
Page 1 of  6

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Job 38:22-23

“Mga Tipunan ng Niyebe”

ni Rev. Carl J. Haak

Naalala natin ang kwento ni Job sa Biblia, kung paano siya sinaktan ng Dios ng seryoso:  ang
pagkamatay ng kanyang sampung anak, ang pagkawala ng lahat ng kanyang pag-aari, at ang sakit na
dumadaluyong sa buo niyang katawan.  Ang buong aklat ng Job, mula sa puntong iyon, ay umiikot sa
isang tanong:  Bakit?  Bakit nagdala ang Dios ng ganoong sakit?  Ang kanyang mga kaibigan ay
nagkatipon sa palibot niya at nagsimulang tanungin ang karunungan ng Dios sa paghahatid ng gayong
kasamaan sa buhay ng isang tao.  At matapos ang kanilang pag-uusap, ang Dios mismo ay tumindig
upang bigyan si Job ng kasagutan sa kapitulo 38.

Kapansin-pansin na ang tugon ng Dios kay Job ay upang makiusap sa nilikha sa paligid natin.
Tinatawag Niya ang pansin ni Job (at natin) sa Kanyang kapangyarihan at karunungan, pangunahin,
sa kapitulo 38ss.  Sinasabi Niya kay Job at sa atin:  Hindi mo masyadong nalalaman.  Kailangan mong
magpakumbaba.

Sa kapitulo 38:3, 4 mababasa natin na sinabi ng Dios kay Job, “Bigkisan mo tulad sa lalaki ang iyong
baywang, tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay.  Nasaan ka nang ilagay ko ang mga
pundasyon ng lupa?”  Nagpatuloy ang kapitulo na may sunud-sunod na tanong – mula sa Dios kay Job
– na may intensyong ipakita ang kapangyarihan at karunungan ng Dios sa nilikha.  Job, nagawa mo
na ba ito?  Ginawa mo ba ito?  Ginagawa mo ba ito?  Job, ano ang alam mo?

Ang malaking kaluwalhatian ng sangnilikha ay nagtuturo sa atin na huwag pagbintangan ang Dios ng
paggawa ng anumang kahangalan, nang walang wastong layunin na kilala sa Kanyang sarili.  Sa
tekstong aking isasaalang-alang kasama ninyo ngayon, tinatanong ng Dios ang katangungang:
“Nakapasok ka na ba sa mga tipunan ng niyebe? O nakita mo na ba ang mga imbakan ng yelo, na
aking inilalaan sa panahon ng kaguluhan, para sa araw ng labanan at ng digmaan?”  Ang salitang
“tipunan,” dito, ay tumutukoy sa imbakan, isang silid o taguan, isang lugar kung saan ang mga
mahahalaga at mamahaling bagay ay nakatago ng may kandado at susi.  Job, nakapasok  ka na ba at
nakita ang kamanghaan ng niyebe?

Lahat ng ginawa ng Dios ay kamangha-mangha.  Kapag ikaw ay pumasok sa mga gawa ng Dios, dapat
mong isaalang-alang na ikaw ay pumasok sa isang napakagandang lugar, isang napakagandang
museo, na nagtatanghal nang higit ng kamanghaan at kadakilaan ng Dios.  Ang bawat aspeto ng nilikha
ay tulad ng tipunan, isang silid ng kamanghaan at kagandahan, ng mapitagang pagkatakot at
kaluwalhatian.  At isa sa mga yaman na iyon ay ang niyebe.

Nakapasok ka na ba sa mga tipunan ng niyebe?
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Pumasok tayo ngayon, na ang Banal na Kasulatan ang gabay.

Kasama si Job, tayo ay mahilig magtanong ng katanungang, Bakit?  Bakit ako inakay ng Dios sa daang
ito?  Bakit binigyan ng Dios ng ganitong sakit ang aking anak?  Bakit kailangan kong makipaglaban sa
sakit? Bakit ako nasa lugar ng mga inaalagaan?

Sa maringal na saway at walang hanggang karunungan, ang dakilang Dios ay sumasagot:  Nakapasok
ka na ba sa mga tipunan ng niyebe?

Ipinahahayag sa atin ng tipunan ng niyebe, una sa lahat, na dapat tayong magpakumbaba sa harapan
ng lubos na soberenya at kapangyarihan ng Dios.  Ang pinakaunang bagay na sinasabi ng Dios sa
niyebe ay, ”Kayo’y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos” (I Pedro 5:6).
Kapag nagpadala ang Dios ng bagyo, mayroong babala ng taglamig na unos, kanselado ang pasok sa
paaralan, gumagapang ang trapiko, dumudulas ang mga sasakyan sa kalsada, ang temperatura ay
mababa sa wala.  Sinasabi ng Dios, “New York, Chicago, Northeast, Midwest, Grand Rapids, yumukod
kayo! Hindi ninyo kayang magpaulan ng niyebe.  Hindi ninyo kayang piligilan ito.  Hindi kayo ang
namamalakad sa kalangitan.  Hindi kayo ang nag-uutos sa hangin.  Hindi kayo ang nagpupwesto sa
mga ulap.  Nakapasok na ba kayo sa mga tipunan ng niyebe?”

Sinasabi mo, “Panahon lang iyan.”  Sinasabi ng Dios, “Kaya mo bang gawin iyan?  Nakapasok ka na ba
sa mga tipunan ng niyebe?”

Naiisip ko ito noong isang araw habang pinapala ko ang daanan ng aking tahanan.  At nagsimula kong
isipin, Gaano kaya kabigat mayroon ang isang palang puno ng niyebe?  Marahil ay
lima-hanggang-sampung libra?  At pagkatapos ay tumingin ako sa kapitbahayan sa tone-toneladang
niyebe.  At pagkatapos ay naisip ko ang purok, at naisip ko ang milyon at trilyong tonelada ng niyebe.
At pagkatapos ay nakinita ko ang aking sarili na nagsasabi sa tagahukay, “Bukas ng umaga, sa ganap
na ika-anim, at maaari kang magsimula ng ika-isa ngayong gabi, sa loob ng limang oras, gusto kong
magkaroon ng trilyong tonelada ng magaan na pulbos na nakalatag ng pantay sa buong purok.
Magsaboy ng ilang mabeberde para may magandang epekto.  At dapat matapos ng ika-anim.”
Magagawa mo ba iyon?

Hindi, Panginoon.  Pinapawisan kami sa pagsusumikap na alisin iyon.   At kami’y nagpapasalamat nang
lusawin mo iyon.  Sa Iyo kami ay nabubuhay, at kumikilos, at nasa kanya ang aming pagkatao.  Hiwalay
sayo, kami’y wala, Panginoon.

Magpakumbaba kayo sa harapan ng makapangyarihang Dios.  

Ang tipunan ng niyebe ay hinahatulan ang ating pagmamataas.  Ang pagmamataas ang kabaliktaran
ng kapakumbabaan.  Ipinapakita ng pagmamataas ang kanyang sarili sa kapansin-pansing paraan.  At
ito’y may kinalaman sa niyebe, sa pagpunta sa kung saan natin nais makarating, at paggawa ng nais
nating gawin.  Sa ibang salita ng Santiago 4, madali para sa atin ang magsabi, “Ngayon o bukas ay
gagawin namin ito o iyan.  Sa Lunes ganito ang gagawin namin.  At bukas, Martes, ganito ang gagawin
namin.”  Ginagawa natin ang plano ng lahat ng mangyayari para sa linggong ito – hanggang sa Biernes
at Sabado at Linggo.  At sinasabi ni Santiago, “Sa halip ay dapat ninyong sabihin, Kung loloobin ng
Panginoon.”  Ang sabihing “Loobin ng Panginoon” ay hindi maling kabanalan.  Ito ay paraan na dapat
nating isipin.
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Nakapasok ka na ba sa mga tipunan ng niyebe?  Tinutuwid ng Dios ang lahat ng bagay.  Tayo’y
nagyayabang, sa ating pagmamataas, ng ating gagawin.  At ang Dios ay nagpapadala ng niyebe o
trangkaso o sakit sa likod.  At ang lahat nang ito ay upang ibaba tayo.  Ang Dios ang may pananagutan.
Kung mayroon tayong anumang ginagawa iyon ay dahil ang Dios ang nagtalaga nito at nagbigay sa atin
ng lakas upang gawin ito.  

Ang tipunan ng niyebe ay nagpapahayag ng lubos na kapangyarihan ng Dios sa mga tao at mga bansa
at Kanyang mapagmahal na kapangyarihan sa atin, na Kanyang iglesia at mga anak.

Sa mga talatang 22 at 23 ay ating mababasa, “Nakapasok ka na ba sa mga tipunan ng niyebe… na
aking inilalaan sa panahon ng kaguluhan, para sa araw ng labanan at ng digmaan?”  Doon ang Dios
ay tinutukoy ang Kanyang nakalaang puwersa – ang niyebe ay bahagi ng hukbo ng Dios, bahagi ng
Kanyang nakalaang puwersa, na ikakalat sa estratihikong sandali.  Ito’y lubhang pareho sa ating nabasa
sa Job 37:12, 13:  “upang ang lahat ng inutos niya sa kanila ay kanilang magampanan, sa ibabaw ng
natatahanang sanlibutan.  Maging sa saway, o para sa kanyang lupa, o dahil sa pag-ibig iyon ay
pinangyayari niya.”

Ang Dios, sa Kanyang pagiging soberano, ay tumatawag sa Kanyang nakalaang puwersa.  Ginagamit
ng Dios ang niyebe para sa pagsaway, para sa pamalo, o sa pagpapala at habag para sa Kanyang
lupain.  May mga bagay Siyang nais na pahintuin dito sa sanlibutan.  Kaya, mula sa mga tipunan ng
niyebe, inilalabas niya ang Kanyang laan – sa panahon ng kaguluhan, para sa araw araw ng labanan
at ng digmaan.  Ginagamit ng Dios ang nilikha upang ituwid ang kasaysayan ng tao.  At ang niyebe ay
isa sa Kanyang mga nakalaan upang gamitin bilang pamalo para sa layunin ng kahabagan.

Ang paglusob ni Napoleon sa Russia ay natalo, ang sabi, ni Heneral Mud at Snow.  Hindi, iyon ay ang
makapangyarihang Dios.

Noong 1941, ang mga Nazi ay napigil sa Moscow.  Nakikita nila ang tuktok ng siyudad.  Iyon ang
pinakamalamig na taglamig na naranasan.  Ang nakakahilakbot na makina ng digmaan – ang tangke
ng panzer at piling-piling pangkat – ay napababa sa wala dahil ipinadala ng Dios ang Kanyang mabilis
na kautusan.  “Apoy at yelo, niebe at singaw, mabagyong hangin na isinasakatuparan ang Kanyang
salita.”  Ginagamit ng Dios ang niyebe upang ipahayag ang Kanyang lubos na pagiging soberano at ang
Kanyang pamumuno sa mga bansa at mga tao.

Subalit ginagamit din Niya ang niebe para sa kahabagan.  Ginagamit ng Dios ang nilikha at ang lahat
sa nilikha para sa kabutihan ng Kanyang bayan.  Ang niyebe at yelo ay Kanyang mga nakalaan upang
ganapin ang Kanyang  mabuting kalooban para sa iglesia.  Ang bawat katiting ng nilikha ay nananatili
sa Kanyang utos.  At sa Kanyang sariling iglesia bawat katiting ng nilikha, kahit sa matinding galit at
pagkawasak, ay pinamamahalaan Niya para sa ating sariling kabutihan, para sa kahabagan.

Ang weather front na kumikilos sa pamamagitan noon ay sinusundan ng Storm Team 8?  Hindi,
idinadako ng Dios ang Kanyang nakalaan upang maisagawa ang layunin ng kahabagan para sa Kanyang
iglesia.  Pakinggan, mababasa natin sa Job 37:14, “Dinggin mo ito, O Job; tumigil ka, at bulayin mo ang
kahanga-hangang mga gawa ng Diyos.”

Ang mga silid ng niyebe ay nagsasabi sa atin ng mapagmahal na kapangyarihan ng Dios para sa
Kanyang mga anak.  Nakapasok ka na ba sa mga tipunun ng niyebe?  Alalahanin, sinasagot ng Dios
ang mga tanong ni Job:  “Bakit?  Bakit lubha akong pinighati?”  At ang sagot ay:  “Job, hindi ka
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makakakilos nang wala Ako.  Sinusupil ko ang lahat ng bagay.  Isinusumpa kong ang lahat sa pag-ibig
at karunungan ay ginawa para sa iyong kabutihan.  Magpakumbaba ka sa ilalim ng makapangyarihang
kamay ng Diyos, upang ika’y kanyang itaas sa takdang panahon.”

Subalit, marahil ay maitatanong mo, “Iyon ang sagot? Narito ang isang tao ay sumisigaw para sa
kasagutan:  Dios, bakit, bakit ginawa mo itong lahat sa akin?  At ang sagot ay:  Magpakumbaba ka?”
Oo.  Iyon ang kasagutan.  Ang sagot ay:  “Ako ang Dios.”  Ang kalooban ng Dios ay dapat pagtiwalaan.
Lahat ng Kanyang ginagawa, at ginagawa Niya ang lahat ng bagay, ay umaagos sa krus at sa
kahabagan upang maisagawa ang kagilalasan ng kaligtasan.  Pumasok sa mga tipunan ng niyebe.  Ang
niyebe at mga bulak-niyebe at ang yelo – hinahayaan sila ng Dios na mangyari.  Yumukod ka.
Magpakababa.  Magpakumbaba.

Subalit ipinadadala ng Dios ang niyebe hindi lamang upang tayo’y magpakumbaba sa harap ng Kanyang
pagiging soberano, kundi upang manghilakbot sa Kanyang biyaya.  Ang mga bulak-niyebe ay
umaalingawngaw pabalik sa nakapagliligtas na biyaya ng Dios.  Ang mga siyentipiko ay gumugugol ng
maraming oras sa paglalagay ng etiketa sa mga bagay, nag-aaral at nagsasabing, “Ah, nakuha namin.
Ngayon ay alam na namin.”  Ang hindi naniniwalang agham ay ginagawa ang gayon upang huwag
paingayin ang boses ng Dios, kung kaya nila.

Ang nilikha, at lahat ng nangyayari sa nilikha, ay boses ng Dios.  Ito’y nagsasabi ng walang kapantay
na kaluwalhatian ng Dios at Kanyang kadakilaan.  Mga Awit 19:1:  “Nagpapahayag ng kaluwalhatian
ng Diyos ang kalangitan.  Sa araw-araw ay nagsasalita, at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman.”
At naririnig ng pananampalataya  sa mga tipunan ng niyebe ang mensahe ng biyaya ng Dios!

Sinasabi sa atin ng siyensya na ang bawat bulak-niyebe ay magkakaiba.  Iyon ay medyo mahirap
patunayan, dahil walang sinuman ang nakakita ng bawat bulak-niyebe.  Pero sinabi iyon sa akin noong
bata pa ako.  At pinaniwalaan ko iyon, dahil ang Dios ay dakila sa kapangyarihan at sa kagilalasan.  Ang
bawat yelong bitin ay may sariling disenyo.  Ang mga yelong bitin – ay isinapelikula ng National
Geographic ang loob nila.  Sila ay hungkag, na may mga daang-yungib at kulay, kamanghaan ng mga
katedral na bubog.  Sila ay mga lumulutang na museo.  Malalaking yelong lutang na pinalulutang ng
Dios sa dagat.

Sinabi sa atin, tulad ng bawat patak ng ulan, gayon ang bawat bulak-niyebe ay nabubuo sa paligid ng
butil ng alabok.  Ang isang bulak-niyebe, na nasisinagan ng araw at kumikinang, ay kahon ng alabok
ng Dios.  Niluluwalhati ng Dios ang alabok.  Ang alabok na winawalis natin sa bahay, na sinasabi nating
bumabara sa ating ilong, at ang sinasabihan nating:  “Ano’ng halaga nito?  Ito’y dumi.  Itapo mo yan!”
Sinasabi ng Dios, gagawa ako ng niyebe mula sa alabok upang ang papuri ay umalingawngaw pabalik
sa Aking sarili.

Nakapasok ka na ba sa mga tipunan ng niyebe?  Ang niyebe ay larawan ng biyaya ng Dios.  Kinukuha
ng Dios ang isang makasalanang-alabok, isang maruming makasalanan, at nililinis siya mula sa lahat
ng kanyang sala sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak, na si Jesu Cristo.  Sinasabi iyan sa atin
ng Biblia.  Sa Isaias 1:18, “Pumarito kayo ngayon, at tayo’y mangatuwiran sa isa’t isa, sabi ng
Panginoon:  bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito’y
magiging mapuputi na parang niyebe; bagaman ito’y mapulang-mapula, ang mga ito’y magiging parang
balahibo ng tupa.”  Mapula, mapulang-mapula – matapang, malinaw na mga kulay na nagpapakilala
sa atin.  Kitang-kita tayo tulad ng pulang bandila sa kasalanan.  Ito’y nakapasimple at malinaw.  Hindi
ito maitatanggi.  Walang hindi tiyak tungkol sa katunayan na ikaw ay makasalanan.  Ikaw ay madugong
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makasalanan! Ngunit tayo’y magiging maputi, puro, banal, malinis.  Ang dugo ni Jesu Cristo ay dinadala
ang mga simple at di-maitatangging makasalanan at nililinis sila sa paningin ng Dios mula sa kanilang
mga sala.

Muli, mababasa natin sa Mga Awit 51:7, “Linisin mo ako ng isopo, at ako’y magiging malinis; hugasan
mo ako at ako’y magiging higit na maputi kaysa niyebe.”  Doon ay pinatutungkulan ni David ang
kamanghaan ng pagpapatawad.  Tinutukoy niya ang Paskuwa, nang inutusan ni Moises ang bayan ng
Israel na kumuha ng isopo (isang pinatuyong yerba) at itubog ito sa dugo at ilagay ang dugo sa mga
poste ng kanilang pintuan.   Kaya, sinasabi ni David, hugasan mo ako ng dugo ng aking Tagapagligtas
upang ako’y maging malinis, kasing puti ng niyebe.  Ang biyaya ng Dios ay tumatanggap sa ating mga
makasalanan, na nadungisan sa ating mga konsiyensya ng kasalanan na hindi matatanggal, at
hinugasan tayo upang luminis sa dugo ng Kanyang Anak.

Nakapasok ka na ba sa mga tipunan ng niyebe?  Ang bulak-niyebe ay isang tanda ng biyaya ng Dios
sa pagtanggap sa Kanyang mga anak, makasalanang-alabok, at ginagawa silang malinis sa dugo ng
Kanyang Anak.  Tayo, na pininturahan ng pula sa kasalanan – ay nililinis Niya tayo.  At oo, oo,
dinadalisay Niya tayo sa loob, upang maging banal tayo, nagmamahal kay Cristong bayan ng Dios.  Ito
ang ginagawa ng Dios.  Ang bawat bulak-niyebe ay nagsasabi sa iyo ng biyaya ng Dios – upang
tanggapin ka, mababa, maruming makasalanan, at lilinisin ka sa Kanyang  paningin sa pamamagitan
ng kamatayan ng Kanyang Anak.

Ikaw ba’y namamangha?  Kung ikaw ay hindi namamangha sa niyebe,  ikaw ay mas malala pa sa
hayop.  Ang tanong ng Dios kay Job, “Nakapasok ka na ba sa mga tipunan ng niyebe,” ay hindi lamang
para papagkumbabain ang tao, kundi upang puspusin ang tao ng pagkamangha – upang makita ang
kadakilaan at ang biyaya ng Dios sa Kanyang mga gawa!  “Job, nakikita mo ba ang ginagawa ko?”
Ikaw ba’y napupuspos ng kamanghaan at di-mapaglabanang paghanga sa pag-ibig ng Dios sa iyo,
upang piliin ka at linisin ka mula sa lahat ng iyong mga sala?  Ikaw ba’y nanggigilalas sa kamay ng Dios
na pumupulot ng alabok at ikinakahon ito sa mga bubog ng niyebe at inilalatag ito bilang kumot na puti
sa sanlibutan?  Ah, iyan ay balewala, balewala kung makikita mo ang biyaya ng Dios na tumatanggap
sa iyo, na yari sa alabok, madumi, mapula sa kasalanan, at ginagawa kang walang dungis sa harapan
Niya.

Subalit, sa katapus-tapusan, ang tanong ng Dios kay Job ay hindi lamang para siya papagkumbabain,
hindi lamang para mamangha siya, kundi upang hikayatin siyang tumahimik.  “Nakapasok ka na ba sa
mga tipunan ng niyebe?”  Sa katunayan, lahat ng tanong ng Dios sa ika-tatlumpu’t walong kapitulo ay
hindi para ipasagot kay Job.  Itinanong ng Dios ang lahat ng katanungan sa kapitulong iyon upang si
Job ay… manahimik! Ang ilang mga tanong ay hindi upang sagutin.  Sila’y dapat sagutin ng
pananahimik.  Ang pananahimik ang kasagutan.

Nakuha ni Job ang punto.  Mababasa natin ang kapitulo 40 nitong aklat, talatang 3:  “Nang
magkagayo’y sumagot si Job sa Panginoon, at nagsabi… Aking inilalagay ang aking kamay sa bibig ko.”
Kung minsan ayaw ng Dios na magsalita tayo sa Kanya.  Kundi, bagkus, dapat nating sabihin sa ating
mga puso:  “Ang aking kaluluwa sa katahimikan ay naghihintay sa Dios; pinatunayan ng aking
Tagapagligtas.  Siya lamang ang aking bato at tore; hindi ako kailanman matitinag.”  Kung minsan nais
ng Dios na sumamba tayo sa katahimikan dahil iyon ang pinakamabuting  gamot para sa nabibigatang
kaluluwa.    Ang mga tipunan ng niyebe ay para sa malalim, tahimik na pag-iisip sa ating puso sa
harapan ng Dios.



Page 6 of  6

Nagpapadala ang Dios ng ma-niyebeng araw.  Ipinada ito upang ikaw ay huminto at tumingin, upang
makita na Siya ay Dios.  Ang ma-niyebeng araw ay ipinadala ng Dios hindi upang mas makapanood ka
ng TV, masangkot sa mga gawaing-aklat , at magsulat ng mga sulat ng Pasasalamat para sa mga
regalo sa pagdiriwang.  Kundi kapag ikaw ay pinatigil ng Dios sa pamamagitan ng niyebe at hindi ka
makalabas ng pintuan sa umaga; kapag hindi ka makapunta sa tindahan; kapag hindi ka makapunta
sa paaralan; kapag tumingin kayo sa isa’t isa at sabihing, “Ngayon, ano ang gagawin ko?”  Sinasabi ng
Dios, gusto kong maglaan ka ng panahon at maupo at manahimik at sumamba.

Mababasa natin sa Job 37:6-8:  “Sapagkat sinasabi niya sa niyebe, ‘Sa lupa ikaw ay bumagsak,’… Ang
kamay ng bawat tao ay tinatakpan niya, upang malaman ng lahat ng mga tao ang kanyang gawa.
Kung gayo’y papasok ang mga hayop sa kanilang tirahan, at namamalagi sa kanilang mga kublihan.”
Sabi ng Dios, “Job (at maari mong ilagay ang pangalan mo dito), marami kang katanungan sa Akin.
Ikaw ay puno ng kabalisahan.  Humihingi ka ng dahilan para sa Aking mga paraan sa iyo.  Ikaw at ang
iyong mga kaibigan ay sinusubukang tantiyahin Ako.  Ikaw ay lubhang naguguluhan na kailangan mong
tiisin ang mga kahirapan  at mga problema at sakit ng katawan.  Isinaalang-alang mo ba Ako, Job?
Kilala mo ba kung sino Ako?  Nakikita mo ba ang ginagawa Ko?  Alam mo ba ang Aking mga layunin
para sa iyo?  Alam mo ba kung ano ang Aking nilalayon?  Nakita mo ba ang Aking Anak na namatay
sa malupit na krus para sa iyong lugar, Job?  Alam mo ba ang lalim at kapangyarihan at ang yaman ng
Aking pag-ibig kay Jesu Cristo?  Pumasok ka sa mga tipunan ng niyebe.  Bagama’t ang iyong mga sala
ay mapula, sila’y magiging kasing puti ng niyebe.  Pagkatapos ay sumamba ka. Sa gayon ay
magkakaroon ka ng kasagutan sa iyong tanong, ‘Bakit, Panginoon?’  At sa iyong kasagutan ay
magkakaroon ka ng kapayapaan.”

_________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong salita.  Hinihiling namin ang pagpapala nito sa aming mga
puso ngayong araw.  Dumadalangin kami, sa pangalan ni Jesus, Amen.


