pagturing sa iba sa paraang itinuring nila ako?  Iyan
ba ang sinasabi ng Panginoon sa akin?  Sinasabi ba ng Panginoon sa akin sa Kasulatan na kailangan kong
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tiisin ang kawalang-utang na loob, na kailangan kong maging handang masamain ang kabutihan ko at hindi
gaganti ng gayon din?  Iyan ba ang sinasabi ng Panginoon?

Minamahal, basahin mo ang Biblia.  Iyan mismo ang sinasabi Niya, “Malibang kayo’y magbago.”  Nauunawaan
ba natin?  Kaya nga sinabi Niyang magbago.  Ang makadios na pagbabago ay hindi isang- beses-sa-buong
buhay na bagay.  Ito ay araw-araw – dahil ang makasalanang pagmamataas, ang makasalanang laman ay
nananatili sa atin at sa biyaya lamang ng Dios, habang tayo ay yumuyukod sa harap ng krus, na inaalis natin
at nilalabanan ang masamang pagmamataas na nakakaapekto sa atin sa bawat bahagi ng ating buhay.  Ang
krus ni Jesu Cristo ang pumuputol sa atin sa sukat.  Nauunawaan mo ba iyan?  Pinuputol tayo nito sa sukat.
Sinasabi nito sa atin, “Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit.  Wala kang anumang maaaring dalhin.
Ikaw ay makasalanan.  Ang Dios lamang at ang malalim na biyaya, sa pamamagitan ng Kanyang Anak, na
makakapagdala sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang dugo tungo sa Kanyang kaharian.  Ikaw ngayon ay
tinatawag upang mawala ang pagpapahalaga sa sarili bilang paghahambing sa iba.  Ikaw ay magbabago.”

Iyan ang tinutukoy ng Panginoon dito bilang pagbabago – araw-araw na pagbabago – na mawala ang iyong
pagpapahalaga sa sarili bilang paghahambing sa iba sa kaharian.  Iginigiit ito ni Jesus.  “Malibang kayo’y
magbago at maging tulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit.  Hindi kayo
makakapasok.  Di lamang kayo hindi maaari, kundi hindi kayo makakapasok.  Hindi Ko ito papayagan.  Ako
ang Hari ng kaharian.  Kung sinoman ang papasok, ito ay sa pamamagitan Ko.  Ako ang pintuan.  Ako ang
tarangkahan.  Hindi Ko iyon papayagan.”  Sinasabi Niya na ang dugo ni Cristo ang naghahatid sa atin sa
araw-araw na pagbabago habang ang araw-araw na pagbabago ay pakikipaglaban sa sarili mong
makasalanang pagmamataas.  Hindi ang makasalanang pagmamataas ng ibang tao.  Ang sarili mong
makasalanang pagmamataas.  Ikaw, araw-araw, ay nangangailangan ng biyaya ng pagbabago.

Unawain na hindi ibig sabihin ng Kasulatan na ang pagbabago ay kapareho ng muling kapanganakan.  Ang
muling kapanganakan ay ang unang gawa ng Dios, ang pagbabago ng puso.  Ito ang pagtatanim ng buhay
ni Cristo.  Ang pagbabago ay tumutukoy sa paraan ng ating pamumuhay, ang kasunod ng pagiging muling
ipinanganak.  Ito’y nangangahulugan na tumalikod sa ating kasalanan.  Ang biyaya ng Dios ang nagtatalikod
sa anak ng Dios mula sa daan ng pagmamataas na kanyang pinatutunguhan at bumabaling sa daan ng
kapakumbabaan na dapat niyang puntahan.

Dati siyang nasa daan ng pagpapanatili sa kanyang sarili, sa kanyang pagmamataas.  (Hindi siya
magpapakumbaba sa harap ng kanyang maybahay.  Hindi niya ito aaminin.  Mas mabuting lumapit sila sa
kanya!)  Ang pagbabago ay ang biyaya ng Dios kung saan ang kalooban ay nababago at kinikilala niya ang
kanyang pagmamataas sa biyaya ng Dios at tinatalikdan ang daan ng sarili at mga pagnanasa, sa prinsipyo
ngayon, upang paglingkuran si Cristo na kanyang Panginoon at Tagapagligtas.  Ang pagbabago ay hindi
lamang pagdalo sa iglesia at pagpapanatiling malinis ng iyong ilong mula sa malalaking kasalanan, at
pagkatapos sa likod ng mga pintuan ng sarili mong buhay, sa sarili mong tahanan, namumuhay ng
makasariling buhay, ginagawang kaawa-awa ang lahat sa bahay at, sa harap ng iyong mga anak, ay
ibinababa ang lahat sa iglesia.  Iyan ay hindi pagbabago.  Ang pagbabago ay pagsasantabi ng pagmamataas,
pag-ibig sa sarili.  

Ang pagbabago ay hindi, “Naku, sana naririnig ni ganito at ganito ang mensaheng ito sa Reformed Witness
Hour.  Kailangan niya talaga ito!”  Ang pagbabago ay:  “Itong di-makaalis-sa-sariling makasalanan na
tinatawag na ako ay kailangan ito!”

Dapat tayong maging tulad sa mga bata, sabi ni Jesus.  Ngayon hindi itinataas ni Jesus ang mga bata gaya
ng mga Pelagian noon – yaong kabulaanan mula sa impierno, ang kaisipan na ang mga bata ay malaya sa
kabulukan at walang malay sa kanilang sarili.  Malinaw na itinuturo ng Kasulatan na lahat mula sa
sinapupunan ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan.  “Ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan” (Awit 51).
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Tayong lahat ay naligaw mula sa sinapupunan, sabi ng mang-aawit sa Awit 58.  Ngunit ang Panginoon ay
nakatingin sa bata bilang layon ng aralin, naniniwala ako, sa dalawang paraan.

Una, ang isang bata ay hindi ikinikintal ng katayuang panlipunan, ng uri, ng pera, ng bahay, o ng mga
pag-aari.  Sasabihin nating, ang isang batang babae ay nakatira sa isang mansyon.  Ang kanyang ama ay
nagmamay-ari ng isang mansyon na may mga bakuran at mga bukirin.  At nakatingin siya sa labas ng
bintana, ang bintana sa look.  Ang kanyang ama ay umupa ng mga manggagawa, dayuhang manggagawa.
(Tatawagin natin ang batang babae na Annie.)  Itong mga dayuhang manggagawa ay nagtatrabaho sa
bulaklakan at sa bukirin.  Nakatira sila sa kanilang maliit na kubo.  At mayroon silang maliliit na anak:  Adela,
Juanita, Margarita.  Si Annie ay lumabas at silang lahat ay nagsimulang maglaro ng sama-sama, sa dumi.
Nagsimula silang maglaro ng bahay-bahayan.  Mabilis silang naging magkakaibigan.  Sa wakas, sinabi ni
Annie, “Ay, kailangan ko nang umuwi.”  At sinabi ng mga batang babae, “Maaari ka bang bumalik bukas at
makipaglaro sa amin?”  At sinabi ni Annie, “Oo, sige.  Babalik ako.”

Bumalik siya sa mansyon at siya ay maduming-madumi.  Binati siya ng katulong at sinabi, “Ay, anak!  Saan
ka nanggaling?” At ang ina ay lumabas sa salon at sinabing, “Kanino ka ba nakipaglaro?  Ano ba ang
ginagawa mo?”  “Ay, nanay, naging masaya ako.”  At tumingin sa kanya ang ina at sinabing, “Ay, hindi.  Hindi
mo iyan maaaring gawin!  Hindi ka maaaring makipaglaro sa kanila!” 

Iniisip ng bata, “Katulad ko lang sila.”  Subalit natutunan ng bata ang pagmamalaki.  Itinuturo natin iyan sa
mga bata.  Tinuturuan natin sila na maghanap ng kamalian.  Nagsasalita tayo sa harap nila tungkol sa ganito
at ganito sa iglesia, tungkol sa taong dapat malaman ang kanilang lugar.  At di magtatagal magsisimulang
isipin ng bata na iyan ang paraan na dapat nating isipin sa iglesia ni Jesu Cristo.  Ganyan din ang iniisip natin
doon.

Minamahal, malibang ikaw ay maging tulad ng isang bata!  Ang pagbabago ay digmaan laban sa
pagpapahalaga sa sarili.  Ang pagbabago ay ang biyaya ng Dios kung saan tayo ay nagiging lingkod, sa isa’t
isa.

Kapag, sa biyaya ng Dios, ikaw ay tumayo sa presensya ng Panginoon, kung gayon ikaw ay pinutol.  Kung
gayon ay sasabihin mo, “Ako ay wala.  Walang nararapat sa akin.  Itong lahat ay sa biyaya.”

Ang pangalawang katangian ng anak na naniniwala akong itinuturo ng Panginoon ay ang pagpapasakop ng
bata sa Salita ng Dios.  Ang salita ng magulang ay “ebanghelyo” sa bata.  Ang bata ay nagtitiwala sa iyo.
Dapat kang lumakad bilang magulang na karapat-dapat sa pagtitiwalang iyon.  Pinaniniwalaan ng bata ang
sinasabi mo.  Kaya, sinasabi natin, ang sanlibutan ay nilikha sa loob ng anim na araw dahil sinabi iyan ng
Biblia.  Iyan ang sinasabi ng Biblia.  Walang tanong tungkol diyan.  Sabi ng Biblia anim na dalawampu’t apat
na oras na mga araw.  Walang tanong tungkol dito.  At sinasabi ng bata, “Syempre totoo iyan.  Dios Siya.
Kaya anong di kapani-paniwala doon?”  Sinasabi mo sa iyong anak na nilunok ng isda ang isang lalaki at ang
lalaki ay nasa tiyan ng isda sa loob ng tatlong araw.  At sinabi ng bata, “Syempre.  Sinabi iyan ng Dios.”
Sinasabi mo na ang tubig ng Dagat na Pula ay tumayo gaya ng ibinuhos na pader na semento at ang lupa
ay natuyo para makadaan ang Israel.  Pagkatapos nang ang karuwahe ng mga Ehipcio ay nakarating doon,
ang lupa ay naging maputik at nadikit sila at ang tubig na pader ay bumagsak sa kanila at nilunod silang
lahat.  At sabi nila, “Oo, iyan mismo ang nangyari.”  Sinasabi mo na ang isang ketongin sa panahon ni Jesus
ay pinagaling at ang kanyang balat ay naging gaya ng sa isang sanggol.   At sasabihin nila, “Syempre.”  At
sinasabi mong si Elias ay dinala sa langit ng isang nag-aapoy na karuwahe at nakita nila ang karuwahe at
sinabi nila, “Syempre, syempre.” 
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Dapat kang maging tulad ng isang bata.  Dapat kang sumamba tulad ng isang bata.  Dapat kang umawit
tulad ng isang bata.  Dapat kang maniwala tulad ng isang bata.  Dapat kang mamangha tulad ng isang bata.
Malibang ikaw ay maging tulad ng isang bata, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. 

Kung minsan ang maliliit nating anak ay nagpapaalala sa atin.  Ang Nanay at Tatay ay naglalagay sa kanila
sa higaan sa kanilang damit-pantulog at kinukumutan sila.  At nakikita nila na ang Nanay at Tatay ay may
pag-aalala.  Ang Nanay at Tatay ay pupunta sa lamesa at magsisimulang mag-usap, “Paano natin magagawa
iyon?  Wala tayong sapat na pera.  Siguro ay hindi natin mapag-aaral ang mga bata sa paaralang Cristiano
dahil wala tayong sapat na pera.  Paano kaya natin ito malalampasan?  Napakaraming problema.  Hindi natin
kaya.”  At sumilip ang batang maliit sa pasilyo at narinig ang inyong pag-uusap.  Pagkatapos ang batang iyon
ay pumunta sa kusina, sa lamesa sa harapan ng Nanay at Tatay at sinabing, “Nanay, Tatay, aalagaan tayo
ng Dios, hindi ba?  Hindi ba sinabi ng Dios na pagpapalain Niya tayo sa daan ng pagsunod?  Tutulungan tayo
ng Dios, tama?”

Sa pamamagitan ng batang maliit ay narinig mo ang katotohanan.  Narinig mo ang Dios na nagsabing, “Kayo
ay magsitigil.  Ako ay kasama ninyo.  Hindi kayo aapawan ng mga tubig.  Hindi Ko kayo pababayaan.  Aakayin
Ko kayo sa daang hindi kayo maiiwang nag-iisa.”  At sasabihin mo, “Panginoon, gawin mo akong tulad sa
isang bata upang tanggapin ang Iyong Salita.”

Kaya si Jesus ay nagtapos sa babalang ito.  “Ngunit sinumang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa
maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang
malaking batong gilingan,  at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat.”  Ang maglagay ng batong katitisuran
ay hindi nangangahulugang galitin ang isang tao.  Hindi nito ibig sabihin na gawin ninyong magalit sa inyo
ang inyong anak.  Kung minsan ang mga anak ay nagagalit sa inyo – ayos lang iyon.  Kung sila ay nagkasala
at dinidisiplina mo sila, iyon ay ayos lang.  Hindi ko sinasabing ayos lang na sila ay galit.  Ang sinasabi ko sa
inyo bilang mga magulang, “Dahil lamang galit ang inyong anak, hindi ka malulusaw sa ganoon.”  Kundi ang
maglagay ng batong katitisuran ay nangangahulugan na iniimpluwensyahan mo sila para magkasala.  Ibig
sabihin na ikaw ay humahadlang sa pagitan nila ni Jesu Cristo.  Ibig sabihin na iba ang sinasabi mo kaysa
ginagawa mo, na hinihingi mo sa kanila ang isang paraan ng buhay ngunit iba naman ang pamumuhay mo.
Kung ginagawa mo iyan bilang magulang, naglalagay ka ng katitisuran sa iyong anak.  

Huwag kang maglagay ng katitisuran ng iyong anak.  Mamuhay ng may pagbabago sa harap nila.  Ituro mo
sa kanila ang kadakilaan ng Dios.  Hayaan mong makita nila sa iyo ang paggalang sa Dios.  Kapag ikaw ay
humarap sa Dios, mararamdaman ng bata kung sino ang Dios sa iyo.  Hayaan mong malaman ng bata ang
katotohanan at ang kagalakan ng iyong paniniwala.  Nararamdaman nila kung ano ang naroon.  Hindi mo sila
maloloko.  Alam nila.

Tumingin ka sa Dios at pakinggan natin ang salita ni Cristo, ang Anak ng Dios, ngayon.  At hayaang tayo, sa
Kanyang biyaya, ay magbago mula sa makasalanan nating pagmamataas araw-araw, at maging tulad ng
maliit na bata sa pagtitiwala at pag-ibig at kapakumbabaan sa harap ng Dios.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat pong muli sa Iyong Salita.  At dalangin namin ang pagpapala nito sa aming mga puso sa araw
na ito.  Dalangin namin na ito ay magpatuloy sa kanyang kapangyarihan at kami sa araw-araw ay tumalikod
sa sarili naming masamang pagmamataas sa pagpapakumbaba sa Iyong harapan at sa Iyong krus.  Sa
pangalan ni Jesus kami’y dumadalangin, Amen.


