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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 13:4-14

“Nehemias: Bakit Pinabayaan Ang Bahay Ng Dios”

ni Rev. Carl J Haak 

Mayroon ka bang sigasig para sa iglesia ng Dios?  Ang buhay mo ba ay isang patotoo ng sakripisyo para
sa mahalagang layunin ng Dios at Kanyang iglesia, ang layunin ng katotohanan at katuwiran, ang
layunin ng ebanghelyo, ng Kanyang biyaya?

Ang sagot diyan ay dapat ibigay ngayon.  Tumingin tayo sa Salita ng Dios.

Dumako tayo ngayon sa Nehemias 13:4-14.  Ang mga pangyayari sa ating teksto ay naganap
pagkatapos umalis ni Nehemias sa Jerusalem at bumalik sa pangalawang pagkakataon.   Nanggaling
na siya doon, sa kanyang unang pagdalaw sa Jerusalem, sa loob ng 12 taon.  Pagkatapos sa ilang
panahon, marahil ay 4-5 taon ay bumalik siya sa lupain ng Persia.  Habang si Nehemias ay nasa
Jerusalem sa unang 12 taon siya ay  nagpunyaging magkaroon ng malakas na impluwensya sa
relihiyosong buhay ng Juda.  Ngunit tila sa kanyang pagkawala ang ilaw ng patotoo ng Israel ay
lumamlam, marahil ay dahan-dahan at di-pansin.  Ang bayan ng Dios, iyong matatandaan, ay
nagsusumikap na magkaroon ng ikabubuhay.  Sila ay abala sa kanilang pakikipagkalakalan at
kabuhayan.  Nakipagkiskisang-siko sila sa sanlibutan.  At dahan-dahan silang huminto sa pagtatanong
kung ano ang sasabihin sa kanila ng Panginoon sa bawat usapin ng Cristianong pamumuhay.  Mas higit
silang kumunsulta sa sarili nilang palagay at kung ano ang kailangan.  Ang ningas ng pag-ibig ay
humina.  Ang kalinisan ng iglesia ay binanggit at ang bayan ng Dios ay hinabol ang makalupang
kayamanan at iniwan ang bahay ng Dios sa nagtatag.

Ang malusog na espiritual na buhay-iglesia ay maaaring dumulas sa isang taon.  Hindi palaging
agad-agad.  Hindi laging napapansin.  Ngunit laging naroon ang tukso upang mahulog.  

Ngayon ay nabasa natin na ibinalik ng Dios si Nehemias sa Jerusalem sa pangalawang pagkakataon
para magbago, baguhin ang bahay ng Dios.   Ang pamagat natin ngayon ay ang tanong ni Nehemias:
Bakit pinabayaan ang bahay ng Dios?

Sa pagkawala ni Nehemias sa Persia, si Tobias na Ammonita ay paliku-likong pinasok ang templo ng
Dios at nagkaroon ng tirahan.  Si Tobias, tinatawag na lingkod sa kapitulo 2:19, ay isa sa tatlo, kasama
ni Sanballat at Gesem, na sinikap na pigilan ang muling pagtatayo ng mga pader.   Siya ang
halos-relihiyosong pinuno ng magkahalong relihiyon ng Judaismo at ng paganong Ammonita, na
pagkatapos ay magiging relihiyon ng mga Samaritano at masesentro sa Bundok ng Gerizim.  Siya ay
bulaang guro.  Siya ay tuso.   Siya ay mapanghalinang lalaki.  Siya ang lingkod.  Siya ang lalaki sa
paglilingkod sa iyo, sa iyong kasiyahan.  Siya ang relihiyosong gabay upang tulungan kang hanapin ang
iyong panloob na kapayapaan.
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Sa mga kalaban ni Nehemias, si Tobias ang pinakatuso at may pagkadiabluhan.  Maraming beses
niyang tinangkang ilagay sa alanganin si Nehemias.  Naging asawa ng anak niyang lalaki ang anak na
babae ng isang kilalang tagapagtayo ng pader na nagbalita kay Tobias ng lahat ng sinasabi ni
Nehemias.  Si Tobias ay puno ng pansariling-pagdakila at relihiyosong pakikiayon.   Naniniwala siya na
ang relihiyon ay dapat sariling-gawa.  Ito ay dapat na “kumuha-at-pumili.”

Sa panahon ng pagkawala ni Nehemias hinikayat ni Tobias ang isang paring nagngangalang Eliasib (na
hinirang na mangasiwa sa mga silid ng bahay ng Dios) na ibigay sa kanya ang maluwag na silid sa
templo na ginagamit upang paglagyan ng ikapu o mga kailangan para sa mga Levita at ibigay sa kanya
ang silid na iyon para maging personal niyang sala – ang kanyang apartment habang siya ay nasa
Jerusalem.  Mababasa natin sa talatang 5, ang “malaking silid na dati nilang pinag-iimbakan ng mga
handog na butil,….na ibinigay sa pamamagitan ng utos sa mga Levita.”  Sa halip na gamitin iyon bilang
silid-imbakan para sa mga pangangailangan ng mga Levita, pinayagan ni Eliasib si Tobias na gamitin
ang silid na ito para maging kanyang aneks (penthouse), ang kanyang istudyong apartment kapag
dumarating siya sa Jerusalem.  Si Eliasib ay hindi ang punong pari, kundi pari na hinirang para sa
maraming bagay.  At si Tobias, sa pagkawala ni Nehemias, ay mapamaraang nakuha ang pabor kay
Eliasib.  Si Eliasib, nabasa natin sa talatang 4, ay nakipag-ugnay kay Tobias sa pamamagitan ng
pag-aasawa.  Isa sa mga apo ni Eliasib ay manugang ng kaibigan ni Tobias, si Sanballat.  Ang resulta
ay ang mga mahahalagang nakaimbak sa pagpapanatili ng bahay ng Dios at ng pari ay inilabas sa gilid.
At ang mga gamit ni Tobias, ang kanyang mga kasangkapan, ay ipinasok.

Si Eliasib ay pinagkatiwalaan ng isang banal na tungkulin – pag-iingat sa silid na pinag-iimbakan ng
lahat ng kailangan para sa pangangailangan ng mga Levita at mga pari.  Ngunit ngayon ang silid na
iyon, ang silid na kumakatawan sa tapat na pangangalaga ng Dios sa Kanyang bayan, ang silid na iyon
ay binakante.  At doon ay pumasok si Tobias kasama ang lahat niyang gamit.  Ito ay masama!

Bakit ito ginawa ng paring si Eliasib?  May nakukuha ba siya mula kay Tobias?  Ito ba ay pagkilala?
Ano iyon?  Hindi natin tiyak.  Ngunit, una sa lahat, malinaw na naglinang siya ng maling
pakikipagkaibigan.  Hindi siya naging maingat sa mga naging kaibigan niya.

At, pangalawa, napakalinaw na mali ang paggamit ni Eliasib sa kanyang tungkulin.   Ang kanyang
tungkulin ay tungkol sa pagpapalaganap at pagpapanatili ng pangalan ng Dios at mga lingkod ng Dios.
Ang kanyang tungkulin ay bigyang-kaluguran ang Dios at hindi ang tao.  Ano pang patotoo ang natitira
sa layunin ng Dios kung ang mga pinagkatiwalaan ay ibibigay ang bahay ng Dios sa mga lalaking gaya
ni Tobias?  Si Eliasib ay nasa banal na tungkulin.  Bilang pasasalamat sa Dios, ang bayan ng Dios ay
nagdala ng mga ikapu para tustusan ang mga Levita.  At, sa halip na iimbak ang mga kaloob na iyon
sa silid ng bahay ng Dios, pinaupahan ni Eliasib ang silid kay Tobias. 

At, pangatlo, ipinapakita ni Eliasib na hindi siya sensitibo sa kabigatan ng kasalanan.  Hindi siya malapit
sa Dios.  Nawala ang kanyang espiritual na pananaw.  Isipin mo iyon! Ang silid para sa mga ikapu ay
pinaupahan sa isang nais sirain ang katotohanan ng Dios.  Sa loob ng santuaryo, sa loob ng templo,
ay nakatira ang isang lalaki na nais sirain ang katotohanan na kinakatawan ng templo.  Itong santuaryo
ay ibinigay para doon.  Ito ay gaya ng pag-upa sa santuaryo ng iglesia kapag Sabado para sa disco o
para sa pagpupulong ng mga taong walang Dios.  Paano mong maiisip ang gayon – ang lokal na sangay
ng mga taong walang Dios ay nagpupulong sa silid ng konseho ng inyong iglesia?  Subalit ginawa iyon
ni Eliasib.  Paano niyang nagawa iyon?  Nawalan siya ng pakiramdam.  Nawala ang kanyang espiritual
na sentido kumon.
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Paano naiwawala ng isang tao ang kanyang pamantayan?  Paano naiwawala ng isang tao ang kanyang
espiritual na sentido kumon?  May isa lamang paraan.  Si Eliasib ay hindi tumayo ng may pagkamangha
kay Jehovah.  Hindi siya lumakad na kasama ng Dios.  Hindi siya nagpapakumbaba araw-araw sa harap
ng Salita ng Dios.  Ang kasalanan sa kanyang buhay ay nakilala sa ibang katawagan:  masasamang
pasya.  At ang kasamaan ng kasalanan at ang kakilabutan nito sa harap ng Dios ay nawala sa kanya
dahil ang kanyang puso ay hindi tama sa Dios.

Nang bumalik si Nehemias ang kanyang lunas ay madula.  Ito ay lubos.  At ito ay ngayon na.
Mababasa mo iyon sa kapitulo 13:7-9.  Si Nehemias, nang umuwi, ay hindi tumawag ng isang komiteng
mag-aaral upang pag-usapan ang sagot ng iglesia sa pagpasok ng modernisasyon.  Hindi niya sinabing,
“Siguro ay dapat tayong magtipun-tipon at pag-usapan ang tungkol dito.  Siguro ay makakakita tayo
ng ibang lugar para pag-imbakan nito.”  O:  “Ang santuaryo ng iglesia ay parang sahig-sayawan.  Ano
ang gagawin natin?”  O:  Ang mga klase sa katekismo – itinuturo ang theistic-evolution sa mga klaseng
ito sa iglesia.  Ano ang gagawin natin?”  O:  “Ano ang gagawin natin sa mga babaeng nanunungkulan?
Magtalaga tayo ng isang komite.”  Hindi niya ginawa iyon.

Ito ang mababasa natin:  “Kaya’t aking inihagis ang lahat ng kasangkapan ni Tobias sa labas ng silid.
Pagkatapos ay nag-utos ako at nilinis nila ang mga silid.”  Hindi siya dumating at nagsilbi ng pabatid
ng pagpapaalis.  Kundi dumating lamang siya at kinuha ang mga gamit ni Tobias at itinapon ang mga
iyon sa labas.  Pagkatapos ay sinabi niya, “Linisin ninyo ang paligid at ipasok ang sinasabi ng Dios na
dapat ipasok.”  Ang silid na ito ay itinayo upang maluwalhati ang Dios.  Sa pagpasok sa templo ang
mananamba ay dapat mapaalalahanan tungkol kay Jehovah at sa papuri kay Jehovah.

Ngayon gamitin natin ito sa iyong katawan at sa iyong isipan at sa iyong buhay, sa isipan at puso na
mga silid ng Dios, na pag-iimbakan ng lahat ng uri ng Kanyang kaisipan at kabutihan.  Ang iyong
katawan ang templo ng Banal na Espiritu na nasa iyo.  Ano ang inilagay mo sa silid ng iyong puso at
ng iyong isipan?  Ano ang ibinigay mo upang manahan doon?  Anong musika, anong mga larawan,
anong mga pag-iisip ang nasa mga silid ng iyong isipan?  Naisip mo na ba kung paano ka magkakaroon
ng higit pa sa buhay na ito?  O pinupuno mo ang mga silid ng iyong isipan at puso ng Kasulatan?  Alam
mo ba ang puntos ng laro kahapon?  Alam mo ba ang Awit 23?

Gamitin natin ito sa iglesia ng Dios.  Ang iglesia ng Dios ay dapat mapuno ng mga bunga ng pagsisisi,
pagpapakumbaba, pag-ibig, at kabutihan.  Nananahan ba sa iyong puso ang di-pagpapatawad,
pagdududa, masamang pananalita, inggit, selos, kapaitan, at galit?  Kailangan mo itong linisin.
Kailangan mong walisin ang mga iyon at ilagay iyon sa kanal kung saan ito nararapat.  Kailangan mong
punuin ang iyong sarili ng kaamuan at pag-ibig sa Dios at sa Kanyang bayan.  

Ginawa ni Nehemias ang ginawa niya dahil siya ay sensitibo sa kabanalan ng Dios, dahil inibig niya ang
Dios kung sino ang Dios.  Nais niya ang iglesia, ang templo, na maging malinis.  Nais niya ang iglesia
ay mapuno ng mabubuti at nakalulugod na mga bagay ng Dios.  Nais niya sa loob ng iglesia ang
itinalaga ng Dios at pinili ng Dios.  At, sa pagkamangha sa kabanalan at pag-ibig ng Dios, siya ay
nakatalagang panatilihin ang mga silid ng templo na maayos, at puno ng mga bagay ng Dios.

Kaya ito ang dapat nasa loob ng iglesia.  Dapat naroon ang tama, biblikal na aral, ang mga katotohanan
ng kinasihang Kasulatan.  Dapat naroon ang mga katotohanan ng kabanalan at pag-ibig at sigasig sa
pagpapalaganap ng Salita ng Dios, at pagsisisi at pagpapakumbaba.  At itapon ang mga di-nakalulugod
sa Dios – sa labas ng puso, sa labas ng buhay, at sa labas ng iglesia.
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Ngunit may isa pang problema na nakita ni Nehemias na lalong nakakabagabag nang siya ay bumalik.
Ang suporta ng mga Levita ay napabayaan.  Ngayon, syempre, ang mga pag-abusong ito ay konektado.
Maaaring, dahil walang lugar na pag-iimbakan ng mga kailangan para sa mga Levita dahil naroon si
Tobias, ang pagbibigay ng taong-bayan ay kumupad at naging patak-patak.  Ngunit ang hinala ko ay
mas ganito.  Ang taong-bayan sa pagkawala ni Nehemias, ay dahan-dahang  nagpatalo sa materyalismo
at nagdala ng kaunting kaloob.  Si Tobias, ay maaaring, sinabi kay Eliasib na pari, “Nakikita ko na ang
silid sa templo na dapat imbakan para sa mga Levita ay hindi naman talaga nagagamit.  Alam mo, tayo
ay nasa bagsak na ekonomiya at ang taong-bayan ay hindi na nagkakaloob.  Sasabihin ko sa iyo.  Bakit
mo hahayaang walang laman ang lugar na iyon.   Maging makatwiran tayo.  Maging matipid tayo.
Maging pandaigdigan tayo.  Sasabihin ko sa iyo.  Uupahan ko iyon (o maaari mong ibigay iyon sa akin),
at gagamitin ko ito ng maayos.”

Nakita mo, sinasabi sa atin ng Salita na kapag ang mabuti na dapat nating gawin ay hindi ginawa, kung
gayon masama ang pupuno sa bakante.  Kapag hindi dinala ng bayan ng Dios ang mga handog sa
templo, ang templo ay hindi nanatiling walang laman.  Ito ay napuno ng mga bagay na
kasuklam-suklam sa Dios.

Si Nehemias ang nakakita nito.  Nakita niya na ang mga Levita ay pumupunta sa mga bukirin upang
magsaka at iniiwan ang kanilang pagkatawag.  Mababasa natin, “Natagpuan ko rin na …. ang mga
Levita at ang mga mang-aawit na nagsigawa ng gawain ay tumakas sa kanya-kanyang bukid.”  Hindi
sila nasusuportahan ng mga ikapu, ng ikasampung bahagi ng mga ani ng bayan ng Dios.  At ang resulta
ay ang ministeryo ng bahay ng Dios ay napabayaan.   Sa likod nito ay nagkaroon ng paglilipat ng
prayoridad mula sa espiritual tungo sa makalupa, mula sa makalangit tungo sa materyal.  At ito ay
isang malaking problema.  Ang bayan ng Dios, sa ilalim ng mahirap na ekonomiya, ay hinanap ang
kanilang kayamanan dito.  Naniniwala sila na ang buhay ay upang unahin muna ang kanilang sarili at
ang sarili nilang mga bagay at sarili nilang tahanan.  Kaya ang pera ay napunta una para sa bangka,
para sa mga damit, para sa bagong sasakyan.  At ang layunin ng misyon, at ang layunin ng Cristianong
edukasyon, at ang layunin ng iglesia – iyon ay pangalawa, kung mayroon tayong natira.  Ang dahilan
ay ang espiritual na buhay ng Jerusalem ay pinadukha dahil ang kanilang puso ngayon ay nakatuon sa
mga bagay sa ibaba sa halip na sa mga bagay na nasa itaas.  Sabi ni Jesus, “Ito ay bagay ng puso.
Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso.”

Pinahahalagahan mo ba ang Kanyang Salita?  Pinahahalagahan mo ba si Cristo?  Pinahahalagahan mo
ba ang ebanghelyo?  Pinahahalagahan mo ba ang layunin ng Dios?  Kung gayon ang prayoridad ng
iyong puso ay makikita sa kung paano mo hinahawakan ang iyong pitaka, paano mo pinamamahalaan
ang iyong pera.  Pinahahalagahan mo ba ang mga bagay na nasa ibaba?  Naniniwala ka ba na sila ang
mga bagay na pinakamahalaga?  Naniniwala ka ba na sila ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan at
kasiyahan at pakiramdam ng pansariling kahalagahan?  Kung gayon iyon ay makikita din.  Iyon ay
makikita sa ganitong paraan, na ang pangangailangan ng iglesia ay magmamakaawa.

Ang lunas din ni Nehemias dito, ay direkta at ngayon.  Mababasa natin sa talatang 11, “Kaya’t
nakipagtalo ako sa mga pinuno, at sinabi ko, Bakit pinabayaan ang bahay ng Dios?  At tinipon ko sila
at inilagay sa kanila-kanilang mga lugar.”  Minsan pa, pansinin na kinausap ni Nehemias ang mga
pinuno at matatanda, ang mga may pananagutan na tiyakin ang bahay ng Dios ay maayos na
pinananatili.  Inilagay niya sila sa kani-kanilang lugar.  Hindi ibig sabihin noon na sinabihan niya sila ng
isa o dalawang bagay, inilagay sila sa kani-kanilang lugar.  Iyon ay kasalanan.  Kasalanan ang magsalita
sa mga pinuno ng bayan ng Dios sa ganoong paraan.  Pupunta ka sa matanda at sasabihing, “Ilalagay
ko siya sa kanyang lugar.”  Hindi, ibig sabihin na pinaalalahanan niya ang matatanda ng kanilang mga
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lugar.  Sinabi niya, “Umupo ka sa iyong lugar ng pamumuno.  Siya na namumuno sa mga tao ay dapat
maging matuwid, namumuno sa takot sa Dios,” ipinaalala niya sa kanila.  Sinabi niya sa kanila, “Alam
ninyo na hindi ginagawa ng taong-bayan ang dapat nilang gawin.  Hindi nila sinusuportahan ang layunin
ng kaharian na dapat nilang gawin.  Ngayon kailangan kayong umupo sa inyong tungkulin bilang
matatanda at kailangan ninyo itong asikasuhin.”

Pagkatapos ay pansinin, pangalawa, na tinanong niya ang tamang tanong, ang isang mahirap.  “Bakit
pinabayaan ang bahay ng Dios?”  Walang may nais, sa panahon ni Nehemias, na ilagay ito sa ganoong
katawagan.  Sasabihin nila, “Ah, hindi sa gusto kong pabayaan ang bahay ng Dios o hindi naniniwalang
dapat akong magbigay sa iglesia at sa misyon at sa mga Cristianong paaralan.   Huwag mamali ng
pakahulugan.  Hindi sa ayaw kong suportahan ang mga bagay na ito.  Hindi sa ako ay salungat sa
templo o sa mga Levita o sa ministeryo.  Sa ngayon lang kasi, ah, sa ngayon kami ay medyo kapos.”
Si Nehemias ay sumugat sa puso:  “Bakit pinabayaan ang bahay ng Dios?”

Ang ibig sabihin ng tanong ni Nehemias ay kapag hindi natin ginawang prayoridad ang Dios, ang
Kanyang iglesia, at ang Kanyang mga layunin, pinabayaan natin sila.  Hindi ka maaaring magkaroon
ng pagtatalaga sa Dios ng kahalati.  Iyon ay makakatulong sa atin.  Iyon ay magpapadali sa tukso ng
laman.  Iyon ang malinaw na lilito sa mga usapin ng diablo.  Pababayaan mo ba ang bahay ng Dios?
Ang mga gawain ba ng Dios ay makakakuha ng pangalawa, ng mga tira-tira?  Paglilingkuran mo ba ang
Dios ng pangalawang mahusay?  Iyon ay kumakalabit sa isang malalim na kuwerdas – pabayaan ang
bahay ng Dios, paglingkuran ang Dios ng pangalawang mahusay?  Ang bahay ng Dios at ang layunin
ng Dios ay hinihingi ang aking pinakamagaling, ang aking lahat.

Kaya isinaayos muli ni Nehemias ang mga bagay.  At nagtalaga siya ng mga taong may pananagutan
na mag-ingat sa mga aklat at maglagay ng isang sistema upang matiyak na ang lahat ay magiging nasa
maayos na kalagayan.  Pumili siya ng mga tapat na lalaki upang mag-ingat ng mga talaan ng kung ano
ang pumasok at ano ang lumabas.  Walang dapat gawin na di-sinasadya.  Si Nehemias ay isang lalaki
na hindi lamang hinahamak ang mali.  Si Nehemias ay isang lalaking pinuno.  Siya ay mapagbago; siya
ay malikhain sa pagtataguyod ng tama.  Hinikayat niya ang mabuti.  Sabi niya, “Ngayon ganito natin
iyon gagawin.  Ganito natin gagawing sangkot ang lahat.  Ganito natin itataguyod ang tama.  At
gagawin natin ito sa tamang dahilan.”  At ang pagpapala ng Dios ay sumakanila.

Hinanap ni Nehemias ang pagpapala ng Dios, talatang 14, “Alalahanin mo ako,” panalangin niya, “O
aking Dios, tungkol dito, at huwag mong pawiin ang aking mabubuting gawa na aking ginawa para sa
bahay ng aking Dios, at para sa kanyang paglilingkod.”  Doon ang puso ni Nehemias ay bukas para sa
atin.  Hindi lamang ang kanyang puso, kundi ang puso ng lahat ng mga lingkod ng Dios kay Jesu Cristo.
Pakinggan kung ano ang nasa loob ng pusong iyon.

Itinatangi niya ang layunin ng Dios.  “Aking ginawa ito para sa Iyong bahay, para sa Iyo, para sa Iyong
kaluwalhatian, dahil iyon ay malinaw sa aking puso.  At ninanasa ko ang Iyong pagpapala, sapagkat
nalalaman ko kung wala ang Iyong pagpapala lahat ng aking mga gawa ay ganap na walang saysay.
Ang aking pangunahing nais, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito ay panatilihin Mo ang Iyong
iglesia at pangalagaan ang ebanghelyo ng biyaya at ingatan ang Iyong iglesia na dalisay upang ang
Salita ng buhay ni Cristo sa liwanag ni Cristo ay magpatuloy sa buo niyang kagandahan.  Iyon ang
aking nais.”

At ang gayong mapagmahal na sakripisyo at banal na sigasig sa Dios at sa Kanyang bahay ay
gagantimpalaan.  Ito ay pinagpala ng Dios.  Ang gawaing ginawa para sa layunin ng Dios, iglesia ng
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Dios, ay hindi kailanman gawaing walang saysay.  Lahat ng ibang pagsisikap ng tao ay mabubura.  Iyon
ay ganap na walang saysay.  Ngunit hindi ang gawaing ito.  Ito ay nananatili.  Ito ay lumalampas sa
buhay na ito patungo sa kaluwalhatian.  Aalalahanin ito ng Dios.  Ang buhay na ipinamuhay para sa
iglesia ng Dios ay buhay na karapat-dapat.

Minamahal sa Panginoon, itong bunga ng kamatayan ni Cristo nawa ay maging malinaw tungkol sa iyo
at tungkol sa akin.  Masabi nawa sa atin na tayo ang mga nakakaalala sa pag-ibig sa iglesia ng Dios
at masabi nawa sa atin na ang ating pag-ibig at ang ating pangangalaga sa iglesia at sa layunin ng
ebanghelyo ng biyaya ay hindi kailanman tumigil.  

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, muli Ka naming pinasasalamatan sa Iyong napakalinaw na Salita, napaka
kahanga-hanga.  Isulat Mo ito sa aming mga puso, gamitin ito sa amin, ipagkaloob sa amin na lumakad
doon.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


