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LEVITICO 26:12 
"AKO’Y LAGING LALAKAD SA GITNA NINYO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Tayo’y nakatayo sa panimula ng taon ng ating Panginoon 2000.  Ibinaba na natin ang kalendaryo ng 
1999 at pinalitan ito ng para sa taong 2000.  Isang siglo, isang dekada ang ngayon ay lumipas, hindi 
na maaaring ibalik.  Tayo’y nakatayo sa simula hindi lamang ng isang bagong taon, kundi ng isang 
bagong dekada at ng bagong siglo.  Hindi magtatagal ilang taon ding ang mga kalendaryo para sa 
taon ay hindi na mailalagay.  Sapagkat ang trumpeta ng Panginoon ay tutunog at ang Dios ay bababa 
kay Jesu Cristo.  Hahawiin Niya ang kalangitan at gagawin Niyang bago ang lahat ng mga bagay.  
Handa ka na ba?  Handa ka na ba ngayon?  Handa ka na bang pumasok sa taong ito sa presensya ng 
Dios? 
 
Ano ang dapat nating maging asal sa pasimula nitong taon?  Sinasabi sa atin ng Kasulatan, una sa 
lahat, kung ano ang hindi dapat na maging asal.  Hindi ito dapat isang makasalanang pagkabalisa, 
pag-aalala, at takot.  Sinabi sa atin ng Panginoon sa Mateo 6:34, “Kaya't huwag ninyong alalahanin 
ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang 
kabalisahan sa araw na ito.”  Sinulat ng dakilang apostol Pablo sa Filipos 4:6, “Huwag kayong 
mabalisa sa anumang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at 
pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.”  Hindi, 
hindi ito dapat maging makasalanang pagkabalisa.  Ni maging asal man natin ang makalaman na 
pagtitiwala kung saan tayo ay masasangkot sa sarili nating pagpaplano at mga ambisyon.  Sinasabi 
sa atin ng Salita ng Dios sa Santiago 4:13-15:  “Halikayo ngayon, kayong nagsasabi, Ngayon o bukas 
ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at 
kikita.  Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong 
buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaho.  
Sa halip ay dapat ninyong sabihin, Kung loloobin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin 
namin ito o iyon.”   
 
Hindi tayo papasok sa taong ito ng 2000 na may pagkabalisa o may makalamang pagtitiwala.  
Positibong sinasabi sa atin ng Salita ng Dios, kung ano ang dapat nating maging asal.  Ang ating asal 
ay dapat nakabatay sa pangako na sinabi ng Dios sa atin na ating dalhin saanman tayo pumunta sa 
parating na taon.  Ang pangakong iyan ay nakatala sa Levitico 26:12:  “At ako'y laging lalakad sa 
gitna ninyo.  Ako'y magiging inyong Dios, at kayo'y magiging aking bayan.”  Ang Levitico 26 ay buod 
ng lahat ng mga pangako at mga babala na ibinigay ng Dios sa Israel nang sila ay papasok na sa 
lupain ng Canaan.  Paulit-ulit na binigyang-diin ang mapagbiyayang katapatan ng Dios at kung ano 
ang gagawin ng Dios.  Ipinaalala sa kanila ng Dios ang tipan na Kanyang ginawa sa kanila at sa 
kanilang mga ninuno.  Paulit-ulit na binigyang-diin ang katotohanan na ang pagpapala ni Jehovah ay 
matatamasa lamang sa daan ng taos-pusong pagsunod.  Ang mismong puso ng pangako ng Dios ay 
ibinigay sa talatang binanggit ko sa inyo.  Ang Dios ay nagsasalita tungkol sa katotohanang ang 
tabernakulo ay itatayo sa gitna nila, ang simbolo sa Lumang Tipan ng presensya ng Dios sa Kanyang 
bayan kay Jesu Cristo at ang patotoo na kay Jesu Cristo ang Dios ay maglilinis sa kasalanan. 
 
Pagkatapos ay sinabi ng Dios sa kanila na sa batayan ng dugo ni Jesu Cristo, na inilalarawan sa 
tabernakulong iyon, Siya’y lalakad sa gitna nila.  Ihinihinga ng pangakong iyon ang kamanghaan na 
ang Dios mismo ay masisiyahan sa Kanyang bayan.  Siya ay lalakad sa gitna natin bilang Kanyang 
mga anak, gaya ng taong lumalakad sa halamanan, nakikipag-usap at nakikisama sa atin.  Iyan ang 
pangakong dala-dala natin sa parating na taon, at sa anumang mga araw o mga taon na inilaan pa ng 
Panginoon para sa atin habang hinihintay natin ang Kanyang tiyak na pagdating. 
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Mayroong bagay na kahanga-hangang nagbibigay kaaliwan at mapagbiyaya sa ating mga kaluluwa 
na marinig ang Dios na nagsasabing, “Ako'y laging lalakad sa gitna ninyo.”  Iyan ay lalong higit pa sa 
pagsasabi Niya lamang na, “Sasamahan Ko kayo.  Makakasama ninyo Ako sa inyong pagtitipon.  O, 
habang kayo ay naglalakbay sa mga araw at mga buwan na darating, naroon Ako.”  Ngunit ang 
salitang, “lalakad, Ako’y lalakad,” ay tumutukoy sa aktibong pangangalaga, sa palagiang pag-iingat 
ng isang tagapangalaga, o ng isang pastol sa gitna ng kanyang mga tupa, o ng makapangyarihang 
tagapagtanggol ng mga maliliit na bata.  Kaya ito ay nagsasabi sa atin ng kapangyarihan, 
proteksyon, pangangalaga, at pag-iingat.  Lalakad Siya sa gitna natin bilang hari sa Kanyang mga 
nasasakupan. 
 
Ang aklat ng Apocalipsis, kung inyong matatandaan, sa kapitulo 2:1, ay naglalarawan sa Panginoong 
Jesu Cristo na inilarawan na may mga mata na may ningas ng apoy at may hawak na tabak na may 
dalawang talim, gayuman’y lumalakad Siya sa gitna ng pitong gintong ilawan.  Lumalakad Siya sa 
gitna ng Kanyang iglesia at bayan.  Iyan ay, hindi lamang Siya naroroon, kundi Siya ay naroon sa buo 
Niyang kapangyarihan, ang kapangyarihang iyon na gagamitin para sa ikabubuti natin, sa ating 
proteksyon, at sa ating kaaliwan.  Kung ang Dios ay lumalakad sa gitna natin, ano ang katatakutan 
natin?  At kung payuyukurin tayo ng Dios sa pagkamangha na Siya ay lumalakad sa gitna natin, 
kung gayon ano ang ikababalisa natin? Ako'y laging lalakad sa gitna ninyo at magiging inyong Dios.  
 
Ano ang inilalaan ng taong 2000 sa sanlibutan?  Ano ang inilalaan nito sa iyo at sa iyong pamilya?  
Ano ang inilalaan nito sa tapat na kongregasyon ng Panginoong Jesu Cristo sa sanlibutang ito?  Ang 
sanlibutan ay bumabaling sa kanyang pisika, sa kanyang mga manghuhula, sa kanyang mga aral na 
komentarista.  Hindi sinasabi sa atin ng Dios kung ano ang magiging.  Walang bolang kristal – ang 
Biblia ay hindi isang bolang kristal.  Subal it ito ang sinasabi Niya sa atin:  Siya’y laging lalakad sa 
gitna natin bilang makapangyarihang Dios.  At ang kaaliwan at kabutihang-loob nito ay ganap 
Siyang Dios na soberano.  Ang kahulugan ng salitang “soberano” ay naghahari sa lahat sa 
pamamagitan ng malakas na kapangyarihan at walang hanggang kalooban.  Siya ay naghahari sa 
lahat ng mga bagay upang maluwalhati Niya ang Kanyang sarili sa kaligtasan ng Kanyang iglesia, na 
Kanyang pinili sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Iyan ang malinaw na katuruan ng Salita ng Dios.  
Lahat ng nasa taong 2000 ay magbubukas sa nilayon ng Dios sa Kanyang walang hanggang mga 
panukala at sa isasagawa ng Dios sa Kanyang kasalukuyang probidensya.  Isinasaalang-alang lahat 
ng iyan, mula sa pinakamaliit na butil ng buhangin na lumulutang ng sanlibong sinag-taon (light 
years) palayo sa kalawakan, hanggang sa mga gawain ng mga bansa, hanggang sa mga paninda sa 
kalakalan, hanggang sa sakuna sa trapiko, hanggang sa buhok na nalalagas sa ating mga ulo, 
hanggang sa kanser at kamatayan – anupaman, lahat ng mangyayari sa taong 2000 ay mangyayari 
ayon sa walang hanggang panukala at papangyayarihin ng kapangyarihan ng makapangyarihang 
Dios.  Iyan ang malinaw na katuruan ng Biblia. 
 
Pinatutunayan ito ng Biblia sa malakas na pananalita.  Isaias 14:24, “Ang PANGINOON ng mga 
hukbo ay sumumpa: Gaya ng aking binalak, gayon ang mangyayari; at gaya ng aking pinanukala, 
gayon ang mananatili.”  Kailangan lang ng Dios na isipin ang isang bagay at iyon ay magiging 
alituntunin sa Kanyang mga nilalang.  Itinatakda Niya kung ano ang mangyayari.  “Sapagkat 
pinanukala,” Isaias 14:27, “ng Panginoon ng mga hukbo, at sinong magpapawalangbisa nito? Ang 
kanyang kamay ay nakaunat, at sinong mag-uurong nito?”  Sino ang mag-uurong ng kanyang kamay, 
sabi ng propeta, at magsasabi sa Dios, Ah, hindi, hindi mo magagawa ‘yan!  Madalas nating sinasabi, 
“Gagawin ko ito at gagawin ko iyan.”  Subalit maaari tayong hadlangan ng maliit na 
mikroorganismo, trangkaso, at isang munting depekto, o kanser upang magawa ang ating plano.  
Ngunit sinasabi ng Dios, “Sino ang makahahadlang sa akin?”  Mawala man lahat ng kapangyarihan 
ng mga anghel, ituon man ng puwersa ng impierno ang kanilang sarili nang buo nilang lakas laban 
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sa Dios na buhay, wala ni isang puntos ng layunin ng Dios ang mabibigo.  Sino ang makahahadlang 
sa Dios na buhay? 
 
Ako’y laging lalakad sa gitna ninyo.  Sa kaaliwang iyan at sa kamanghaang iyan tayo ay papasok sa 
taong 2000, naniniwalang ito ay mga kamay ng aking Ama.   
 
Ang pangakong iyan ay dapat magbunga sa iyo ngayon ng dalawang bagay sa iyong puso.  Una, 
pagpapasakop sa Dios, anuman ang ihatid ng Dios sa iyong buhay sa darating na taon.  Ang 
karanasan ni Job na, sa ibinigay na taon at araw ng kalendaryo, ay nangyari, ayon sa kalooban ng 
Dios, mula sa kayamanan at pamilya, kalusugan at kaligayahan, tungo sa kahirapan, kamatayan, 
kalungkutan, at karamdaman.  Si Job ang lalaking nawalan ng lahat ng mayroon siya, kasama na ang 
kanyang pamilya, sa loob ng isang araw.  Mababasa mo ang tungkol dito sa Biblia sa Job, kapitulo 1.  
Hindi niya alam kung bakit.  Gayunman ay alam niyang pinanukala ng Dios at pinangyari ng Dios 
ang sarili Niyang layunin.  Kaya mababasa natin na matapos mangyari ang mga bagay na ito, Job 
1:20, pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ang kanyang ulo, 
nagpatirapa sa lupa at sumamba at sinabing, “Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, 
at hubad akong babalik doon.  Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi; purihin 
ang pangalan ng Panginoon.”  Hindi pinagngalit ni Job ang kanyang mga ngipin.  Hindi sinabi ni Job, 
“Hindi ko ito kayang labanan kaya mabuti pang sumuko na ako.”  Ah, hindi.  Sinamba niya ang 
Panginoon na nagbigay ng lahat ng mga bagay.  Ang nalalaman lamang ni Job ay ang pangakong ito:  
“Ako’y laging lalakad sa gitna ninyo.”  Alam niyang walang nagbago sa Dios, kaya sinamba niya ang 
Dios. 
 
Kapag pinanghawakan natin ang katotohanan na ang makapangyarihang Dios ay laging lalakad sa 
gitna natin, kung gayon tayo ay magpapasakop at tayo ay sasamba.  Dadakilain natin ang pangalan 
ng Dios.  At paniniwalaan natin ng buong puso natin na ang Dios ay lubhang marunong upang 
magkamali, lubhang mapagmahal upang maging malupit, at lubhang makapangyarihan upang may 
anumang makahadlang sa Kanyang mga layunin para sa atin sa darating na taong ito.   
 
Ang pangalawang bagay na ibubunga nito sa ating mga puso ay ang espiritu ng hindi naaabalang 
kapahingahan sa Dios.  Ang pangakong “Ako’y laging lalakad sa gitna ninyo,” ay nangangahulugan 
na tayo ay magpapahingalay sa ating Dios.  Ang Dios ay laging lalakad sa gitna natin sa taong 2000.  
At tatawa Siya sa banal na pagkutya laban sa lahat ng pakana ng sanlibutan laban sa Kanya at sa 
Kanyang bayan.  Siya ay mananahan sa kapayapaan sa Kanyang banal na bundok.  Sa paniniwalang 
iyan, tayo rin, ay maaaring manahan sa kapayapaan sa lahat ng mga araw sa hinaharap.  Isaias 26:3, 
4, “Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya'y 
nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, sapagkat ang Panginoong Dios 
ay isang batong walang hanggan.”  Tayo ay magsisimula ngayon sa pananampalatayang ito:  “O 
Panginoon, alam ko na Ikaw ay lalakad na kasama ko.  Ang bawat galaw sa sandaigdigan ay nasa 
ilalim ng Iyong kontrol.  Ano pa ang kailangan ko?  Kung Ikaw, O Panginoon, ay lumalakad na 
kasama ko, kung gayon ang lahat ay mabuti.” 
 
Kaya tayo ay mabubuhay sa patuloy na kamalayan ng mapagbiyayang presensya ng Dios. “Ako'y 
laging lalakad sa gitna ninyo.  Ako'y magiging inyong Dios, at kayo'y magiging Aking bayan.”  Dahil 
sa biyaya ng Dios, iyan ay, sa Kanyang dakilang kapangyarihan upang magligtas at sa Kanyang di 
karapat-dapat na kagandahang-loob sa atin, dahil diyan, sinasabi Niya, Ako ay naroroon.  Ako’y 
laging lalakad sa gitna ninyo.  Ako’y mananahan sa gitna ninyo.  Ako’y maninirahan sa gitna ninyo. 
 
Ang Biblia ay madalas na nagsasalita tungkol diyan.  Halimbawa, umabot ito sa kanyang rurok, sa 
buo nitong kapahayagan, sa bagong mga langit at lupa (basahin ang Apocalipsis 21:1-3).  Wala nang 
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hihigit pa dito! Ipinapakita ito ng Biblia bilang pinakadakilang kabutihan at pagpapala na maaaring 
tamasahin ng lalaki, babae, batang lalaki o batang babae.  At ito ang dahilan kung bakit ang langit ay 
inilalarawan sa atin sa ganitong paraan.  Marami tayong katanungan tungkol sa anong magiging 
anyo ng langit.  Wala tayong maraming kasagutan.  “Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi 
narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Dios para sa 
kanila na nagmamahal sa kanya,” sabi ng Salita ng Dios.  Subalit narito ang tiyak na kasagutan:  ang 
langit ay magiging kaluguran ng presensya ng Dios.  “Ako’y ganap na laging lalakad sa gitna ninyo.”  
At ngayon magiliw na ipinapangako ng Dios na ganyan ang magiging kalagayan nitong darating na 
taon.  Kaya masasabi natin ang mga salita ng Awit 46, “Ang PANGINOON ng mga hukbo ay kasama 
natin, ang Dios ni Jacob ay kanlungan natin.” 
 
Bakit ito napakahalaga?  Bakit ito napakahalaga sa iyo?  Ito ang kaibahan sa pagitan ng katapangan 
at karuwagan, sa pagitan ng katatagan at pagkamabuway.  Alam mo ba sa iyong kaluluwa na 
ipinangako Niya itong katapatan ng Kanyang presensya?  Ito ang ibinigay Niya kay Josue nang 
kinakaharap ni Josue ang mga bansang bihasa sa pakikipaglaban at pakikipagdigma.  Ngayon siya 
ay tinawag upang pamunuan ang bayan ng Dios sa lupain ng Canaan.  Anong angkla ng kaluluwa 
ang ibinigay ng Dios kay Josue?   Sinabi Niya ito sa kanya (Josue 1):  “Kung paanong ako'y nakasama 
ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man.   Sapagkat ang Panginoon 
mong Dios ay kasama mo saan ka man pumaroon.”  Josue, iyan lamang ang kailangan mong 
malaman.  Sa pagharap mo sa kawalang-katiyakan, Ako’y kasama mo. 
 
Paulit-ulit itong sinasabi ng Biblia.  Halimbawa, sa II Mga Hari 6 mababasa natin ang malaking 
hukbo ng mga taga-Siria na dumating upang dakpin si propeta Eliseo, na naghahayag ng lahat ng 
mga plano ng hari sa hari ng Israel.  Ano ang ginawa ng propeta?  Nanginig ba siya?  Lumapit sa 
kanya ang kanyang lingkod at sinabi sa kanya na ang hukbo ng mga taga-Siria ay nakapalibot sa 
kanila.  Sila ay napapaligiran.  Ano ang ginawa niya?  Nanalangin siya, “Idinadalangin ko sa iyo, 
Panginoon, na buksan mo ang mga mata ng aking lingkod upang makita niya ang mga anghel ng 
Dios.”  Hindi hiniling ni Eliseo sa Dios na gumawa ng isang bagay na wala pa doon.  Hindi siya 
humingi na gumawa ng biglaang probisyon.  Hindi! Hiniling niya na ang mga mata ng kanyang 
lingkod ay mabuksan upang makita kung ano ang palagiang kalagayan, kung ano ang palagiang 
katotohanan.  Binuksan ng Panginoon ang kanyang mga mata, nabasa natin.  At narito ang bundok 
ay puno ng mga kabayo at mga karwahe ng apoy sa palibot ni Eliseo.  “Ako’y kasama mo.”  
 
Mayroon ka bang mga mata ng pananampalataya upang makita iyan?  Pinaniniwalaan mo ba iyan, 
sa pamamagitan ni Jesu Cristo?  Naaalala mo ba iyan araw-araw?  Ah, anong kaibahan ang 
nagagawa nito.  Ito ay nangangahulugan ng kakatagan, katapangan, at katiyakan.  Kaya masasabi 
mong ang Dios ay ating tanggulan at kalakasan, handang saklolo sa bagabag.  Kaya’t hindi tayo 
matatakot.  Hindi Siya isang maaaring maging tulong, isang posibleng tulong.  Ako’y laging lalakad 
sa gitna ninyo. 
 
Kaya magkakaroon din tayo ng katiyakan na ibibigay ng Dios sa atin ang lahat ng ating kailangan, 
hangga’t kalooban Niya na tayo ay mabuhay dito sa lupa. 
 
Kung sakaling ipagpaliban pa ng Panginoon ang Kanyang pagdating sa taong ito at panatilihin 
tayong buhay sa lupa, isipin mo lahat ng mga kakailanganin natin:  hininga, pagkain, tirahan, damit, 
kalusugan, espiritual na mga pangangailangan, budhing lilinisin mula sa kasalanan, kalakasan ng 
Dios upang patayin ang ating mga kasalanan, karunungan sa ating mga kaguluhan.  Mayroon tayong 
isang mundo ng pangangailangan.  Ang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo ay may maraming 
pangangailangan:  ang ipangaral ang Salita malayo at malapit, panatilihin ang kamangha-manghang 
katotohanan, manahan sa pag-ibig at pagkakaisa, patawarin ang isa’t isa, mamuhay bilang i sang 
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katawan ng mga mananampalataya sa isang pananampalataya sa ikaluluwalhati ng Dios.  Paano 
tayo makakahanap ng sapat na probisyon para sa lahat nitong malaking bundok ng 
pangangailangan?  Eto:  Ako’y laging lalakad sa gitna ninyo.  At Ako'y magiging inyong Dios.  At 
kayo'y magiging Aking bayan.  Magkakaroon ng buong probisyon.   
 
Paano tayo makatitiyak?  Makakatiyak tayo sa pamamagitan ng lohika ng krus.  Sa pamamagitan ng 
lohika ng krus pinangangatwiranan natin na kung ipinagkaloob ng Dios ang pinakadakila nating 
pangangailangan:  ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa dugo ng Kanyang Anak, hindi ba 
Niya ipagkakaloob din sa atin ang lahat ng ating kailangan upang matupad ang Kanyang kalooban at 
ang Kanyang pangalan ay maluwalhati sa atin?  Tayo ay tinubos ng Dios.  Kung gayon maaari tayong 
magtiwala na ibibigay Niya sa atin ang buong probisyon.  Probisyon ng ano?  Lahat ng ating naisin o 
napagpasyahan nating kailangan natin?  Ibibigay ba Niya sa atin iyong mansyon doon sa burol?  Ang 
bagay na iyon na palagay natin ay kailangang-kailangan dito sa buhay sa kasalukuyan?  Hindi! 
Ibibigay Niya sa atin ang lahat ng naging dahilan ng kamatayan ni Cristo upang maisagawa sa atin.  
Pangangalagaan Niya tayo.  Iingatan Niya tayo.  At ihahanda Niya tayo para doon sa makalangit na 
tahanan kapag tayo ay ganap na mananahang kasama Niya. 
 
Sa pagpasok natin sa taong 2000, hindi tayo manginginig sa takot.  Hindi tayo tatayo sa hangal na 
katiyakan ng mga tao.  Kundi ibabatay natin ang buo nating tiwala at magmamalaki sa Salita ng 
Dios:  Lagi Siyang lakad sa gitna natin nang magiliw at matapat.  At samakatuwid ibibigay Niya ang 
anumang kailangan natin.  Alam natin ito, hindi ayon sa mga hula ng Wall Street, hindi ayon sa 
takbo ng stock exchange, hindi ayon sa sasabihin ng mga tao na ilalaan ng taong ito para sa atin, 
kundi alam natin ito dahil sa pangako ng Dios sa atin sa pamamagitan ni Jesu Cristo – na ibibigay 
Niya sa atin lahat ng tinipon Niya para sa atin sa Kanyang Anak, na si Jesu Cristo, lahat ng kailangan 
natin upang labanan ang ating mga kasalanan, upang lumago sa biyaya, upang magpatuloy 
hanggang sa wakas, upang paglubagin ang ating mga puso, at upang itingala ang ating mga ulo.  
Hindi natin kailangang kabahan.  Hindi natin kailangang mapuno ng takot.  At hindi tayo maaaring 
maging tiyak sa makalaman.  Kundi sa Dios tayo ay patuloy na magmamalaki. 
 
Handa ka na bang pumasok sa bagong dekadang ito?  Sa bagong taong 2000 na ito?  May isa lamang 
paraan upang gawin iyan.  Sa pagtitiwala dito sa Salita ng Dios, naniniwala dito sa Salita ng Dios, 
tayo ay magpapatuloy.  Anuman ang takot at mga panganib na nasa unahan mo.  Dumating man ang 
kamatayan, pagsubok, karamdaman, paghihirap, pighati, kalungkutan – anupaman.  Ating 
panumbalikin ngayon ang ating mga sarili.  Lakasan natin ang ating loob sa ating Dios, ang Isa na 
soberano, na sumumpa ng Kanyang presensya at nangako na ibibigay ang lahat nating 
pangangailangan.  Ito ang alam natin at dito tayo ay magpapahingalay, ngayon at palagi:  Siya ay 
laging lalakad sa gitna natin sa taong ito.  Purihin nawa ang Kanyang pangalan. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, nakatayo kami sa pasimula ng taong ito.  Kami ay tumitingin sa Iyo.  Sa pamamagitan ng 
pananampalataya ang aming mga mata ay nakatuon sa Iyo bilang tunay at buhay na Dios.  
Nanghahawakan kami sa pamamagitan ng pananampalataya sa Iyong pangako na Ikaw ay laging 
lalakad sa gitna namin, hindi dahil sa anumang kahalagahan na maibibigay namin sa Iyo, kundi 
dahil sa Iyong pag-ibig at kabutihang-loob kay Jesu Cristo.  Nawa itong pangako ng Dios ay makita 
ng aming mga mata ng pananampalataya bawat oras at bawat araw na darating, hanggang sa wakas 
ay makita Ka namin nang mukhaan at magagalak sa Iyo magpakailan kailan man, sa pamamagitan 
ni Jesu Cristo.  Amen. 
 


