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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 12:1

“Pag-aalay Ng Ating Mga Katawan Na Isang Handog”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

 
Ang aklat ng Roma ay kilala sa aral nito tungkol sa pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Dito ay itinuturo sa atin ni Pablo kung paano tayo pinawalang-sala sa batayan lamang
ng ginawa ni Cristo sa krus.  Binayaran ni Cristo ang halaga para sa ating kasalanan.  Inalis Niya ang ating
sala at kahatulan.  Tayo ay pinawalang-sala sa Kanya, samakatuwid, bilang tanging batayan ng kaligtasan.
Ngunit ang kaligtasang ito ay naging atin sa pamamagitan ng pananampalataya.  Hindi ito atin sa batayan
ng mga gawa, ni ito ay atin sa batayan ng pananampalataya mismo, na tila baga ang pananampalataya
ay isa pang gawa.  Ito ay naging atin sa pamamagitan ng pamamaraan ng pananampalataya. 

Ngayon, ito ang itinuro ng apostol sa atin sa unang 11 kapitulo ng Roma.  Ito ang bumubuo sa batayan
ng pagtuturo na ibinigay niya sa mga natitirang kapitulo ng sulat na ito.  Pag-aaralan natin ngayon ang
talatang 1 ng kapitulo 12, na mababasang:  “Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang
sa mga kahabagan ng Dios, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal,
na kasiya-siya sa Dios, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod.”

Ang katotohanan ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ang ginagamit ni apostol
Pablo bilang batayan sa pagtuturo na natatanggap natin dito.  Kaya, sa pag-aaral natin ng partikular na
talatang ito, kailangan natin itong gawin sa liwanag ng dakilang katotohanan ng pagpapawalang-sala sa
pamamagitan ng pananampalataya.

Maraming paglalarawan ng mga handog na inialay sa Dios sa lumang dispensasyon.  Ngunit ang partikular
na handog na nasa isip ni Pablo sa sitas na ito (Rom. 12:1) ay sa handog na susunugin, iyan ay, ang
handog na inaasinta para sa kamatayan at pagsusunog.  Ayon sa kautusan, ang isang maghahandog ay
kailangang magdala ng kanyang handog mula sa kawan ng mga baka o kawan ng mga tupa o kambing
o, kung sila ay napakahirap, ilang ibon, sa templo.  Doon ay susuriin ng mga pari ang kanilang handog.
At kung masumpungang katanggap-tanggap ang handog na iyon, sa gayon ay ipapatong ng naghahandog
ang kanyang mga kamay dito, itinatalaga ito bilang kapalit ng naghahandog, at pagkatapos ay papatayin
ito sa tabi ng dambana.  Pagkatapos ito ay babalatan ng pari, puputul-putulin at ilalatag ito sa dambana
at doon ay susunugin ito ng apoy.  Habang ito ay nasusunog, kukunin ng pari ang dugo ng handog at
iwiwisik ito sa mga sulok o sa mga sungay sa dambana ng handog na susunugin.  Sa gayon ang kasalanan
ng naghahandog ay natatakpan ng dugo, palatandaan sa kanya ng kapatawaran ng mga kasalanan.

Ngunit ang partikular na talata na ating pag-aaralan dito sa Roma ay hindi talagang interesado sa mismong
pag-aalay ng handog bilang gayon.  Mas interesado ito kung ano ang katulad ng handog.  Si Pablo ay
interesado sa pag-aalay ng handog na iyon sa pari para sa kanyang pagsang-ayon at pagtanggap.  Yaong
kinakailangan sa handog na iaalay sa pari na ito ay banal at katanggap-tanggap sa pari, o kalugud-lugod
sa pari.  At ang nagpapabanal at katanggap-tanggap sa handog ay makikita natin sa Levitico 1:3, 4.
“Kung ang kanyang alay,” sabi doon, “ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, mag-aalay siya
ng isang lalaking walang kapintasan. Ito ay kanyang dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan, upang siya
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ay tanggapin sa harapan ng Panginoon.  Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na
sinusunog at ito ay tatanggapin para sa ikatutubos niya.”  Ang handog, upang maging katanggap-tanggap
sa pari o sa Dios, ay kailangang walang kapintasan at walang dungis.  Hindi ito dapat magkaroon ng mga
depekto.  Hindi ito maaaring pilay o bulag o may sakit.  Sa katunayan hindi maaaring magkaroon kahit
kaunting depekto sa anyo nito – walang sugat, walang langib, walang pilat.  Ito ay kailangang walang
dungis.  Ang ganitong uri ng handog ay kalugud-lugod sa Dios at, sa gayon, katanggap-tanggap sa pari.

At saka, sa mismong pagpapatong ng kanyang mga kamay sa handog, itinatalaga ng tagapaghandog ang
handog na iyon sa Dios.  Ibinubukod niya ito sa layunin ng pagsamba sa Dios.  Samakatuwid, ang handog
na ito ay banal din o nakatalaga sa Dios.

Ngayon, sa lahat ng ito ay makikita natin ang kahalagahan ng talata sa atin ngayon.  Ikaw at ako ngayon,
ay tinawag din, ng Dios upang mag-alay ng handog sa Kanya.  Hindi handog na tupa o kambing o toro,
kundi handog ng ating mga sarili.  Ikaw at ako ay tinawag upang ialay ang ating sarili sa Dios, upang
masuri Niya tayong mabuti.  At, matapos tayong suriin, upang matagpuan Niya tayong katanggap-tanggap
at banal sa Kanyang harapan.  

Ang dapat nating ialay sa Dios ay ang ating mga katawan.  Pansinin iyan.  Iaalay natin sa Dios, sabi ni
Pablo, ang ating mga katawan upang suriin Niya.  Ngayon marahil sa una ay maiisip natin, bakit ang ating
katawan?  Hindi ba tumitingin ang Dios higit pa sa ating panlabas lamang na mga kilos?  Hindi ba mas
gusto ng Dios na suriin ang ating mga puso at kaluluwa?  Hindi ba dapat nating ialay ang ating mga puso
at kaluluwa sa Dios na banal at katanggap-tanggap?

Ngunit tiyakang sinasabi dito ni Pablo na kailangan nating ialay ang ating katawan sa Dios bilang handog
na ito – kung paanong ginawa nila sa mga handog sa lumang dispensasyon.  Huwag tayong magkamali.
Itong kahanga-hangang pahayag ng apostol ay tiyak na di nangangahulugang interesado ang Dios kung
mayroon tayong pisikal na depekto sa ating katawan at kung wala, kung gayon tayo ay
katanggap-tanggap sa Kanya.  Ni iniiwan ng Dios ang bagay na tungkol sa puso.  

Dapat nating tandaan ang dalawang katotohanan tungkol sa ating katawan.  Una, ang katawan natin ay
ang paraan kung saan itong pisikal na mundo ay pumapasok, wika nga, sa ating puso at kaluluwa.  Sa
madaling salita, ang katawan natin ang may pakikipag-ugnayan dito sa pisikal, materyal na mundo, at
kung saan ang ating puso ay may pakikipag-ugnayan sa mundong ito.  Ang katawan natin ang
nakakatagpo ng makasalanang pang-aakit na nakapaligid sa atin sa sanlibutang ito.  At samakatuwid, sa
pamamagitan ng katawan, sa pamamagitn ng mata at sa pamamagitan ng tainga at iba pa, na sinasalakay
ng kasalanan ang ating puso.  Iyan ang una.

Pangalawa, ang ating katawan ang nagbibigay ng kilos sa inisip natin at nasa ating puso.  Sabi ni Jesus,
Hindi ang pumapasok sa katawan ang nakapagpaparumi dito kundi ang lumalabas dito, ibig sabihin,
syempre, na ang katawan ay nagsisilbi lamang upang ilagay sa gawa ang nasa puso na natin.   

Kaya, hindi na kakaiba na hinihingi ni Pablo sa atin dito na ialay natin ang ating katawan bilang isang
handog.  Ang mga katawang ito, na ating iniaalay, ay dapat maging banal at katanggap-tanggap sa Dios.

Una sa lahat, dapat silang maging banal.  Ibig sabihin niyan dapat silang walang kapintasan.  Dapat tayong
maging handa upang ialay ang ating sarili sa Dios na walang kapintasan sa ating buhay, na walang dumi
ng kasalanan, na walang karamdaman ng kasalanan, na walang pagkabulag ng kasalanan.  Dapat tayong
magkaroon ng malasakit sa pag-alis ng kasalanan sa ating buhay.  Iyan, sa unang banda, ay kung paano
natin iaalay ang ating sarili bilang handog.
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Ngayon, naunawaan ko na ang sinabi ko ay medyo pangkahalatan.  Ngunit ikaw at ako ay dapat itong
gamitin lalo na sa ating sariling buhay.  Hindi ko iyan magagawa para sa iyo at hindi mo iyan magagawa
para sa akin.  Dapat kang maging handa na ialay ang iyong sarili sa harap ng Dios sa buong buhay bilang
walang kapintasan ng kasalanan.  At gayon din dapat ako.  Maging ito man ay sa tahanan, o sa paaralan,
o sa trabaho, o sa kapitbahayan, o sa isang buong daigdig na hinahanap natin bilang libangan – tinawag
tayo ng Dios upang ialay ang ating katawan bilang paraan kung saan tanging makadios na kaisipan ang
makakapasok sa ating kaluluwa at puso.  Iyan ay nangangahulugan ng may kamalayang pag-iwas sa mga
lugar na iyon na makakatukso sa atin kahit sa kaunting paraan upang lumakad sa landas ng kasalanan.

Kasama rin sa utos ay ito:  sa halip na gamitin ang ating katawan bilang kasangkapan ng
kawalang-katuwiran, dapat natin silang gamitin sa paglilingkod sa Dios.  Sa halip na gamitin ang ating
katawan upang magkasala, dapat nating gamitin ang ating katawan bilang kasangkapan ng isang pusong
tinubos.  Dapat silang gamitin upang isagawa ang makadios na mga nasa, makadios na mga nasa na
dumadaloy mula sa ating puso.  Iyan ay nangangahulugan na kung ang ating katawan ay magiging wasto,
ang ating mga puso ay dapat maging wasto sa Dios.  Ang ating katawan, at samakatuwid ang ating puso,
dapat nating ibukod at italaga sa tangi o sa ganap na paglilingkod sa Dios sa buhay. 

Minsan pa, hindi ko maaaring gamitin itong Salita ng Dios sa iyo sa bawat saglit ng iyong buhay.  Ikaw
at ako ay kapwa kailangan itong gamitin sa ating sarili.  Alam mo kung ano ang iyong kinakaharap sa
inyong tahanan o sa paaralan o sa trabaho.  Hindi ko alam.  Ikaw, maging ako, ay alam kung anong
libangan ang naroon.  At ikaw at ako ay nalalaman kung ano ang libangang dapat nating hanapin upang
panatilihin ang ating sarili na banal sa Panginoon.  Mayroong ilang libangan na hindi natin dapat hanapin,
maging ito man ay libangan sa labas ng bahay o sa loob ng bahay, maging ito man ay sa telebisyon o sa
computer – dapat tayong humanap ng libangan na hindi naglalagay ng ating pagmamahal sa mga bagay
na makalupa, o magkakasala tayo.  Hahanapin natin ang mga bagay na magpapanatili sa ating malinis at
banal.  Iyan ang iniuutos ng sitas na ito.  

Ni hindi maaaring magdahilan ang isang mananampalataya na hindi niya kayang ialay ang kanyang
katawan bilang gayong handog sa Dios.  Hindi maaaring gamitin ng isang mananampalataya bilang dahilan
ang katotohanang nasa kanila itong lumang pagkatao ng kasalanan at samakatuwid, hindi kayang ialay
ang kanilang katawan na walang dungis, banal sa Dios.  Ang anak ng Dios ay hindi maaaring makiusap
sa kanyang pagiging makasalanan bilang dahilan upang lumakad sa kasalanan.  Ipinapaliwanag din iyan
ni Pablo sa atin, sa talatang ito, sa pagsasabing tayo ay mga buhay na handog.  Dapat nating ialay ang
ating mga sarili sa Dios bilang mga patay na sa kasalanan at pagsalangsang.  Dapat nating ialay ang ating
mga sarili bilang mga buhay na buhay sa espiritual kay Jesu Cristo.  Yamang pinawalang-sala, tayo rin ay
pinabanal.  Tayo ay ginawang banal, at tayo ay nabubuhay na taglay ang buhay ng nabuhay na Panginoon
sa ating puso.  

Nauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin niyan.  Ibig nitong sabihin na ang handog ng ating katawan
ay hindi inaasinta para sa kamatayan at pagsusunog gaya ng handog ni Cristo o sa mga handog sa
Lumang Tipan.  Inialay nga ni Cristo ang Kanyang sarili bilang handog na inaasinta para sa kamatayan at
pagsusunog.  Bilang ating handog, si Cristo ay inialay sa dambana ng krus, at tungo sa kamatayan.  At,
di tulad ng dugo ng mga toro at mga kambing sa Lumang Tipan, inalis ng dugo ni Cristo ang mantsa ng
ating sala.  Inalis nito ang mga kapintasan natin at ginawa tayong banal sa harap ng Dios.  Dinala Niya
ang ating kasalanan at kabulukan.  Nasunog Siya para sa atin.  Nasunog Siya sa impierno.  At nilinis Niya
tayo sa ating kasalanan.  Hindi na natin kailangan pang mamamatay.  Ang handog ng ating katawan sa
Dios ay hindi handog ng kamatayan.  Ito ay buhay na handog.  Ang ating buhay, kung gayon, ay maaari
at dapat na italaga sa paglilingkod sa Dios sa sanlibutang ito.  Natanggap natin ang gayong kalakasan.
Hindi, natanggap natin ang gayong kapangyarihan sa pamamagitan ng krus ng ating Tagapagligtas.
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Itong lahat, sabi ni Pablo, ay ang ating “makatuwirang paglilingkod.”  Iyan ay pagsasabing, ang pag-aalay
ng ating katawan na katanggap-tanggap sa Dios bilang handog ay bumubuo ng ating Cristianong
paglilingkod.  Ito ang puso at ang nilalaman ng bumubuo ng ating paglilingkod sa Dios sa sanlibutang ito.

Ang partikular na pariralang ito ay nagpahanga sa akin nang una kong isaalang-alang ang talatang ito.
Sa palagay ko ay gayon nga dahil sa isang malaking diin sa ating panahon sa pangangailangan sa
Cristianong paglilingkod.  Narinig nating lahat iyan.  Dapat nating italaga ang ating sarili sa Cristianong
paglilingkod.  Ngunit ang Cristianong paglilingkod ay madalas na binibigyang-kahulugan bilang pagpapagal
dito sa kasalukuyang sanlibutan upang gawin itong mas mabuting lugar para tirhan ng sangkatauhan.
Dapat tayong maging abala, bilang iglesia at bilang indibiduwal, nililinis ang mga ghetto, pinapabuti ang
edukasyon, naghahanap ng mga bahay para sa mga walang tahanan, nangangampanya laban sa droga,
at iba pa.  Lahat ng ito ay maaaring mahalagang gawin, at bagama’t tiyak na walang masama sa isang
anak ng Dios na sangkot sa ganitong mga bagay, ito ay hindi kinakailangang Cristianong paglilingkod para
sa anak ng Dios.

Ang Cristianong paglilingkod ay, sa buong buhay natin, sa anumang gawin natin, sa bawat bahagi ng ating
pang-araw-araw na pamumuhay, ay nagbibigay ng ating paglilingkod sa Dios.  Iyan ang pagkatawag
nating gawin sa buhay na ito.  

Ang Cristianong paglilingkod ay isang bagay na ibinibigay natin ng buong buhay natin, sa anumang
ginagawa natin, sa bawat bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay.  Tayo ay abala sa Cristianong
paglilingkod bawat araw ng ating buhay, maging sa ating tahanan.  Tayo ay abala sa ating Cristianong
paglilingkod kapag iniaalay natin ang ating katawan na banal at katanggap-tanggap sa Dios sa bawat
aspeto ng buhay.  Ito ay bagay na pampuso.  Ito ay pagpapagal ng puso, hindi panlipunang pagpapagal.
Ito ay pagsisikap na pigilan ang buo nating pag-iisip, mga salita, at mga kilos sa paglilingkod sa Dios.  Iyan
ang Cristianong paglilingkod.  

Itong pag-aalay ng ating katawan sa Dios ay hindi limitado sa pagpunta sa iglesia.  Ang mga paghahandog
sa Lumang Tipan ay limitado, syempre, sa pagsamba.  Hindi na ganoon.  Ang mga handog natin ay dala
natin kahit saan at bawat araw.  Iyan ang Cristianong paglilingkod.

Ito rin ay makatuwirang paglilingkod.  Hindi nito hinihingi sa atin ang kakaibang tagumpay ng
pananampalataya.  Ah, kung minsan, maaari.  Ngunit tiyak na hindi ito hinihingi sa atin sa lahat ng oras.
Tayo, ayon sa ating pangangatwirang ginagabayan ng Espiritu, ay kayang magpagal bawat araw, upang
maglingkod sa Dios, sa pinakahamak na tungkulin na ginagawa natin.  Tiyak na hindi ito nangangahulugan
na dapat tayong gumawa ng mahalagang balita bawat araw tungkol sa mga dakilang bagay na ginawa
natin para kay Cristo.

Ang Cristianong paglilingkod ay isang tahimik na paglilingkod sa Dios na kayang gawin at ginagawa ng
makadios na ina doon mismo sa sarili niyang tahanan.  Ito ang paglilingkod na ginagawa sa iglesia kapag
Linggo, maging sa kamalig o sa opisina.  Ito ang Cristianong paglilingkod na sinabi rito sa sitas na ito.  At
ito ang hinihingi sa bawat isa sa atin.  

Ang pumipilit sa atin sa paglilingkod na ito ay ang mismong kahabagan ng Dios.  Isinulat muli iyan ni Pablo
dito sa Roma 12:1:  “Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng
Dios, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiya-siya sa
Dios....”  Ang ibig niyang sabihin dito ay ang kanyang pakiusap sa atin ay batay sa katotohanang tayo ay
mga tumanggap ng kahabagan ng Dios kay Cristo at ang mga kahabagang ito ang dapat manghikayat sa
atin upang sundin itong Salita ng Dios.  Sa madaling salita, ang pagsunod ay hindi una dito.  Ang
kahabagan ng Dios ang una.  Tayo ay sumusunod dahil tayo ay tumanggap ng kahabagan ng Dios.
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Kaya makikita natin dito ang pampasigla sa ating makatuwirang paglilingkod.  Ang kahabagan ng Dios –
isang magandang katangian.  Ito ay katangian ng Dios na nagsasabi ng Kanyang kalooban at pagnanasa.
Siya ay Dios ng kahabagan.  Ninanais ng Dios na ibigay sa nilikha labas sa kanyang sarili ang pinakamataas
na kagalakan at pagiging mapalad.  Ang kahabagan ng Dios, kung gayon, ay ang walang hanggang
pagmamahal Niya sa Kanyang bayan kay Cristo.  Sa pagmamahal na ito, ninanasa ng Dios na gawing
maligaya ang Kanyang bayan kay Cristo.  Iyan ang Kanyang kahabagan.  Ngunit ang kahabagan ng Dios
ay hindi lamang pagnanasa ng Dios.  Kapag nagnasa ang Dios ng isang bagay, ito ay laging nagreresulta
ng gawa sa Kanyang bahagi.  Ang Dios, sa Kanyang kahabagan, ay magpapaligaya sa atin.  Gagawin Niya.
At ginagawa Niya.  Ang kahabagan ng Dios, samakatuwid, sa iyo at sa akin ay alisin Niya tayo mula sa
kahirapan ng kasalanan at kamatayan, inililigtas Niya tayo mula sa pinakamalalim na paghihirap, at
ginagawa Niya tayong kabahagi ng pinakamataas na kabutihan, iyan ay, ang pakikisama sa Kanya.

Itong kahabagan ay inihayag ng Dios kay Cristo, at sa pamamagitan ng Kanyang krus at muling
pagkabuhay.  Iyan ang kahabagan ng Dios.  Iyan ang nagiging pangganyak na nag-uudyok sa iyo at sa
akin sa Cristianong paglilingkod sa sanlibutang ito.  Ninanasa nating ialay ang ating katawan na banal at
katanggap-tanggap sa Dios.  

Ngunit ang buong kaisipan nitong kahabagan ay higit pang kahanga-hanga.  Hindi natin maaaring
kaligtaan ang katotohanang sinasabi ni Pablo tungkol sa mga kahabagan, iyan ay, pang-maramihan, sa
ating teksto.  Nasa isip niya, kung gayon, ang iba’t ibang kaloob na ibinigay ng Dios sa iyo at sa akin sa
Kanyang kahabagan.  Iyan ay pagsasabing, ginagamit ni Pablo bilang pangganyak ang mga pagpapalang
natanggap natin bilang resulta ng kahabagan ng Dios.  Anu-ano ang mga ito?  Ano ang sinasabi ni Pablo
sa buo niyang sulat sa mga taga-Roma?  Buo, walang bayad na pagpapawalang-sala sa dugo ng ating
Tagapagligtas at lahat ng mga kailangan:  ang kapatawaran ng kasalanan, ang pagkupkop ng mga anak.

Ngunit, mayroon pa, ang pinakamalalim na gawa ng kahabagan ng Dios kay Cristo ay ang mismong
paghirang sa atin.  Pinili tayo ng Dios, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, upang maging Kanyang bayan
kay Cristo.  Iyan na marahil ang pinakadakilang gawa ng kahabagan ng Dios.  

At pagkatapos nagsasalita tayo tungkol sa kahabagang iyan sa pagpapawalang-sala, pagpapalaya mula
sa sala at sa kaparusahan ng kasalanan.  Tayo ay muling binubuhay ng Dios sa pamamagitan ni Cristo.
Tinatawag Niya tayo.  Binibigyan Niya tayo ng pananampalataya, at iba pa.  Lahat ng ito ay kahabagan,
mga kaloob ng kahabagan ng Dios, sa iyo at sa akin.  At sila ang bumubuo sa mismong pangganyak sa
Cristianong paglilingkod.

Isipin ang mga ginawa ng Dios para sa atin sa Kanyang kahabagan.  Hindi na tayo kailangang pilitin upang
mamuhay ng may kabanalan.  Nanaisin nating mamuhay ng banal na buhay at kalugud-lugod na buhay
sa Dios.  Iyan ang ating nasa.

Kaya gawin mo, sabi ni Pablo.  “Kaya nga, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Dios,
na inyong isagawa itong makatuwirang paglilingkod.”  Hindi ito malupit na utos na ibinibigay ni Pablo dito.
Hindi ito utos na nagnanasang pilitin tayong gawin ang isang bagay na laban sa ating kalooban.  Alam ni
Pablo na hindi kailangan ang gayong uri ng utos.  Ipinaliwanag lang niya ito sa sulat na ito – ilan sa
pinakamagandang katotohanan ng buong Kasulatan sa mga banal ng Dios sa Roma.  Alam niya, kung
gayon, na hindi na kailangang utusan sila.  Ang utos ay ibinibigay sa mga matitigas ang ulo na
tumatangging gawin ang sinasabi niya.  Si Pablo ay sumasamo sa atin.  Hindi, hindi siya nagmamakaawa.
Pinapayuhan niya tayo.  Kailangan natin ng pagpapayo, hindi ba, dahil sa ating makasalanang kalikasan?
Kailangan tayong paalalahanan sa handog na utang natin sa Dios.  Ngunit sa batayan ng kaligtasan na
ating natanggap, at tunay nating naranasan, hindi natin kailangang pilitin sa pagpapasakop.
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Kung titingnan natin ang nabuhos na dugo ng ating Tagapagligtas, mamamasdan ntin ang ginawa ng Dios
para sa atin kay Cristo, at susunod lamang tayo.  Ang buong ako, ay utang ko sa Iyo, Panginoon.  Narito
ang aking katawan.  Narito ang aking buhay.  Itinatalaga ko ito, Panginoon, sa Iyo.  At sa lahat ng ito,
gawin mong malaman ko ang Iyong kahabagan.

Kaya mayroon tayo ng pangganyak nitong Salita ng Dios sa harap natin ngayon.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Aming Ama at aming Dios sa langit, muli kami ay nagpapasalamat sa Iyo dahil sa Iyong Salita, salita na
nagpapalakas sa amin, sapagkat ipinakita Mo sa amin ang gayon kadakilang mga kahabagan sa aming
buhay.  Ngayon, yamang nalaman at natikman ang kahabagang iyan, humayo nawa kami at ialay ang
aming sarili bilang mga buhay na handog ng pagpupuri sa Iyo.  Nawa ay matagpuan kaming banal at
katanggap-tanggap sa Iyong paningin.  Layuan nawa namin ang kasalanan at lumakad nawa kami sa
Iyong mga daan.  Patawarin Mo kami kung saan kami nabigo, at ipagkaloob sa amin ang kagalakan ng
kaligtasan sa krus ni Cristo.  Sa Kanyang pangalan kami’y dumadalangin, Amen.


