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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebreo 10:24-25

“Panatilihing Banal Ang Araw ng Panginoon”

ni Rev. Carl Haak 

Mababasa sa ika-apat na utos ng batas ng Dios:  “Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin.”
Dito, ang Dios, sa kautusang ito ay nakatuon sa ating panahon at kung paano natin ito gagamitin sa ating
panahon.  Dito ang Dios ay nagpahayag na si Jesu Cristo ay ang Panginoon sa ating panahon, sa panahon
ng Kanyang mga anak, kung paano nila ito ilalaan.  Sa kautusang ito sinabi ng Dios na Kanyang kalooban
bilang ating Manunubos at Tagapagligtas na  “Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat
ng iyong gawain.”  Tayo ay dapat gumawa, gumawa ng masikap, upang maluwalhati ang Dios sa anim
na araw.  At isa sa pitong araw, na siyang Sabbath ng unang araw, ang araw ng pagkabuhay na muli ni
Jesu Cristo, sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anoman.  Sa araw na ito tayo ay tinawag sa
pamamagitan ng ating Manunubos at Tagapagligtas upang sumamba, upang sumamba ng dalawang ulit
sa iglesia ng Dios at upang italaga ang buong araw sa ating espiritual na buhay.

Sinasabi ng ika-apat na utos,  “Ako ang Panginoon ng iyong panahon.  Ang panahon mo rin ay tinubos
Ko.”  Ang mang aawait ay nagpapahayag sa Mga Awit 31:15,  “Ang aking mga kapanahunan ay nasa iyong
kamay.”  Ang panahon ay isang kasangkapan ng Dios, upang hubugin tayo para sa walang hanggang
panahon.  Bilang mga anak ng Dios, gumagawa tayo ng maluwalhating kapahayagan:  “Hindi ko pag-aari
ang sarili ko, kundi ito ay para sa matapat kong Tagapagligtas, si Jesu Cristo, kapwa sa katawan at
kaluluwa.”  Nababagay kay Jesu Cristo bilang isang Cristiano, kapwa sa katawan at kaluluwa,
nangangahulugan din sa ating panahon, kung paano nating ito igugugol ang ating panahon sa katawan
at kaluluwa, ito ay nakaukol sa matapat na Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Hindi ko ito panahon.  Hindi
ako magpapasya kung ano ang gagawin sa Linggo.  Kundi ito ay si Cristo na siyang Panginoon ng aking
panahon.  Siya ang Panginoon ng lahat ng bagay na aking ginagawa.  Nakagagalak, anim na araw para
sa Kanyang kaluwalhatian, at sa ika-pito, ang Sabbath, kung paano ko igugugol ang aking panahon ay
makikilala sa pamamagitan ng aking relasyon sa Kanya.

Ikaw ba ay naniniwala sa Panginoong Jesu Cristo, na Siya ang Panginoon ng inyong panahon?  Paano mo
ginugugol ang iyong Linggo?  Ang iyo bang pagdalo sa iglesia ay nagpapakita na ikaw ay kay Jesu Cristo
at iyong ginagamit ang iyong panahon upang luwalhatiin at sundin Siya?  O ginugugol mo ang Linggo
bilang iyong oras?  Ang iyong bang pagdalo sa iyong iglesia ay lulubog at lilitaw?  Minsanan lang ba?  Ikaw
ba ay wala sa mahabang panahon?  Ang iyo bang kasiyahan at katuwaan at kalayawan ay humahadlang
sa oras ng pagsamba?  Ang iyo bang kalooban, kasiyahan, pakiramdam, ay panginoon ng Sabbath?  O si
Jesu Cristo ang Panginoon ng iyong Sabbath, upang luwalhatiin ang Dios bilang isang patotoo sa
sanlibutan na nakapalibot sa iyo?

Ang pagpapasalamat ay malalim na tumatakbo sa iyong mga ugat bilang tinubos ng Panginoon.  Mahal
natin ang Panginoong Jesus.  Tayo ay sa Kanya sa pamamagitan ng tipan ng Kanyang biyaya.  Ang ating
pagpapasalamat ay tumatakbo ng malalim kapag magandang tag-araw ng mga Linggo tayo ay masipag
at tuloy-tuloy na nasa bahay ng Panginoon upang makinig ng Kanyang Salita.
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Ang ika-apat na kautusan ay kautusan ng Dios sa bawat isa sa atin:  Panatilihing banal ang Araw ng
Sabbath.”  Ito ay isang kautusan sa lahat ng mga anak ng Dios:  Magpahingang kasama Ko.

Tayo ay may katekismong tinatawag na Katekismong Heidelberg, isang matapat na paglalantad ng Salita
ng Dios at isang matapat na paglalantad ng ika-apat na kautusan.  Sa ika-tatlongput-walong katanungan
ng Katekismong ito ang katanungang tanong ay:  “Ano ang hinihingi sa atin ng ika-apat na kautusan?”
Hindi nito itinatanong  “Ano ang ipinapayo ng Dios,”  o  “Ano ang iminumungkahi ng Dios?”  Kundi, “Ano
ang hinihingi?”  At ang sagot ay:  “Na ang lahat ng aking buhay ako ay titigil mula sa paggawa ng masama
at iuukol ko ang aking sarili sa Dios, at lalong lalo na sa Araw ng Sabbath, ang araw ng pamamahinga, ako
ay masigasig na tuloy-tuloy na makikinig ng Kanyang Salita sa iglesia ng Dios, upang tumawag sa Kanyang
pangalan, at upang makaambag upang maibsan ang dukhang Cristiano.”  Hindi natin sinasabi sa
Panginoon,  “Ang Linggo ay hindi malaking usapin.  Gagawin ko ang gusto ko.”  Subalit sa ating puso,
kapag narinig natin ang ika-apat na kautusan, ating sasabihin,  “Ang aking mga oras ay nasa Kanyang
kamay.  Siya na tumubos sa akin, O Panginoong Dios ng katotohanan”  (Mga Awit 31).

Ang punto na dapat nating matandaan ngayon na ang ika-apat na kautusan, bilang isa sa sampung
kautusan ng batas ng Dios, ay nananatili bilang kalooban ng Dios na ating Tagapagligtas, para sa mga
Cristiano ng Bagong Tipan.  Ito ay nananatiling kalooban ng Dios para sa iyo at sa akin gaya ng sa ibang
sampung mga kautusan.  Ngayon, tiyak hindi natin sasabihin, bilang isang Cristiano at tinubos sa dugo
ni Cristo, na ang minsanang paglabag ng ika-siyam na utos ay pinapayagan.  Ang ika-siyam na kautusan
ay nagsasabing,  “Huwag kang sasaksi sa di katotohanan.”  Hindi natin sasabihin,  “Eh, minsanan lang,
alam mo na, ang isang pagsisinungaling ay OK lang.”  O sabihin din natin na ang ika-pitong kautusan,
“Huwag kang mangangalunya.”  Bilang isang tinubos na Cristiano hindi natin dapat sabihin,  “Eh, madaling
maunawaan ito na ang anak ng Dios ay mahulog sa pangangalunya paminsan-minsan.  Tutal laganap na
ito.  Kaya paminsan-minsan, kung ang mga anak ng Dios ay isuko ang kanilang pangako sa pag-aasawa,
ito ay maiintindihan.”  Hindi natin dapat sabihin ito.  Ating masasabi na ang ika-siyam at ang ika-pitong
mga kautusan ay nananatiling kalooban ng Manunubos, na si Jesus, para sa buhay ng bawat isa na
Kanyang tinubos sa Kanyang mahalagang dugo.  Ipagsabi mo ang katotohanan – palagi.  Mamuhay ng
may dalisay na pamumuhay – palagian.

Gayondin, ang ika-apat na kautusan (Alalahanin mo ang Araw ng Sabbath na panatilihin itong banal) ay
ang natitira at nananatiling kalooban ng ating Manunubos na Tagapagligtas na si Jesus.  Ang hinihingi ng
ikaw-apat na kautusan na sa araw ng pamamahinga, Linggo, ako ay masigasig na nasa iglesia ng Dios.
At “masigasig na nasa iglesia ng Dios” ay nangangahulugan ng dalawang bagay.  Kung ikaw ay pupunta
ng isang beses, hindi ito matatawag na tuloy-tuloy.  Tayo ay pumupunta ng dalawang beses upang
makinig ng Kanyang Salita, at upang manalangin, at upang tumawag sa pangalan ng Panginoon, at upang
gumamit ng mga sakramento, at upang makaambag sa pangangailangan ng mga duka.  Lahat ng ito ay
kaasalan na nagpapa-Cristiano.  Hindi ito isang kaasalan na ang kahihinatnan, sasabihin ng iba, isang
Puritan, o isang banal ng Lumang Tipan, at nalalaman natin ang mas mabuti ngayon.  O isang legalista,
o isang pormalidad – isang tao na may malasakit lang sa anyo at walang puso ng Cristianismo.  Hindi
ganito, ang panatilihing banal ang Araw ng Sabbath, upang maging masigasig sa iglesia ng dalawang
beses, ay isang katangian na isang Cristiano, na siyang tinubos sa dugo ni Jesu Cristo.  Ito ay nagiging
banal ng Dios.  “Ako'y nagpatuloy sa karamihan, at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Dios, na may tinig
ng kagalakan at pagpupuri, na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan”  (Mga Awit 42:4).  Ito ay
hindi nagbabago.  Ito ay nakaayon sa pagdaloy na ito, ng Cristianong buhay.  Ito ang buhay Cristiano.

Ang ika-apat na kautusan ay isang nanantiling kautusan para sa ika-dalawamput-isang siglong mga
Cristiano - ika-dalawamput-isang siglong mga Cristiano na may mga kubol, may mga kariton, na may mga
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sasakyang panglibangan, na may mga bakasyon.  Ito ay nananatiling kautusan, ang kalooban ng
Manunubos na si Jesus.

Ang unang dahilan kaya ito nananatiling kautusan dahil ito ay matatagpuan sa kautusan mismo, dahil ating
mababasa na ang ika-apat na kautusan ay nakaugat sa paglikha.  Sa Exodo 20:11 ating mababasa:
“Sapagka't sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa… at nagpahinga sa ikapitong araw;
na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath.”  Aking nilagpasan muna ngayon ang payak
na paghatol ng theistic evolution na matatagpuan sa Salita ng Dios.  At aking nilagpasan kung ano
kahulugan nito sa iyo at sa akin kung tayo ay pupunta ng iglesia sa matapat na pagsunod kay Jesus sa
Linggo na naghahanap ng kapahingahan, naghahanap ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa sa hindi
matitinag, hindi masisirang Salita ng Dios, ang Salita ng katotohanan, at ang pinaka unang bagay na
gagawin ng ministro ay ang sirain ang unang tatalo o apat na pahina mula sa Biblia.  Ano ang magagawa
nito sa iyo, at sa iba kay Jesus, kung ang Biblia sa kabuuan ay hindi Salita ng Dios?  Paano mo mahahanap
ang kapahingahan dito, sa iglesiang iyon?

Subalit ang ika-apat na kautusan ay nagsasabi na ito ay nakaugat sa paglikha.  Itinuturo nito na ang
paglikha ay isinagawa ng Dios sa anim na 24-oras, at ang Dios ay namahinga sa ika-pito.  Kaya naman,
sinasabi ng Dios sa atin,  “Hindi ibinigay ni Moses ang ika-apat na kautusan.  Ang ika-apat na kautusan
ay hindi nagsimula sa Bundok ng Sinai.”  Sinabi ni Jesus na ang Sabbath ay ginawa para sa tao, ginawa
para sa tao bilang tao.  Nilikha ng Dios ang tao na may pangangailangan ng pahinga sa Dios.  Ginawa ng
Dios ang tao, kahit pa bago ang kasalanan, upang ilagay ang panahon kapag itinitigil niya ang kanyang
gawain at mamahinga.  Kailangan natin ang panahon kapag lalabas tayo ng truck, isinasabit ang sinturon
sa paggawa, at magalak sa Dios, naghihintay sa Kanya ng hindi naaabala.

Ang pangalawang dahil ng ika-apat na kautusan ay isang nananatiling kautusan na ang ika-apat na
kautusan ay nakaugat sa katubusan.  Lalong lalo na ito’y kautusan ng Dios sa kanila na Kanyang tinubos
mula sa pagkakaalipin ng kasalanan.  Ito ay matatagpuan kung paanong ang ika-apat na kautusan ay
ibinigay sa Deut. 5:15.  Ang sampung kautusan ay ibinigay ng dalawang ulit  (Exod. 20 at Deut. 5).  Sa
Deut. 5, ang ika-apat na kautusan ay kakaibang ipinahayag.  Dito ating mababasa na dapat nating
alalahanin ang Araw ng Sabbath sa dahilang ito:  “At iyong aalalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain
ng Egipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Dios doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang
kamay at unat na bisig: kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Dios, na ipangilin mo ang araw ng
sabbath.”  Dito ang Dios ay nangungusap sa tinubos, ang tinubos ng Panginoon, tinubos sa pamamagitan
ng isang makapangyarihang larawan ng kapangyarihan ng Panginoon.  Ang tinubos ng Panginoon ay dapat
magpakita ng kanilang utang na loob sa Panginoon para sa kanilang katubusan.  Lahat ng panahon sa
aking buhay dapat kong iukol ang aking sarili sa Panginoon dahil ako ay tinubos ng Kanyang dugo.  Subalit
ang tampok dito, ang gawin ito para sa anim na araw, ay aking iuukol ang isang araw sa pito sa Kanya.

Ang ika-apat na kautusan ay nananatili at kailangan para sa buhay Cristiano.  Ang buhay Cristiano ay hindi
makakatagal ng walang paggunita ng isang araw ng pamamahinga.  Sa huli, ang ika-apat na kautusan ay
naghahatid, unang hanay ng batas.  Sinabi ni Jesus na may dalawang hanay ng batas.  Ibigin mo ang
Panginoong Dios; at ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili.  Ang una sa apat na mga kautusan
ay nasa unang hanay.  At sa huli ng unang hanay na ito ay ang:  Alalahanin ang Araw ng Sabbath upang
panatilihin itong banal.

Kaya tingnan mo ang lugar nito sa sampung kautusan.  Nagpapakita ito ng daan, kung paano tayo
mananatili sa landas ng pagtupad sa unang tatlong mga kautusan ng batas ng Dios.  Sa unang kautusan
tayo ay pinayuhan na magkaroon ng Dios bilang ating saligan:  Huwag kang magkakaroon ng ibang Dios
sa harapan Ko, huwag magkakaroon ng idolo sa iyong puso.  Sa pangalawang kautusan ating sambahin
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ang Dios ayon sa Kanyang itinuro sa Kanyang Salita.  Huwag tayong magkakaroon ng mga inukit na
larawan.  Sa ikatlong kautusan, dapat nating igalang ang Kanyang banal na pangalan.  Hindi dapat nating
gamitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan.  Subalit paano nating magagawa ito?  Paano tayo
magtitiwala;  paano tayo sasamba;  paano natin tatanggapin ang Panginoong Dios sa ating mga buhay,
sa bawat araw?  Paano natin ito gagawin?  Ang ika-apat na kautusan ay dumarating at nagsasabing,
“Alalahanin mo ang Araw ng Sabbath.”  Ito ay itinatag ng Dios ng pagpapanatili ng pag-ibig sa Kanya.
Magagawa mo bang mapanatili ang pag-ibig sa iyong asawa at mga anak ng walang panahong iginugugol
na makasama sila?

Subalit mayroon pa.  Ang pagsuway sa kautusang ito, ang pagsasawalang bahala ng ikaapat na kautusan,
at ang pagtanggi na gawing banal ang araw na ito upang gawin ang ating kaligayahan at ituon ang ating
mga sarili sa Panginoon, ay pagtatanim sa iyong buhay ng pagtalikod at pagkahulog mula sa Panginoon.

Sa Hebreo 10:23-25, tayo ay may mga salitang kagila-gilalas ng kalakasan.  Sa konteksto dito,  “Tayo ay
lumapit sa Dios… Tayo ay manghawakan ng mahigpit sa pagpapahayag ng ating pananampalataya…”  At
tama sa pagitan ng pagpapalakas at babala, iyong makikita ito:  “Na huwag nating pabayaan ang ating
pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba”  (v.25).  Ang hindi pagpansin sa pagsamba ay ang unang hakbang
sa daan ng pagtalikod sa iyong sariling buhay at sa buhay ng iyong kapulungan.

Ang ikaapat na kautusan ay lubhang napakahalaga, dahil sa araw na ito ang anak ng Dios ay nakakatagpo
ng isang bagay na kailangan ng kanyang kaluluwa.  Kung tayo ay matapat na magpapatuloy na tulad sa
Zion (Mga Awit 84), na ang pag-asa ay na kay Cristo, sa lahat ng kaluwalhatian at ng mga pangako ng
makalangit na buhay; kung tayo ay magpapatuloy sa landasin, kailangan natin ng isang bagay, ang
kapahingahan ng ating kaluluwa.  Ang Sabbath ay nangangahulugan ng pamamahinga.  Ang Sabbath
samakatuwid, ay may napapalibutan nito: ang salitang “pahinga.”  Ano ang ibig sabihin ng “pahinga” sa
iyo bilang isang ina na binabalewala, na nagmamadali at abala mula madaling araw hanggang sa
dapit-hapon?  Pahinga.  Ito ang salitang inaapela dito.

Ang Sabbath ay pamamahinga sa Dios.  Ang Sabbath ng Panginoon mong Dios, ang pahinga ng Panginoon
mong Dios, ay hindi nangangahulugan na ang Dios ay walang ginagawa, na ang Dios ay tumigil mula sa
Kanyang gawain.  Subalit kung atin sasaliksikin ang Kasulatan ating matutuklasan na ang kapahingahan
ng Dios ay Kanyang kagalakan sa Kanyang sarili.  Ito ay ang Kanyang kagalakan sa Kanyang ganap na
gawain kay Jesu Cristo – nang Kanyang ibangon Siya mula sa kamatayan at itinampok Siya na mataas sa
lahat ng mga bagay.  Ito ay pamamahinga – para sa Dios at sa tao.  Kung hiwalay sa Dios, ang tao ay
hindi makapagpapahinga.  Siya ay walang kapahingahan.  Sa Isaias 57:20,  “Ang masama ay parang
maunos na dagat; sapagka't hindi maaring humusay.”  Subalit may kapahingahan para sa bayan ng Dios.
Ang pahingang ito ay nasa gawaing natapos na kay Jesu Cristo, pinaging-ganap sa langit at nalalasap sa
araw ng Linggo.

Masipag na nagpapatuloy sa iglesia ng Dios sa Araw ng Panginoon upang marinig ang Kanyang Salita.
Dumadalo sa iglesia kung saan ang Kanyang Salita ay ipinangaral at binigyang parangal dalawang ulit sa
Araw ng Panginoon.

“Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba”  (Heb. 10:25), at habang ating
nakikita na ang araw ay paparating na.  Dito ang Kasulatan ay nagsasalita ng isang pagpupulong, isang
kapulungan para sumamba – hindi lamang isang pagtitipon ng lipunan, kundi isang panahon kapag ang
bayan ng Dios ay tumatawag sa Dios.  Tinatawag tayo ng Dios.  Mga Awit 50:5:  “Pisanin mo ang aking
mga banal sa akin; yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain.”  Tayo ay umakyat sa bahay
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ng Panginoon.  Tayo ay tinawag upang pumasok sa Kanyang bahay.  Huwag nating kalimutan ang
panawagang ito.

Ating sasabihin,  “Eh, napakadali ang hindi magpunta sa iglesia.  Ito ay nangyayari ng dahan-dahan at
unti-unti.”  Sa Heb. 10, ang mga Cristianong Hebreo ay nagpapasimulang kalimutan ang pagtitipon sa
Araw ng Panginoon.  Ito ay bahagi ng pag-uusig.  Kung ikaw ay masipag na nagpupunta ng iyong iglesia
ng dalawang ulit sa Araw ng Panginoon dahil ikaw ay nauuhaw sa Salita ng Dios, at iyong dinadala ang
iyong pamilya, marahil, makakarinig ka ng mga salitang gaya nito:  “Bakit?  Sa palagay mo ba mas mabuti
ka kaysa sa iba?  Kailangan pa bang pumunta ng dalawang ulit?  Bakit kaya hindi na lang tayo mag-party
sa araw ng Linggo?  Ikaw palagi ang gumagawa ng problema sa pamilya mo.  Kung makaliban ka ng isang
beses, hindi naman iyon masyadong masakit.  Isipin mo dapat na ikaw ay mas mabuti,”  kanila kang
lilibakin.

Makakatagal ka ba sa gayong panlilibak?  Nakakasanayan mo na lang ba ang magpunta ng isang beses?
Marahil ang mga magulang mo ay hindi ka magising?  Marahil mas gusto mo na manood ng TV, o
ginagawa mo ang iyong kaligayahan sa Araw ng Panginoon?  Dapat tayong managot sa Panginoon.  Sa
Lucas 4:16 ating mababasa si Jesus:  “At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang
kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng Sabbath.”  Ito ay Kanyang nakasanayan sa tuwing
Araw ng Panginoon.  Ang Kanyang kasanayan ay magtungo sa iglesia nang may kasipagan, matapat.

Dapat nating sipagan ang ating mga sarili sa araw na ito.  Dapat tayong magpunta ng iglesia na may
katapatan, nagmamahal sa nabuhay na Tagapagligtas, sa pagpapasalamat sa lahat ng Kanyang nagawa
sa atin at sa inaasahan natin na Kanyang inihanda para sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan
at Kanyang pagkabuhay na muli.  Dapat nating gamitin ang Araw ng Sabbath upang punuin ang ating puso
ng pagkaing espiritual, upang magawa natin ito sa pamamagitan ng susunod na anim na araw.  At
pagkatapos, matapos ang anim na araw, tayo ay babalik at pagod mula sa pakikipaglaban sa kasalanan,
na ating iuukol ang ating sarili sa susunod na anim na araw, hindi sa makamundo sa anim na araw at
pagkatapos iisiping ikaw ay magkakaroon ng mapagpalang Sabbath, na magagawa mong magtungo sa
iglesia.  Subalit ang panatilihin ang Sabbath, ay nangangahulugan na ikaw ay mabubuhay kay Jesu Cristo
ng may kamalayan sa lahat ng araw ng iyong buhay.  At pagkatapos sa unang araw ng sanglinggo iyong
kakaharapin ang iyong nagbangong Tagapagligtas at iyong matututuhan kung ano ang ginawa sa iyo ng
Panginoon.  Ang kaisipang manatili sa tahanan ay magiging dayuhan sa iyong isipan.  Hindi mo hahanapin
ang iyong kaligayahan sa araw na ito.  Hindi mo sasabihin,  “Ay naku, napakalayo nito sa amin.”  Subalit
ito ang iyong makakasanayan upang magkatipon kasama ang bayan ng Dios.

Pakinggan mo ang salita ng Panginoon.  Huwag mong sabihin,  “Masyadong mahirap ito.”  Huwag mong
sabihin,  “Ang mangangaral na ito ay napakahigpit.”  Subalit kung ito ang kailangan, tayo ay magsisi.
Huwag nating sabihin na ating mapaparangalan ang Panginoon kahit walang paggalang sa Kanyang araw.
Panatilihin natin na banal na araw na espiritual, nagagalak, buhay, mula sa pananampalataya.  Panatilihin
ang Linggo.  At habang iyong narirnig ang Salita sa iglesia, hayaan mong ang Salita ay makapagpagana
sa iyo at makaaliw ng iyong kaluluwa para sa kaluwahatian na nasa iyo na, at ito ay malapit nang maging
ganap sa atin sa langit.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa Salitang ito.  Aming dalangin na maisakatuparan Mo po ang
layunin.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


