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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Tito 2:4-5

“Kalooban ng Dios sa mga Ina”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ngayon, sa araw ng mga Ina, 2011, ating isasaalang-alang ang salita ng Dios sa Tito 2:4-5, na
nagbibigay sa atin kung ano ang kalooban ng Dios sa mga ina.  Magsisimula ako sa pagbabasa sa
talatang 1 dahil nais kong magbigay ng ilang komento sa naunang mga talata.

Si Tito ay isang pastor, at sinabi ni Pablo sa kanya sa Tito 2:1,  “Nguni't magsalita ka ng mga bagay
na nauukol sa aral na magaling.”  Una, nais kong magsabi ng ilang bagay tungkol sa tumpak na
doktrina.  Atin sigurong inasahan na magsasalita si Pablo patungkol sa kaigsaktuhan at kasiguruhan
sa pagtuturo ng aral patungkol sa Dios.  Subalit hindi niya ito ginawa.  Sa halip, ang tumpak na aral
ay may kinalaman sa kaasalan ng mga kaanib ng iglesia.  Ang doktrina ay isang praktikal.

Sa talatang 2 kanyang ipinaliwanag kung ano ang kanyang ibig sabihin sa tumpak na aral:  “Na ang
matatandang lalake ay maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ang pagiisip, magagaling sa
pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis.”  At sa talatang 3:  “Na gayon din ang matatandang babae
ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, mga guro
ng kabutihan.”  At dito, nais kong na iyong pansinin na walang dalawang pamantayan sa Dios.  May
kabanalan na inasahan sa mga kalalakihan.  At gayondin, may kabanalang inasahan sa mga
kababaihan.

Dahil araw ng mga Ina ngayon, ating bibigyan ng pansin ang kalooban ng Dios para sa mga
kababaihan.  Subalit mga kalalakihan, may nais din sabihin na mga bagay ang Dios sa iyo at para sa
iyo.  Ang kalooban ng Dios ay kapwa nagsasalita sa mga kalalakihan at mga kababaihan.  Hindi totoo
na ang babae ay di-patas na pakikitunguhan sa Kasulatan o na ang Biblia ay lumilikha ng isang malupit
na kapaligiran para sa kababaihan.

Patungkol naman sa tungkulin ng mga matatandang kababaihan, nagpatuloy si Pablo sa mga talatang
4 at 5,  “Upang kanilang maturuan ang mga babaing may kabataan na magsiibig sa kanikaniyang
asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, Mangagpakahinahon, mangagpakalinis,
mangagpakasipag sa bahay, magagandang-loob, pasakop sa kanikaniyang asawa, upang huwag
lapastanganin ang salita ng Dios.”  Ang mga talatang ito ang nais nating bigyan ng tuon sa mensaheng
ito ngayon.

Dapat nating mapansin na ang mga talatang ito ay nagsasalita sa isang grupo ng mga kababaihan, sa
mga kabataang kababaihan na may mga asawa at ng mga anak.  Hindi ito ang kalooban ng Dios sa
bawat kababaihan, kundi para sa mga ina na may mga anak sa tahanan.  At ang tawag, ay simple at
malinaw, na sila ay kusang loob na nagnanais manatili sa tahanan kasama ang kanilang mga anak.  Ito
ang kalooban ng Dios sa mga ina.  Sinasabi sa atin ng talatang 5 na ang mga kababaihang ito ay dapat
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maturuan na maging  “tagapangasiwa sa tahanan.”  Mas malapit sa tawag na  “mga manggagawa sa
tahanan” – mga kababaihang inilaan ang kanilang panahon, kanilang buhay, sa tungkulin sa tahanan
para sa kanilang mga anak at sa kanilang mga asawa.

Sa ating pagtingin dito, ating aalalahanin na inilalagay ng Dios ang salitang ito sa Kasulatan upang
himukin ang mananampalatayang mga kababaihan sa tawag na ito.  Ginawa niya ito sapagkat  1) ang
sanlibutan ay taliwas at kinasusuklaman ito, at  2)dahil likas sa atin, sa ating makasalanang likas, na
labanan ang kalooban ng Dios at sundin ang ating pagnanasa, na may malaking impluwensya dito ang
pamantayan ng ating lipunan.  Ito ay nakasulat sa Salita ng Dios sapagkat nalalaman ng Dios na ang
mga kababaihan ay haharap sa ganitong laban at dahil kanilang tatanggihan ito sa kanilang mga sarili.
At isang di-mananampalataya at di-naipapanganak na muling kababaihan ay hindi magnanais kung ano
ang sinasabi dito ng Salita ng Dios.  Subalit ang isang mananampalatayang babae ay gagawin ito.  Ang
Salita ng Dios dito ay may ganitong kapangyarihan, na kapag ang isang mananampalatayang babae
ay mababasa ito at mauunawaan ito, nanaisin niyang gawin ito dahil ito ang kalooban ng Dios sa kanya.
Nililikha ito ng Dios sa kanya.  Nakikita niya ang pangangailangan nito at ang katuparan na magmumula
dito.  At ito ang kanyang ninanais na gawin.

May pagbatikos ngayon tungkol sa pagiging ina.  Ang mga kababaihan na may mga hanapbuhay at
isinusulong ang kanilang sarili sa lipunan ay naitataas, at ang kababaihang nananatili sa tahanan at
nagpapalaki ng kanilang mga anak ay ibinababa.  Subalit sino ang makapaglalagay ng halaga sa lugar
ng isang banal na ina?  Sa kamay nang isang ina nakasalalay ang mga buhay at kaluluwa ng susunod
na salinlahi.  May isang tao na minsang nagsabi,  “Ang kamay na umuugoy sa duyan ay ang kamay na
naghahari sa sanlibutan.”  Sang ayon tayo.  Hindi mo magagawang maglagay ng presyo sa tungkulin
ng isang ina.  At gayonman, napakaraming babae ang iniisip na mas mahalaga sa kanila na mawala sa
mag-hanapbuhay at kumita ng salapi, kaysa nasa tahanan na nangangalaga ng kaluluwa.  

Kaya ano ang ginagawa ng babaing ito na siyang manggagawa sa tahanan?  Ito madalas ang tanong
na inilalagay sa atin, na tila ang isang ina na nananatili lamang sa tahanan ay hindi lehitimong tawag
at tila ang mga kababaihang ito ay nakaupo lang sa paligid at walang ginagawa sa buong araw.

Kahit sinong ina na may maliliit na mga anak o may anak na nasa edad ng pag-aaral o may kabataang
mga anak ay makakapagsabi sa iyo na ang kanyang buhay ay naglalaman ng higit pa kaysa sa nakaupo
na lang sa paligid.  Ang babaing ito ang nagpapatakbo sa tahanan.  Siya ay isang guro, isang
tagapagluto, isang accountant, isang maybahay, isang nars, isang tagapayo, isang driver, isang asawa,
at marami pa.  Basahin mo na lang ang Mga Kawikaan 31 at ilagay mo ito sa napapanahong mga
kataga at mauunawaan mo.  Ito ay isang full-time, 24/7, na posisyon, walang pahinga sa katapusan
ng bawat linggo o isang orasan sa katapusan ng bawat araw.  At dapat itong kinikilala ng mga asawang
lalaki at ng mga anak.  Tulad ng paglalarawan nito sa Mga Kawikaan 31, sila ay dapat papurihan ng
kanilang mga maybahay at ina at itaas at tawagin silang mga pinagpala.  Pinapasalamatan natin ang
Dios para sa mga masisipag na  ina. 

Kaya ito ang ginagawa ng banal na ina.  Ito ay kanyang tawag na mula sa Panginoon.  Kailangan siya
ng kanyang mga anak at pamilya upang gawin ito.  At ito ang hinihingi ng Salita ng Dios.  Laban sa
ating pilosopiya sa ating panahon, matapang nating masasabing ito ang kalooban ng Dios sa mga ina.
Hindi lamang ito iminumungkahi.  Ito ang kalooban ng Dios para sa mga ina.

Subalit ang labanan na ating ipinaglalaban para sa tungkulin ng mga kababaihan ay hindi lamang
labanan laban sa sanlibutan.  Dito sa talatang 5 sinabi sa atin na ang babae ay dapat tagapagngalaga
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sa tahanan upang ang Salita ng Dios ay huwag malapastangan.  Ano ang ibig sabihin nito?  Ibig sabihin
may mga bagay na magagawa tayo sa ating mga buhay na maghahatid ng kahihiyan sa pangalan ng
Dios, na ang sanlibutan na nagmamasid at nangungutya ng ating pananampalataya at nangungutya
sa Kasulatan na may dahilan.  Kung ang babae ay naghahanap-buhay na dapat siya ay nasa bahay
kasama ang kanyang mga anak, ang sanlibutan ay may dahilan upang lapastanganin ang Salita ng Dios.

Ganito ito inilarawan ni Pedro sa 1 Pedro 4:15, 16, “Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na
gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga
bagay ng iba.  Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi
luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito.”  Ito ang sinasabi ni Pedro,  “Huwag mong hayaan na usigin ka
ng sanlibutan na isang masuwayin sa Salita ng Dios.  Kung ikaw ay masunurin at nililibak ka nila, isang
bagay lang ito.  Subalit kung malinaw na di mo sinusunod ang Salita ng Dios, at pagkatapos ikaw ay
naghahatid ng kahihiyan sa Cristianismo, dapat ka lang mahiya.”  Ang isang ina na tumatanggi na
maging tagapangalaga ng tahanan ay nagdadala ng kahihiyan sa pangalan ng Cristianismo.

Subalit ang labanan ay hindi lamang laban sa sanlibutan.  Ang labanan ay mas malapit pa.  Ito ay ang
labanan sa iglesia at sa mga mananampalataya.  Sa iglesia, hindi gaanong labanan sa pagitan ng mga
mananampalataya, sa pagitan ng isang mananampalataya at sa iba, isang tahanan at iba pa, subalit
ito ay labanan para sa tamang espiritu at tamang kaasalan sa mga puso ng mga ina na nananatili sa
tahanan kasama ang kanilang mga anak.  Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang ibig kong sabihin.

Kung iyong susundin ang tawag na ito at ikaw ay mananatili sa tahanan bilang isang ina, pero ginagawa
mo lang ito dahil para saliwain ang sanlibutan at ang iba, hindi mo pa rin sinusunod ang kalooban ng
Dios.  Ang kalooban ng Dios ay hindi lamang ang sundin ito, kundi ang kalooban ng Dios, ang
pagnanais dapat ng kababaihan ay ganito.  Kaya habang inihahambing mo lang ang iyong sarili sa
pamantayan ng sanlibutan, makararamdam ka lang ng masarap tungkol sa iyong sarili.  Makakahubog
ka ng kaasalan ng pagmamalaki.  At pagkatapos sasabihin mo ang ganito:  “Nais ng Dios na ang ina
ay nasa tahanan, nagdadala at nagpapalaki ng mga anak, at ito ang ginagawa ko.  At tingnan mo ang
mga tao na hindi ganito.  Panginoon, nagpapasalamat ako sa Iyo dahil hindi ako katulad nila.”  Ibig
sabihin ginagawa mo lang ito dahil sa tungkulin.  At ginagawa mo ito upang umani ng bagay na mula
sa Dios sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa.

Hindi ito Biblikal na motibasyon o kaasalan.  Ang isang babae na may ganitong pangangatuwiran ay
madalas ginagawa ang dapat niyang gawin subalit marami siyang panahon sa pagre-reklamo tungkol
dito – pagre-reklamo tungkol sa kanyang mga anak, tungkol sa kanyang asawa, humahanap ng ibang
mga paraan upang makaiwas sa trabaho bilang isang ina, naglalaan ng panahon sa pakikipag usap sa
iba at pagiging abala at walang nahahanap na kagalakan at kalubusan sa kanyang gawain.  Subalit, sa
kabila nito, siya ay nasa tahanan lang, kaya mukha siyang mabuti naman kaysa sa ibang kababaihan
na naghahanap-buhay.

Ito ang pinatungkulan ni Pablo sa mga natitirang dalawang mga talata.  Hindi sinasabi dito ng Biblia
sa atin kung ano ang tungkulin ng babae, kundi sinasabi nito sa atin kung paano ang kanyang puso
nararapat, kung ano ang kanyang kaasalan sa kanyang gawain at sa kanyang pamilya, at kung ano
dapat ang kanyang katangian habang ginagawa niya ang gawaing ito.  Pansinin mo na sa mga talatang
ito ang mga ina ay dapat mahalin ang kanilang mga asawa at upang mahalin ang kanilang mga anak.
Sila ay kailangang  mapagtimpi, mahinahon, dalisay, mabait, at may kaasalan ng pagpapasakop sa
kanilang mga asawa.  Ang mga talatang ito ay maraming sinasabi tungkol sa katangian ng isang babae
kaysa patungkol sa kanyang gawain.  
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Ginagawa din nito na ang pagsasagawa ng mga ito ay malawak hindi lang sa mga ina.  Tingnan mo ang
mga talatang 2 at 3:  Ang matatandang kalalakihan ay dapat  “mapagtimpi, mapagpigil, mahusay,
mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis.”  Gayondin ang
matatandang kababaihan,  “magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipin man sa
maraming alak, mga guro ng kabutihan.”  Ang Salita ng Dios ay may malasakit tungkol sa katangian
at ng puso ng lahat ng mga mananampalataya.  At kapag mayroon tayong matuwid na puso tayo ay
magiging masunurin sa anomang katayuan na ibinibigay ng Dios sa ating mga tahanan, sa iglesia, o
sa lugar ng hanapbuhay.

Kaya nga, sa kabataang mga kababaihan na silang mga ina na, narito ang puso ng mga usapin.  Sa
talatang 4:  Mahalin ninyo ang inyong mga asawa at mahalin ang inyong mga anak.  Ito ang
pangunahing tawag sa sitas:  pagmamahal sa iba.  At ang pagmamahal sa iba sa Biblia ay nagsisimula
sa pagmamahal sa Dios.  Kung mahal natin ang Dios, ating mamahalin silang mga inilalagay ng Dios
sa ating buhay.  Kaya ang bahaging ito sa tawag ng mga kababaihan ay nagsisimula sa kanyang
relasyon sa Panginoon.

 Mga ina, mahal nyo ba ang Panginoon?  Ito ang susing bagay dito:  na ikaw ay lumalakad sa
Panginoon sa bawat araw; na ikaw ay nabubuhay sa Kanyang harapan; na ikaw ay nakikipag ugnayan
sa Kanya sa pananalangin; na ikaw ay nakatalaga sa Kanya at sa mga espiritual na mga bagay.  Ang
mga ito ang mahahalagang mga bagay.  Malibang mahal ng babae ang Panginoon, hindi niya
makukuhang mahalin ng tumpak ang kanyang mga anak at kanyang asawa.

Ngayon, ano itong mahalin ang iyong asawa at ang iyong mga anak?  Ang pag-ibig na ito ay isang
pananagutan sa kanilang kabutihan at isang pagnanais na paglingkuran sila na itinatanggi ang sarili.
Ang babae na nagmamahal sa kanyang pamilya ay inuuna sila bago ang sarili.  Nagtitiis siya sa kanyang
sarili para sa kanila.  Wala nang dakilang pag-ibig, na sinasabi sa atin ng Biblia, kaysa sa pagtitiis sa
sarili, ang ilaan mo ang iyong buhay para sa iba.  Ang ganitong klase ng pag-ibig ay higit pa kaysa sa
pakiramdam lang.  Ang mahalin ang asawang lalaki ay higit pa sa mainit na tugon sa isang romantikong
gawi.  Ang mahalin ang inyong mga anak ay higit pa kaysa sa masarap na pakiramdam lang kapag
hawak mo ang natutulong na sanggol sa iyong mga bisig.  Ang pag-ibig ay pananagutan sa iyong
asawa, kahit pa kung di siya kaibig-ibig.  Ito ay paglilingkod sa iyong mga anak, kahit pa kung sila ay
walang utang na loob.

Ang babae na nagmamahal sa kanyang asawa ay nagpapasakop sa kanya.  Ang babae na nagmamahal
sa kanyang mga anak ay nagtuturo at nananalanging kasama nila mula sa Salita ng Dios.  Kanyang
ibinubuhos ang kanyang sarili sa mga bagay na ito.  Hindi siya nagre-reklamo tungkol sa kanyang
asawa at mga anak.  Hindi siya tumatanggi sa gawain na kailangan niyang gawin para sa pamilya.
Minamahal niya ang Panginoon at nagnanais na paglingkuran Siya.  Kaya kanyang pakamamahalin ang
kanyang pamilya.

Sa isang Cristianong pag-aasawa, kung saan ang asawang lalaki ay nagmamahal sa kanyang maybahay
ay naglilingkod sa kanyang pamilya, isang kagalakan sa kanyang gawin ito.  At kung saan walang
Cristianong lalaki, hindi niya gagawin ito alang-alang lang sa kanyang pamilya, at kalooban ng Dios,
ang mahikayat ang kanyang asawa.

May limang mga katangian, na ang banal na inang ito ay dapat gumawa upang isulong ang kanyang
sarili.
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Una, ang banal na ina ay naglilinang ng katangian ng pagiging mapagtimpi.  Dapat itong seryoso
habang ginagawa ito.  Ang gawain ng isang ina ay hindi biro.  Bagkus, ito ay isang tawag sa harapan
ng Panginoon.  Ang mapagtimping pag-iisip ay babaing naayos sa Mga Kawikaan 31, na may takot sa
Panginoon;  nabubuhay sa harapan ng Dios sa lahat ng kanyang paggawa; iniisip ang kanyang
di-nararapat; at mapagpakumbaba sa kanyang gawain.

Pangalawa, ang banal na ina ay naglilinang ng katangian ng pagiging mahinahon, isang babae na may
tumpak na kahatulan, na may katalinuhan at paglago.  Kasama na dito ang kapakumbabaan at kusang
pagnanais na matuto mula sa mga matatandang kababaihan.  Ang isang babae ay gagawa ng
maraming mga pagpapasya sa kanyang gawain at sa mga anak.  Kailangan niyang gawin ito na may
kahinahunan, mula sa Salita ng Panginoon.  Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pasimula ng
karunungan.

Pagkatapos, pangatlo, ang banal na ina ay naglilinang ng katangian ng pagiging dalisay.  Siya ay dapat
malinis, ito ay ang pagiging banal.  Ang kabanalan ay may kaisipan ng kadalisayan at pananagutan, lalo
na sa kanyang asawa.  Ang isang dalisay na babae ay hindi magdadamit upang humubog ang kanyang
anyo at hindi magsasalita ng pang-akit upang manabik ang laman ng ibang kalalakihan.  Ang kanyang
kaisipan ay dalisay.  Siya ay ina, at isang halimbawa din, sa kanyang mga anak.

Pang apat, ang banal na ina ay naglilinang ng katangian ng pagiging mabuti.  Ang kaisipan ay ang
maging mabuti siya sa iba, na siya ay mabait, malumanay, maalalahin, may malambot na puso,
masiyahin sa bisita, palakaibigan at mapagpatawad.

At pagkatapos, panlima, kanyang nililinang ang pagkamasunuring kaasalan tungo sa kanyang asawa.
Hindi siya makasarili.  Hindi siya mapanggulo at basagulero.  Siya ay handang alisin ang kanyang
kagustuhan para sa kagustuhan ng kanyang asawa, at alang-alang sa kapayapaan sa tahanan.

Ang mga ito ang kabutihan na hinahanap ng Dios sa isang babae.  Ang kagandahan ng isang babae
ay hindi ang kanyang hitsura o kasikatan o pagkatao.  Ito ay sa panloob.  Sa 1 Pedro 3:3-4:  “Na
huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas
na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit; Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit
na walang kasiraan ng espiritung maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Dios.”
“Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang kabuluhan: nguni't ang babae na natatakot
sa Panginoon, ay siya'y pupurihin” (Mga Kawikaan 31:30).

Kunin mo ang lahat ng mga ito ng magkakasama at ikaw ay mayroon nang isang magandang babae,
isang kahanga-hangang ina.  Minamahal niya ang kanyang asawa.  Nabubuhay siya para sa kanyang
pamilya.  Kanyang ginagawang tahanan ang kanyang bahay.  Hindi siya basagulera, kundi
mapagpasakop.  Siya ay seryosong may takot sa Dios, matalino, dalisay, at mabait.  Inilalarawan nito
ang mananampalatayang ina, ang babae na nagmamahal sa Panginoon, dahil sa nakita mo, ang mga
talatang ito ay hindi lamang kalooban ng Dios para sa isang ina kundi ang mga talatang ito ay
nagsasabi sa atin, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios sa Kanyang biyaya, nakakagawa ng
isang ina sa iglesia at sa Cristianong tahanan.

Nagpapasalamat tayo dahil gumagawa ang Dios ng kababaihan ngayon at ibinibigay sa atin.  Sino ang
makapagbibigay ng presyo sa gayong babae?  Ang kanyang presyo ay higit pa sa batong rubi.
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May nakikinig ngayon na sasabihin,  “Pastor, bakit mo kailangang ipangaral ito?  Bakit mo iniibig ang
tungkol dito?  Ito ba ay kailangan?  Ito ba talaga ay mahalagang bagay pa?”  At sasabihin ko,  “Oo, ito
ay kailangan.”  Ito ay kailangan dahil una, ito ang sinasabi ng Salita ng Dios.  At dapat akong maging
matapat sa Salita ng Dios.  Ito ay mahalaga, pangalawa, dahil ang tahanan at ang pamilya ay nasa
ilalim ngayon ng pag-atake, at nais ni Satanas sa atin na isipin na ang mga bagay na ito ay hindi
mahalaga.  Ito ay kailangan, pangatlo, dahil ang pang walang hanggang bagay ang nakataya dito.  Ang
mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga anak at ang kinabukasan ng iglesia ng Dios dito sa mundo
ay nasa balanse.  Paano dinadala ng Dios ang pananampalataya sa ating mga anak?  Makinig ka sa
sinasabi ni Pablo kay Timoteo, kabanatang 1 at 3.  Sinabi niya,  “Na inaalaala ko ang
pananampalatayang hindi pakunwari na nasa iyo; na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, at kay
Eunice na iyong ina; at, ako'y naniniwalang lubos, na nasa iyo rin naman...  At mula sa pagkasanggol
ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.”

Mga ina, ito ang dakilang kaloob na maibibigay mo sa iyong mga anak: ang iyong sarili.  At mula rito,
ang iyong pananampalataya.  Ang ibang pagpipilian ay ibigay ang iyong mga anak sa sanlibutan.

Ibig sabihin nito na ang tanging daan mo upang magkaroon ka ng pagkakataon na maging banal na
ina ay ang pagkilos ng biyaya ng Dios sa iyong puso.
 
_________________________________

Manalangin tayo para dito.

Panginoon, panalangin namin ang mga inang banal, mga kababaihan ng pananampalataya at ng
kabutihan na sa kanila, dahil mahal Mo po sila, ibinibigay din nila ang kanilang mga buhay para sa
kanilang mga pamilya.  At, Panginoon, nagpapasalamat kami sa Iyo ngayon para sa mga inang kagaya
nito sa aming mga buhay.  Himukin sila sa kanilang gawain.  Lalo na ang sanlibutan na lumilibak sa
kanilang katayuan.  At pagpalain ang aming mga tahanan at mga pamilya.  Alang-alang kay Jesus
namin ito hinihiling, Amen.


