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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 65:1-3

“Nasisiyahan sa Utak at Taba”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Araw ng Pagpapasalamat.  Isang araw upang magpasalamat.

Ang tanong, siyempre ay, kanino magpapasalamat?  Kung ito’y sa Dios, samakatwid ang anak ng Dios
lamang ay magagamit na ang araw na ito ng tama.  Ang iba ay nagpapasasa lamang sa
pagpapasalamat sa isa’t isa o sa ibang mga dios na hindi nabubuhay.  Alam nating ang lipunan ngayon
ay puno ng ganitong uri ng pagpapasalamat.  “Tayo’y magpasalamat ngayon,” sinasabi ng mga tao,
subalit gayonman ay hindi sila nagpapasalamat sa Isa na siyang lumikha at nagpapanatili sa lahat ng
bagay sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan.  Walang pagkilala sa kung anong ginawa ng Dios.
Ang araw na ito na minsang ibinukod para parangalan ang Dios ay wala ng halaga, maliban sa Kristiano
na kumikilala sa kamay ng Dios sa lahat ng mga bagay.

Kinikilala natin ang kamay ng Dios.  Ibinibigay Niya sa atin ng masagana ang lahat ng bagay upang
tamasahin.  Sa pasimula ng panahon ngayong taon tayo, sa pananampalataya, ay lumapit sa Dios
upang hilingin sa Kanya na ibigay ang lahat ng kinakailangan para sa katawan at kaluluwa.  At ngayon
ay kinikilala natin na ginawa Niya.  Ngayon, sa pananampalataya, ibinibigay natin ang buong pusong
papuri at pasasalamat sa Kanyang ibinigay sa atin.

Ang pagpapasalamat na ito ay nagsisimula sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin sa buhay na ito:  ang
ating makalupang buhay, at ang lahat ng ating tinanggap.  Subalit ang ating pasasalamat ay higit pa
dito sa kung anong ipinagkaloob ng Dios sa ating espirituwal.  Ang isinulat ni David sa Mga Awit 63:3-5
ay totoo:  “Sapagkat ang iyong kagandahang-loob ay mainam kay sa buhay;  Pupurihin ka ng aking
mga labi.  Sa gayo’y pupurihin kita habang ako’y nabubuhay:  Igagawad ko ang aking mga kamay sa
iyong pangalan.  Ang kaluluwa ko’y matutuwa na gaya sa utak at taba; At ang bibig ko’y pupuri sa iyo
ng masayang mga labi.”  

Ating isasaalang-alang itong Salita ng Dios sa ilang sandali ngayon.

Ang kagandahang-loob ng Dios ay “mainam kay sa buhay.”  Ang lahat ng bagay sa buhay na ito ay
balewala kung wala tayo ng kagandahang-loob ng Dios.  Ang lahat ng makalupang kaloob na ibinibigay
ng Dios sa Kanyang mga nilikha ay lubos na walang saysay kung walang kalakip na kagandahang-loob
ng Dios.  Maaring lumuwa ang ating mga mata sa taba.  Maaari tayong magkaroon ng higit pa sa
ninanasa ng ating puso.   Maaari tayong sumagana sa kayamanan ng mundong ito.  Ngunit kung ang
lahat ng makalupang kaloob na ito ay hindi sinamahan ng biyaya at pag-ibig ng Dios, sila ay magsisilbi
lamang na parusa.  Ito ang batayang paksa na dumadaloy sa mga awit na ating isasaalang-alang
ngayon.
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Si David ay hindi interesado sa buhay lamang na ito at sa kung anomang kanyang natanggap upang
panatilihin ang kanyang makalupang buhay.  Siya ay interesado sa mga espirituwal na pagpapala para
sa kaluluwa.  Sa dulo kung gayon, bagama’t tayo’y nagpapasalamat sa mga kaloob ng ani, pinupuri
natin ang Dios para sa Kanyang mga espirituwal na pagpapala sa atin.

Lantad, sa mga talatang ating pinag-aaralan, nasa isipan ni David ang ating makalupang buhay at ang
marami nitong kasiyahan.  Ito ay maliwanag nang, sa talatang 3 ng ating teksto, ay nangusap siya
tungkol sa kabutihang-loob ng Dios bilang “mainam kay sa buhay.”  Ang dalang kahulugan dito ay ang
makalupang buhay ay mabuti.  Sa buhay na ito ang Dios ay mabuti sa atin.  Ibinibigay Niya sa atin hindi
lamang ang mga kailangan sa buhay, kundi maraming karangyaan at kaginhawahan din naman.

Anu-ano ang mga bagay na bumubuo sa ating makalupang buhay?  Siyempre, sa bukana sa panahong
ito ng taon ay ang katotohanan na ang Dios ay nagbigay ng pagkain na may kasaganaan muli sa
nakalipas na panahon.  Tiniyak Niya na ang lupa ay nagdala ng kanyang bunga at binusog tayo ng
marami.  Kahit na ito’y naging “masamang taon” kung ang pag-uusapan ay ang ating sariling ani,
gayunman, ang Dios ay nagbigay sa ating bansa ng higit sa paraan ng bunga ng lupa upang tugunan
ang ating pangangailangan.  Walang sinuman sa atin ang kinapos mula sa pananaw na yaon.  Tayo ay
nabubuhay sa lupain ng kasaganaan.

Subalit may mas higit pa sa makalupang buhay na ito kay sa pagkain.  May iba pang kinakailangan sa
buhay na sinasabi ni Jesus sa Mateo 6:  pananamit at tirahan.  Sa mga ito rin, ang Dios ay nagbigay
sa atin ng napakasagana.  Maaring totoo na wala tayong kasing rangyang bahay o damit na kasing
mahal ng sa iba na pinagkalooban ng Dios ng higit pa.  Subalit kung ating ikukumpara ang ating mga
sarili sa karamihan, lalo na sa third-world na mga bansa, kahit sa mga tirahan at pananamit tayo ay
nakatanggap ng masaganang yaman mula sa kamay ng ating Dios.  Binigyan tayo ng Dios ng trabaho,
upang masuportahan natin ang ating mga pamilya at simbahan.

Ang bayan ng Dios ay nagagalak din sa panahong ito ng taon sa iglesia na kung saan ay ginawa silang
kabahagi ng Dios.  Pinagpala ng Dios ng sagana ang iglesia ng mga anak na lalaki at babae ng Zion.
Nakikita natin sa kanila ang buhay at sigla.  Minamasdan natin silang lumaki bilang magugulang na
lalaki at babae na may pagnanais na kunin ang kanilang mga lugar sa iglesia.  Ang ating pagkakaibigan
bilang mga mananampalataya ay lumagong muli ngayong taon.  Tayo ay nagtatamasa ng kalayaan sa
pagsamba.   Tayo ay nagtitipon-tipon upang pag-usapan ang Salita ng Dios at lumalago sa ating
pagsasamahan sa isa’t isa.  Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating buhay.  Ang lahat ng ito ay mga
kasiyahan sa buhay.  Ang lahat ng ito ay kabilang sa ating mga buhay sa pangkasalukuyang mundo.

At dapat nating ipahayag na sa kanilang lahat tayo ay lubos na nasisisyahan.  Pinakain tayo ng Dios
ng taba at utak, kung gagamitin ang katawagan sa talatang 5 ng Mga Awit 63.  Ang katagang “utak”,
dito, ay hindi tumutukoy sa utak ng isang buto na naiisip natin ngayon.  Sa halip, ito’y tumutukoy, sa
pinaka magaling na bahagi ng pagkain na ating kinakain.  Sa gayon, ang katagang ito sa ating teksto
ay kumakatawan sa lahat ng magaling na bagay sa buhay na ito.  Ang ating mga buhay ay puno ng
mga pinaka magaling na bagay sa mundong kasalukuyan.

Sino ang makakatanggi nito?  Kahit ang pinakamahirap sa atin ay hindi ito maitatanggi.  Ang ating mga
buhay ay hindi lamang pinuno ng utak, kundi maging ng taba, rin.  Ang katagang ito ay tumutukoy
hindi lamang sa taba na nasa paligid ng isang piraso ng karne na maari nating kainin.  Sa halip, ito ay
tumutukoy, sa kayamanan ng buhay na ating natatanggap mula sa Dios.  Isipin, halimbawa, ang Mga
Awit 73 kung saan sinasabi ang patungkol sa masama na “ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa
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katabaan.”  Nangangahulugan iyon na sila’y tumanggap mula sa Dios ng higit pa sa ninanais ng
kanilang puso.

At, minsan pa, ito’y naging totoo sa iyo at sa akin sa nagdaang taon.  Higit pa, na sa buhay na ito tayo
ay lubos na nasisiyahan sa lahat ng ibinigay sa atin ng Dios.  Tayo ay binusog ng mga pagpapala sa
kasalukuyang buhay na ito.  Tayo ay pinuno nila hanggang sa nag-uumapaw.  Tunay ngang wala
tayong dahilan upang magreklamo, bagama’t kung minsan ay nagrereklamo pa rin tayo, hindi ba?

Ang masiyahan ay nangangahulugang  kuntento at masaya.  Ibig sabihin ay hindi na natin kailangan,
o ninanais, ang ano pa man.  Tayo ay lubos na nasisiyahan, kuntento, nabigyang-kasiyahan, nalulugod
sa kung anong ibinigay ng Dios sa atin sa buhay na ito.  Wala na tayong mahihiling pa sa mga
makalupang kasiyahan na ibinigay sa atin ng Dios.  Sa halip, tayo ay nagtitipon-tipon sa bahay ng Dios
sa araw ng Pagpapasalamat upang magpasalamat sa Dios sa lahat ng ibinigay Niya sa atin upang
magpanatili sa ating makalupang buhay.  Subalit may mas higit pa sa buhay natin dito sa mundo.
Mayroon pa dapat.  At sa araw na ito ay kinikilala din natin ang katotohanang iyon.  Ang buhay ay hindi
lamang binubuo ng pisikal o pangkatawan, kundi ng espirituwal din.  Hindi lamang pangangailangan
ng katawan ang kailangang matugunan, kundi maging pangangailan ng kaluluwa.  At, mula sa pananaw
na iyon, ating kinikilala na ang kasalanan ay pumasok sa mundong ito.  At lahat ng tao ay nagkasala
at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.  Ang lupa ay isinumpa dahil sa tao.  Alam natin na ito ay
totoo dahil ang lupa ay hindi nagbunga malibang tayo ay magtrabahong maigi at mahaba sa
pamamagitan ng pawis sa ating mukha.  Magkagayon man ang lupa ay hindi palaging nagbubunga sa
paraang nais natin.  Kaya’t ating nalalaman na ang kasalanan ang sumumpa sa lupa.

Subalit atin ding kinikilala ang katotohanan na ginagamit ng makasalanang tao ang mabuting nilikhang
ito para sa kapakanan ng  kanyang sariling pangalan, upang matupad ang kanyang mga sariling nasa.
Kanyang ginagamit ang mabuting nilikhang ito para sa kapakanan ng kasalanan sa halip na sa
kapakanan ng Dios.  Ang kasalanang iyon ay gumawa sa ating kasalukuyang mundo na kaaba-aba.
Hindi lamang madali ang buhay natin dito.  Maaring mas marami  pa ang tinatanggap natin sa paraang
makalupang pag-aari, kaibigan, karangalan, at kalusugan, at iba pa.  Subalit ang mga bagay na ito ay
ito hindi sapat upang mapaligaya tayo dito sa mundo.  Hindi sila sapat.  Ang buhay ay higit pa sa mga
bagay na ito.  Higit itong totoo sa atin na bayan ng Dios.  Ang lahat ng mga bagay na ito ay walang
halaga sa atin kung hindi tayo magkakaroon ng kaligayahan sa ating mga puso at kaluluwa.  Ito ang
dahilan kung bakit mababasa natin sa talatang 3:  “Sapagkat ang iyong kagandahang-loob ay mainam
kay sa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi.”

Ang kagandahang-loob ng Dios ay mainam kay sa buhay.  Maari nating makamit ang lahat ng kasiyahan
dito sa mundo:  kalusugan, kayamanan, karangalan, at mga kaibigan, subalit walang halaga ang mga
bagay na ito kung wala tayo ng pakikipag-kaibigan ng Dios.  Ang kagandahang-loob ng Dios, sa kabila
ng lahat, ang makapagbibigay sa huli ng kasiyahan sa atin tulad ng buto at taba.  Ang kataga dito sa
talatang 3, kagandahang-loob, ay maganda.  Sa katotohanan, ito ay isang katawagan na bumubuod
sa lahat ng moral na katangian ng Dios.  Ang katawagang ito sa Hebreo ay sumasaklaw sa pag-ibig ng
Dios, at Kanyang biyaya, maging ng Kanyang habag.  Sa lahat ng paraang ito, ipinahahayag ng Dios
sa Kanyang mga anak ang Kanyang kagandahang-loob.  At sa ganitong paraan din naman tayo ay
nagiging maligaya.

Ating isaalang-alang ng minsan ang mga kabutihang ito ng Dios.  Sa Kanyang pag-ibig, nananabik ang
Dios sa atin at ninanais ang ating pakikisama.  Sa Kanyang biyaya, ninanais ng Dios na gawin tayong
maganda tulad Niya na maganda, at upang gawin ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng ating kasalanan
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sa dugo ni Jesu Cristo.  Sa Kanyang habag tayo ay kinaaawaan ng Dios sa ating mga pighati at sakit
at iniuunat ang Kanyang makapangyarihang kamay upang alisin tayo mula sa gayong pagdurusa.  Ang
lahat ng mga kaloob na ito ng Dios sa Kanyang bayan ay higit pa sa lahat ng kayamanan at karangalan
ng mundong ito kung pagsasamahin.  Kapag narasanan ng mananampalataya ang pag-ibig ng Dios,
biyaya, at habag sa kanilang mga buhay, sa gayon ay makakaya nila ang kawalan ng lahat ng bagay
sa buhay na ito at magiging kuntento pa rin.

Ang lahat ng ito ay ipinakita ng Dios sa iyo at sa akin, na Kanyang mga anak, sa ating mga buhay.
Kanyang ibinuhos, sa krus ni Jesu Cristo, ang lahat ng Kanyang pag-ibig, habag, at biyaya sa bawat
taong pinili Niya, saan man at sa anumang kalagayan sila nabubuhay.  Sa Kanyang dakilang pag-ibig
sa atin, ibinigay ng Dios ang Kanyang bugtong na Anak sa mundong ito upang mamatay para sa atin
upang alisin ang ating mga kasalanan.  Bagama’t hindi man lang tayo karapat-dapat sa kahit isang
bagay mula sa Dios, Siya, sa Kanyang biyaya, ay ipinamalas ang Kanyang kagandahang-loob at
makapangyarihang iniligtas tayo mula sa gapos ng kasalanan at kamatayan.  Sa Kanyang dakilang
habag kinaawaan tayo ng Dios sa ating kasalanan at iniunat ang Kanyang makapangyarihang kamay
upang hanguin tayo sa lusak ng kasalanan at inilagay tayo sa bato na si Jesu Cristo.

Tayo ay nakatanggap ng utak at taba sa ating mga kaluluwa, bayan ng Dios.  Tayo ay masagana sa
lahat ng kagandahang-loob na ipinakita sa atin ng Dios kay Cristo.  Ang lahat ay naroon.  Ang lahat ay
naroon sa krus ng ating Tagapagligtas.  Doon ipinakita ng Dios ang Kanyang pag-ibig, biyaya, at habag.
Tinupad ni Cristo ang ating kalayaan mula sa kasalanan.

Ngayon, bagama’t nahihirapan tayo sa mundong isinumpa sa kasalanan, tayo ay nasisiyahan na ang
Dios bilang ating Ama ay magbibigay ng ating mga pangangailangan.  Ngayon ay ating kinukuha ang
ibinigay sa atin ng Dios sa paraan ng kayamanan ng mundo, at gamitin sila sa kapakanan ng Kanyang
pangalan.  Tayo ay puno ng pinaka magaling:  ang utak ng lahat ng kaloob ng Dios.  Tayo ay naging
mayaman.  Ngayon ay ating masasabi kasama ng mang-aawit sa talatang 5:  “At ang bibig ko’y pupuri
sa iyo ng masayang mga labi.”

Hindi lamang ipinahahayag ng talatang ito ang papuri na atin bilang mga anak ng Dios, subalit tingnan
ang huling bahagi ng talatang 3:  “Pupurihin ka ng aking mga labi.”  At sa talatang 4:  “Sa gayo’y
pupurihin kita habang ako’y nabubuhay:  Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan.”  Ang
ating natutuhan sa lahat ng ito ay kapag ang isang tao ay lubos na nasisiyahan, siya ay magiging
walang utang na loob na kamuhi-muhi  kung hindi siya magbibigay puri at pasalamat sa nagbigay.  At
dahil ang Dios ang nagpuno sa atin ng taba at utak, sa parehong pisikal at espirituwal, Siya ang siyang
karapat-dapat sa ating papuri.  Ito ang dahilan kung bakit ipinahahayag natin ang ating pasasalamat
sa panahong ito ng taon.  Tayo ay mga anak ng Dios.  Siya ang ating Ama, na nagbigay sa atin ng lahat
ng mabubuting bagay.

Habang tayo’y nagbabalik-tanaw muli sa nakaraang tag-araw, habang ating isinasaalang-alang ang
maraming ibinigay ng Dios sa atin bilang mga pamilya, habang ating tinitingnan ang espirituwal na
pakinabang na ibinigay sa atin ng Dios- hindi lamang ang pagpapala ng kaligtasan na walang bayad
Niyang ibinigay sa atin, kundi ang pinagmulan ng biyaya na ating tinanggap sa iglesia at pagsamba,
ang kapayapaan na ibinigay ng Dios sa ating mga puso, ang pakikipisan ng mga banal na ibinigay muli
ng Dios sa atin itong nakaraang taon- hindi natin maiiwasang pasalamatan ang Dios.

At ito ang Pagpapasalamat- ang pagbibigay pasalamat.  Iyan ang dahilan kung bakit tinanong natin ang
tanong kanina:  Kanino tayo magpapasalamat?  Tayo ba ay nagpapasalamat sa ating mga kaibigan
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dahil sa pagiging kaibigan nila, sa ating mga amo sa pagbabayad sa atin ng sapat, sa bansang ito na
masagana?  Tunay na dapat nating laging pasalamatan ang iba na gumawa sa atin ng mabuti.  Subalit
ang pasasalamat natin ngayon ay nakalaan lamang sa Dios.  Pinasasalamatan natin Siya.  At ginagawa
natin iyon sa pamamagitan ng papuri.  :  “Pupurihin ka ng aking mga labi.”  “Sa gayo’y pupurihin kita
habang ako’y nabubuhay.”  “At ang bibig ko’y pupuri sa iyo ng masayang mga labi.”  Tayo’y
nagpapasalamat sa pamamagitan ng pagpupuri sa Dios.  Ang magpuri ay pagbibigay ng karangalan o
pagbibigay handog.  Ito ay upang ipagdiwang, papurihan, hangaan, itaas ang iba sa kanyang ginawa.
Ito mismo ang ating ginagawa sa panahong ito ng taon.  Yumuyukod tayo sa Dios ng langit at lupa.
Sa pagpupuno sa atin ng taba at utak tayo ay nagdiriwang sa Kanya.  At ang ating paghahambog ay
sa Kanya lamang.

Kapansin-pansin na mayroong tatlong magkakaibang salita na ginamit ni David upang ipahayag ang
papuri sa Dios.  Ang una, sa talatang 3, ay isinalin bilang “papuri.”  Subalit, sa karaniwan, ito’y
nangangahulugang “upang maghambog, upang lumuwalhati.”  At ito ay tiyak na bahagi ng ating
pagpupuri ngayon.  Tayo’y naghahambog, lumuluwalhati sa Dios-hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating
karunungan, hindi sa ating kalakasan, hindi sa ating kayamanan.  Ang ating paghahambog ay walang
iba kundi sa Dios mismo- ang Dios ng ating kaligtasan- at sa Kanyang kagandahang-loob sa atin.

Ang pangalawang kataga, sa talatang 4, ay isinaling “pagpalain,” at karaniwang nangangahulugang
“upang lumuhod,” tumutukoy, syempre, sa pagsamba.  Sinasamba natin ang Dios na nagpakita sa atin
ng Kanyang kagandahang-loob sa lahat ng mga bagay.  

Ang pangatlong kataga, sa talatang 5, ay isinalin ding “papuri,” ngunit karaniwang nangangahulugan,
na, “upang palinawin o paliwanagin.”  Ang kaisipan ay kapag nagpapasalamat tayo sa Dios, inilalagay
natin ang Kanyang pangalan sa kalantaran.  Ating niluluwalhati, itinataas ang pangalan ng ating Dios.
Ang ating pansin ay sa Kanya lamang.  Paano?  Ating inaalala ang Dios sa panahong ito ng taon.  Tayo
ay nagtatagpo sa bahay ng Dios upang magbigay papuri sa Kanyang maluwalhating Pangalan.  Subalit
ginagawa din natin ito ng ating buong buhay.  Tayo, kasama ng mang-aawit, ay nagpapala at
nagpupuri  sa ating Dios ngayon at palagi para sa taba at utak ng ating mga kaluluwa.  Kahit walang
ibinigay sa atin ang Dios sa paraan ng mga bagay at kasiyahan sa kasalukuyang mundong ito,
magagalak pa rin tayo sa ating Dios.  Dahil ang kagandahang-loob ng Dios ay higit pa kay sa buhay
sa atin.  Tayo ang layon ng pag-ibig, biyaya, at habag ng Dios; wala na tayong kakailanganin pa.
Mayroon tayong pinakamalaking dahilan sa lahat ng tao sa mundong ito upang magpasalamat.

Kaya ginagawa din natin yaon.  Ating pupurihin ang Dios habang tayo’y nabubuhay.  Hindi lamang natin
pupurihin ang Dios kapag tayo’y nasa higaan na ng kamatayan.  Hindi natin pipigilin ang ating
pagpapasalamat hanggang ating marating ang kaluwalhatian ng langit.  Tayo’y lubos na nasisiyahan
sa taba at utak ng kagandahang-loob ng Dios na tayo’y bumubula sa kagalakan ng ating kaligtasan
ngayon din, sa ating buong buhay.  Ang ating mga buhay ay mga buhay na handog ng papuri at
pasasalamat sa Dios sa lahat ng Kanyang ibinigay sa atin.  At ang buhay na iyon ng pasasalamat ay
naipapakita ng lubos sa paghahayag ng ating mga labi.  :  “Pupurihin ka ng aking mga labi.”  “At ang
bibig ko’y pupuri sa iyo ng masayang mga labi.”  Dito mismo, sa pamamagitan ng ating mga labi, ating
ipakikita ang papuri at pagpapasalamat sa Dios.  Aawitin natin ang ating pasasalamat.

Ginagawa mo ba iyon?  Ipananalangin natin ang ating pasasalamat.  Sasabihin natin sa iba ang ating
pasasalamat.  Gaano natin nagawa ang mga bagay na ito sa nakaraang panahon?  Gaano kadalas natin
binanggit ang kagalakan at ang pagpapasalamat na nasa ating mga kaluluwa na ang Dios ay ating
Dios?  Gaano ang ating binanggit sa ating dakilang pag-ibig sa Dios na siyang gumawa ng lahat ng mga
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bagay para sa atin at siyang nagpadala ng mga bagay ng buhay na ito bilang pagpapala sa atin?  Doon
nagsisimula ang ating pagpapasalamat- sa ating mga labi.  Ipinahahayag natin ito.  Sinasabi natin ito
sa iba.  At ang pasasalamat ng ating mga labi ay dumadaloy din naman sa ating mga buhay.

Isa pang bagay na kasama sa ating pagpapasalamat.  Ating igagawad ang ating mga kamay sa
pangalan ng Dios.  Ang kilos na iyon ay tumutukoy sa panalangin at pagsamba.  Saan natin mas
maibibigay ang ating pasasalamat sa Dios kundi sa Kanyang bahay?  Sa bahay ng Dios, kasama ang
kapuwa natin mananampalataya, tayo nananalangin.  Doon tayo umaawit.  Dito tayo yumuyukod na
may pagpapakumbaba sa ating Dios.  Dito natin itinataas ang mga banal na kamay tungo sa Dios at
nagbibigay-pugay sa Kanya para sa mga dakilang bagay na ginawa Niya sa atin.  Ang buhay ay mabuti
dahil ang Dios ay mabuti.

Ating kilalanin ang kabutihan ng ating Dios ngayon.  Tayo’y laging yumukod sa Kanya at ipahayag ang
ating pasasalamat.  Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko.  At huwag mong kalimutan ang lahat
Niyang mabubuting gawa.

__________________________________

Manalangin tayong sama-sama.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin ngayon at tuwina para sa maraming kaloob na Iyo pong
ibinigay muli sa amin sa nakalipas na panahong ito ng taon.  Subalit pinasasalamatan Ka namin higit
sa lahat kay Jesu Cristo at sa mga pagpapalang tinatanggap namin sa Kanya.  Tunay na kaming bayan
ng Dios ang pinaka mayamang tao dito sa mundo.  Pagpalain Mo po kami sa Iyong biyaya at patawarin
Mo po kami sa aming mga sala, alang-alang kay Jesus.  Amen.


