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JEREMIAS 3:15 
"MGA PASTOL AYON SA SARILING PUSO NG DIOS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ano ang ipinapangako ng Dios sa iglesiang puspos ng tapat pagsisisi? 
 
Ang sagot ay ito:  Mga ministro, mga elder, at mga diakono ayon sa sarili Niyang puso. 
 
Makipagbukas kayong kasama ko sa Jeremias 3:15. Doon ay mababasa natin itong pangako ng Dios:  
“'At bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan, na magpapakain sa inyo ng 
kaalaman at unawa.”  Ang talatang ito ng Kasulatan ay bahagi ng pangako ng Dios sa mga anak 
Niyang nagsisisi.  Kung babasahin mo ang kapitulo, makikita mo na tinatawag ni Jeremias ang 
Israel, ang sampung lipi, sa pagsisisi, na manumbalik sa Dios kung saan sila tumalikod tungo sa 
espiritual na pangangalunya.  Tinatawag niya sila upang manumbalik sa tanging posibleng paraan – 
sa paraan ng lubos at tapat na pagsisisi, sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pag-amin ng 
kanilang bulok na kalikasan at ng napakarami nilang kasalanan at paghihimagsik.  “Manumbalik,” 
sabi ng Dios, “sa Akin.  Sapagkat Ako ay kasal sa iyo.”  At ipinapangako ng Dios na, sa kanilang tapat 
at buo at taos-pusong pagsisisi, muli Niya silang titipunin sa Zion at dadalhin sila sa kaharian ng 
Kanyang mahal na Anak.  Sapagkat sila’y nangagkalat.  At Siya’y nangangako na aalagaan sila sa 
Kanyang iglesia sa pagbibigay sa kanila ng mga pastor o pastol na magpapakain sa kanila ng 
kaalaman at unawa.  Samakatuwid, sa nagsisising bayan, ang Dios ay nangangako ng dakilang 
pagpapala ng mga pastol ayon sa Kanyang napupusuan na magpapakain sa kanila ng kaalaman at 
unawa. 
 
Tinutukoy ni Jeremias ang mga lalaki tulad ni David, sapagkat tinutukoy ng Kasulatan si David na 
“lalaking ayon sa sariling puso ng Dios.” Ang bayan ng Israel, lalo na ang sampung lipi na humiwalay 
sa bahay ni David, ay nasa daan ng espiritual na pangangalunya.  At sa daang iyan ng espiritual na 
pangangalunya, iniwan ang Panginoon nilang Dios, hindi sila kailanman nakatanggap ng mga hari o 
mga prisipe o mga pari na ayon sa puso ng Dios.  Tumanggap sila ng mga lalaking sa ilalim nila sila 
ay nagdusa; mga lalaking nagdala sa kanila sa pagkawasak; mga lalaking umakit sa kanila sa 
pagtalikod at hinikayat sila sa daan ng kahangalan.  Dito ay sinasabi ng Dios na sa bayan na 
nabagbag ang puso upang manumbalik sa Kanya sa paraan ng pagsisisi, magpapakita Siya ng 
kaawaan sa tiyak na paraan.  Bibigyan Niya sila ng mga espiritual na pinuno na tunay na 
mangangalaga sa kanilang mga kaluluwa at pamumunuan sila sa espiritu ni David.  
 
Ang katuparan ng pangakong ito sa Jeremias ay na kay Jesu Cristo, ang Pastol ng iglesiang tapat na 
nagsisisi.  At ibinibigay ni Jesu Cristo sa Kanyang bayan na nagsisisi at iglesia ang mga pastol:  mga 
elder, mga diakono, at mga pastor sa Kanyang lugar upang pakainin tayo ng kaalaman at unawa.  
Samakatuwid, ang pangakong ito ay natupad sa iglesia ng ating Panginoong Jesu Cristo nang 
ibinigay ni Cristo sa Kanyang iglesia ang mga lingkod na ayon sa sarili Niyang puso. 
 
Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay may magiliw na pagpapahalaga sa Kanyang iglesia sa lupa.  
Yamang binili ang iglesia ng Kanyang sariling dugo, at yamang inialay Niya ang Kanyang buhay para 
sa mga tupa, binibigyan Niya sila ng mga pastol ayon sa sarili Niyang puso.  At sa presensya ng 
gayong mga lalaki – tapat na mga pastor, masisipag na elder, nakatalagang mga diakono – na tayo 
bilang iglesia ay may tiyak na katibayan ng kabutihan ng Dios sa atin.  Si Cristo na ating Panginoon, 
kung gayon, ay nalulugod na mangalaga sa Kanyang mga nagsisising anak na tinipon sa iglesia sa 
pamamagitan ng mga pastor, mga elder, at mga diakono.  Huwag hayaan ang sinuman na 
ipagwalang-bahala ito.  Huwag hayaang hindi makita ng isang mananampalataya kay Cristo ang 
kahalagahan ng tapat at makadios na mga elder, mga pastor, at mga diakono sa iglesia.  Ang pastor, 



 - 2 - 

elder, at diakono ay hindi lamang mga pinuno sa iglesia.  Hindi lamang sila mga opisyales na 
itinalaga ng korporasyon.  Kundi sila ay mga lalaking itinalaga ni Cristo.  At sa paraan ng kanilang 
tapat at nakatalagang pagpapagal, sila ay mga tanda sa atin ng pag-ibig ni Cristo at ng Kanyang 
pangangalaga sa atin, na ang pananampalataya ay dapat din nating sundan. 
 
Subalit huwag hayaang hindi makita ang kaugnayan sa pagitan ng ating sariling espiritual na buhay 
at ng presensya ng gayong mga makadios na opisyales ng iglesia.  Kapag ang iglesia ay tumalikod; 
kapag ang mga tao ng isang iglesia ay wala nang puso para sa Dios at Kanyang kaluwalhatian; kapag 
ang isang bayan, isang iglesia, ay mas nababahalang maging tulad ng sanlibutan kaysa tulad ng 
kasintahang babae ni Cristo; sa gayon iyan ay malinaw sa pag-aalis ng Dios sa kanila ng mga 
lalaking may matibay na paniniwala, mga lalaking espiritual na pinuno.  Kapag pinabayaan natin 
ang daan ng Dios at kapag minaliit natin ang Salita ng Dios, at kapag sinabi natin na ang Salita ng 
Dios ay hindi ang kapangyarihan at awtoridad sa iglesia, at pinasasama natin ang pagsamba ng 
iglesia at magsimulang sumamba sa iglesia ayon sa nais natin, kung gayon ang kahatulan ng Dios ay 
kadalasang matatagpuan dito, na sa gayong iglesia hindi Siya nagbibigay ng mga lalaki ayon sa sarili 
Niyang puso, kundi mga lalaking ayon sa sarili nilang puso na mag-aakay sa bayan ng Dios sa 
pagkawasak. 
 
Sa iglesiang buhay at nagsisisi, sa gitna ng mga mananampalataya na naghahangad na ibaba ang 
kanilang sarili sa harap ng Dios at sumunod sa Dios, tinutupad ng Dios ang pangako na bibigyan sila 
ng mga lalaki ayon sa sarili Niyang puso, mga office bearer na may kabanalan.  Huwag hayaang may 
magsabi, “Wala akong pakialam sa espiritual na kalagayan ng iglesia.”  Ah, oo! Ang sarili nating 
espiritual na buhay at ang presensya ng mga tapat na lingkod ay di-mapaghihiwalay na may 
kaugnayan. 
 
Sinasabi ng Dios sa atin na kapag sama-samang tinipon ng Dios ang Kanyang bayan sa iglesia, na 
Kanyang ginagawa, kung gayon sa iglesia dapat tayong pamahalaan ng opisina ng pastor, elder, at 
diakono.  Sa kapitulong iyon ng Jeremias 3, sinasabi ng Dios, “dadalhin Ko kayo sa Zion.” Ngunit 
pagkatapos hindi na Siya nagpatuloy at nagsabing, “Dadalhin Ko sila sa Zion upang mabuhay sila ng 
nais nila na ginagawa ang sarili nilang kagustuhan.”  Kundi sinabi Niya, “Hindi, ilalagay ko sila sa 
ilalim ng pamumuno, sa ilalim ng disiplina, sa ilalim ng wastong espiritual na pamamahala.”  At 
ginamit Niya ang larawan ng isang kawan ng mga tupa sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang pastor 
o pastol.  Ang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo ay hindi isang zoo.  Ang iglesia ng Panginoong Jesu 
Cristo ay hindi dapat ihambing sa isang kaparangan na may maiilap na hayop na gumagala sa sarili 
nilang kasiyahan, nanunuwag, at natututunan ng maliliit ang mga gawi ng mababangis.  Kundi ang 
iglesia ay nasa ilalim ng anyo ng tupa sa pastulan, sa ilalim ng pangangalaga ng mga pastol.  At ang 
pastol na iyon ay mahalaga para sa pagtatanggol, pangangalaga, at pagpapakain ng kawan.  Ang 
pastol ay pinagkatiwalaan sa pinakamahalagang bagay sa sansinukob – ang pangangalaga ng kawan 
na binili ni Cristo ng sarili Niyang dugo (Mga Gawa 20:28). 
 
Kaya sinabi ng Dios, “Ang mga lalaking ito na aking pinagkatiwalaan sa mga opisina ng pastor, elder, 
at diakono, ay dapat maging mga lalaki ayon sa sarili Kong puso.”  Ang Kasulatan ay naglalabas ng 
maraming biyaya na dapat nasain ng pastor, elder, at diakono.  Dapat silang maging tapat.  Dapat 
silang maging masigasig.  Dapat silang maging marunog.  Dapat na itinatanggi nila ang kanilang 
sarili.  Dapat silang matiyaga.  Subalit may isa na nagbubuod sa kanilang lahat.  May isa na ginagawa 
ang lahat na posible.  May isa na dapat linangin higit sa lahat ng mga bagay.  Dapat silang maging 
mga lalaki ayon sa sariling puso ng Dios, gaya ni David, na mababasa natin sa Mga Gawa 13:22, 
“Natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa 
ng buong kalooban ko.”  Pansinin mo iyan.  Kapag ang iyong puso ay ayon sa sariling puso ng Dios, 
ikaw ay magiging isang nakatalaga sa paggawa ng kalooban ng Dios.  Kapang ang mga bagay-bagay 
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ng puso ng Dios ay nasa iyong puso, kung gayon ang praktikal na resulta ay ang pagkakaroon ng 
malasakit na ang Kanyang banal na kalooban at ang Kanyang banal na ngalan ay maluwalhati sa 
iglesia, hindi ikaw, kundi ang iyong Panginoon. 
 
Ano ang kahulugan nito, ang maging ayon sa sariling puso ng Dios?  Maliwanag na, ito ay isang anyo 
ng pananalita.  Ang Dios ay may puso.  Ang puso ng Dios ay tumutukoy sa lahat ng mga bagay na 
ninanasa ng Dios, niloloob ng Dios, pinananabikan ng Dios, at minamahal ng Dios.  Mula sa Kanyang 
puso minamahal ng Dios ang Kanyang iglesia.  Minamahal ng Dios ang Kanyang mga hinirang na 
Kanyang pinili mula sa walang hanggan.  At niloob rin Niya na makilala nila at mahalin Siya at 
makiayon sa Kanya at makita ang Kanyang kaluwalhatian.  Mula sa Kanyang puso niloob Niyang 
iligtas ang Kanyang mga iniibig kay Jesu Cristo.  Mula sa Kanyang puso ay nilinis Niya sila sa dugo 
ng Kanyang Anak, pinalaya Niya sila mula sa pagkaalipin sa kasalanan, dinadala Niya sila tungo sa 
liwanag ng Kanyang pakikisama.  Samakatuwid, ang mga lalaking ayon sa sariling puso ng Dios ay 
nag-aalab sa katulad na mga layunin ng Dios.  Ninanasa nila ang mga ninanasa ng Dios.  Hinahangad 
nila ang hinahangad ng Dios.  Ang mga bagay na mahalaga sa Dios ay naging mahalaga na ngayon sa 
kanila, napakahalaga sa kanila na iyon lamang ang bagay na mahalaga.  Sila ay katulad ng Dios sa 
kanilang mga pagnanasa, sila ay katulad ng Dios sa kanilang espiritu, sa kanilang mga salita, sa 
kanilang pagtitimpi, sa kanilang pag-uugali.  Sa biyaya ay ninanasa nilang masanay sa mga bagay ng 
puso ng Dios at maging kalugud-lugod sa Dios. 
 
Maraming bagay ang maaari nating sabihin tungkol sa pagiging ayon sa sariling puso ng Dios.  
Ngunit tiyakan na ito’y nangangahulugan na kailangan silang maging mga lalaki na nabago ang puso 
at nabubuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus. 
 
Ang pastor, ang elder, o ang diakono ay hindi dapat isang asong-gubat na nakadamit-tupa, kundi 
dapat maging lalaki na nakaranas ng paglilinis ng muling pagkabuhay at ng pagbabago ng Espiritu 
Santo (Tito 3), isang lalaki na binanal ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo na 
nananahan sa kanya, araw-araw na nililinis mula sa tiwaling panlasa ng sarili niyang laman, araw-
araw na nililinis mula sa sarili niyang pagmamataas, sa pagpapahalaga sa kanyang sarili, sa kanyang 
kapalaluan, at ngayon isang lalaking may nag-iisang paningin sa banal na kaluwalhatian at sa 
pagtataguyod ng mahalagang katawan ni Cristo.  Dapat siyang maging lalaki na may magiliw na 
katapatan, hindi pinamumunuan ng makasariling espiritu, kundi isa na karaniwang mangangalaga 
para sa iglesia ng Panginoong Jesu Cristo.  Iyan ay nangangahulugan na ikaw, bilang pastor, bilang 
elder, o diakono ay mangangalaga sa pananampalataya, sa pagsisisi, sa mga kaluluwa ng bayan ng 
Dios.  Paano magagawa iyan ng isang tao kung hindi muna niya naranasan ang katotohanan ng 
buhay na iyan sa sarili niyang puso?  Ang hangad ng kanyang gawain, nag-iisang hangad, ay ang 
karangalan ng Manunubos at ang buhay ng mga taong ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga. 
 
Ibig sabihin niyan ay dapat siyang lumakad araw-araw kasama nila.  Ang pastol ay lumalakad sa 
gitna ng kanyang mga tupa.  Ibig sabihin niyan ay dapat tayong lumakad sa gitna nila bilang mga 
elder, mga diakono, at mga pastor bilang mga halimbawa ng banal na buhay kay Jesu Cristo.  Ibig 
nitong sabihin na dapat puno ang ating paningin:  mabilis na magmanman sa panganib, 
mapagbantay. Dapat tayong maging mga lalaki ayon sa puso ng Dios.  Iyan ay tunay na 
nangangahulugan na sa biyaya ng Dios palagian nating pinapatay ang apoy ng kasalanan sa sarili 
nating mga kaluluwa.  
 
Dapat din tayong maging mga lalaking may matibay na paniniwala, mga lalaking nanghahawakan sa 
mga prinsipyo ng Salita ng Dios, mga lalaking wasto sa pananampalataya ayon sa II Timoteo 1:13, 
sinusundan ang huwaran ng mga wastong salita.  
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Ang mga elder, mga diakono, at mga pastor ayon sa sariling puso ng Dios ay mga lalaki ng Salita.  
Alam nila ang Salita.  Mahal nila ang Salita.  Sila ay wasto sa aral, aral na bumubuhay at 
nagpapalakas at nagpapasigla.  Winawasak nila at kinamumuhian ang lahat ng kamalian laban sa 
banal na Salita ng Dios.  Iyan ay nangangahulugan na ang elder, diakono, at pastor ay may kaalaman 
sa kalooban ng Panginoon gaya ng nahayag sa banal na Kasulatan.  Dapat siyang maging lalaki na 
may matibay na paniniwala, hindi katigasan ng ulo, hindi ginagawang isang bagay na ukol sa 
prinsipyo ang di-mababaling damdamin ng isa, kundi isang lalaki na ang hatol at palagay ay 
pinanday ng mga prinsipyo ng banal na Kasulatan, at ang mga prinsipyong iyon ay idinadalangin na 
ngayon sa kanyang kaluluwa. 
 
Dapat tayo, higit pa, na maging mga lalaki ng makadios na mga biyaya, ng mapagpakumbabang 
espiritu, ng marunong at maingat na pag-uugali, matiyaga, malinaw, at tuwiran, mga lalaking 
mapanalanginin, hindi madaling magalit, hindi mayayamutin.  Sa madaling salita, ang lalaking ayon 
sa sariling puso ng Dios ay lalaking nagtataglay ng kawalang-malay ng kalapati, ng mata ng agila, ng 
tapang ng leon, ng sigasig ng anghel.  Siya ay lalaking nagnanasang ipakita ang puso ng Dios sa 
Kanyang bayan.  Isipin mo iyan! Isa na tinawag upang ipakita ang puso ng Dios sa Kanyang bayan. 
 
Ang gayong mga pastol (mga elder, mga diakono, at mga pastor) ay kaloob ng Dios sa Kanyang 
iglesia. 
 
Ngayon, ikaw na tinawag sa opisina ng elder, diakono, at pastor, at ikaw na nasa ilalim ng kanilang 
pamumuno, hindi ka dapat magsimulang tumingin, una sa lahat, sa sarili, sa tao.  Hindi ito sa 
kanyang sarili.  Kinikilala natin iyan.  Kinikilala natin na ang bawat lingkod sa iglesia ay ang 
mismong kabaligtaran ng lalaki ayon sa sariling puso ng Dios sa pamamagitan sa sarili niyang 
kalikasan.  Hindi ito isang natural na kaloob. Hindi ito matatagpuan sa gitna ng mga anak ng mga 
tao.  Ito ay kaloob ng umakyat na Panginoon na nagbubuhos ng biyayang ito sa iglesia.  Sabi Niya, 
“Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa sarili kong puso.  Ibibigay ko ito.”  Ang pagkakaroon ng 
gayong mga lalaki sa iglesia ay patunay ng kaloob ng biyaya ng Dios.  Ito ang malakas na 
kapangyarihan ni Cristong napako sa krus.  Iyan ay nangangahulugan na sila ay binuhay ng Dios.  
Ikaw ay hinuhuli ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at Espiritu.  Wala kang anumang 
dapat ipagmalaki.  Itinatakda ng Dios ang oras ng iyong kapanganakan, ng pagpapalaki sa iyo, ng 
iyong paghahanda.  Ang Dios ay gumagawa sa iyong puso.  Nakita mo, ang opisina ng tapat na mga 
elder, mga diakono, at mga pastor ay kaloob ng Dios.  Ito ay isang bagay na binili ni Cristo.  Ito ay 
isang bagay na si Cristo lamang ang makapagbibigay. 
 
Ito ay Kanyang dakilang kagandahang-loob sa iglesia na magbigay ng gayong mga lalaki sa iglesia.  
Ibig sabihin niyan na bilang kaanib ng kongregasyon ng Panginoong Jesu Cristo ikaw ay lubos na 
mananalangin para sa gayong mga lalaki, na kayo ay pinagkalooban ng gayog mga lalaki.  At ikaw ay 
mananalangin para sa kanila.  Idinadalangin mo ba ang iyong mga elder, ang iyong mga diakono, at 
ang iyong pastor?  Ikaw ba ay tumatayo sa lugar ng panalangin na hinihiling sa Dios na makasama 
sa kanila?  Ikaw ba ay sumasagana sa pananalangin, nakikipagbuno sa pananalangin para sa kanila?  
Hiniling ni Pablo sa Roma 15:30  na ang iglesia ng Dios ay magsikap na manalangin para sa kanya – 
literal na, makipagbuno sa pananalangin para sa kanya.  Para sa kanya!  Ang apostol Pablo.  
Sasabihin natin, “Mayroon talagang pinagkaloobang lingkod.  Kung sinuman ang makakagawa nito 
sa kanyang sarili, si Pablo iyon.”  Ah, hindi! Sabi ni Pablo.  Huwag na huwag mong isipin ang 
ganyang bagay.  “Ako’y umaasa sa mga panalangin ng bayan ng Dios.  Dapat silang magsikap para sa 
akin.  Dapat silang manalangin para sa akin o hindi ko makakayang gawin ang aking mga 
tungkulin.” 
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Mayroon pa.  Dapat mong samantalahin ang iyong sarili sa kanila.  Dapat kang magpasailalim sa 
kanilang pangangalaga.  Dapat kang magpasailalim sa kanilang ministeryo na may pag-ibig at 
pagpapakumbaba. 
 
Mayroon pa.  Dapat mo silang igalang at mahalin mula sa puso, panloob.  Dapat mong gawin ang 
gayon alang-alang kay Cristo. 
 
 “Bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan, na magpapakain sa inyo ng kaalaman 
at unawa.”  Kaalaman at unawa ay madalas na magkasamang binabanggit sa Biblia.  Napakaigsi 
lang, ang kaalaman dito ay higit na tumutukoy sa nilalaman ng ating sinasampalatayanan.  Ang mga 
pastor, lalo na, ngunit pati ang mga elder at mga diakono, ay ibinigay sa iglesia upang magbigay sa 
bayan ng Dios ng kaalaman.  Hindi lamang malamig na kaalaman, hindi lamang pang-matalinong 
kaalaman, kundi masigla, taos-pusong kaalaman ng lahat ng nilalaman ng pananampalatayang 
Cristiano gaya ng nahayag sa banal na Kasulatan.  Ang salitang “kaalaman” ay madalas na 
tumutukoy sa isang bagay na nalalaman natin sa pamamagitan ng karanasan – bagay na ating 
inuunawa.  
 
Sinasabi ng Dios, “Sa pamamagitan ng mga officebearer magbibigay Ako ng kaalaman at unawa.”  
Ngayon ang salitang “unawa” ay higit na pagsasagawa ng kaalaman.  Ito ay tumutukoy sa maingat 
na pagkilos, pagkilos na ayon sa kaalaman na mayroon ang isa, ang kakayahang ilapat ang 
kaalaman.  Sabi ng Dios, “Bibigyan ko kayo ng mga pastol na magpapakain ng kaalaman at unawa.”  
Iyan ay, mga lalaking magdadala sa kanila ng Salita ng Dios sa paraang mauunawaan nila, sa 
paraang makikita nila at mauunawaan nila.  Pagkatapos ay “Bibigyan ko sila ng mga lalaking 
magpapakita sa Aking bayan kung paano tumugon sa Salitang iyon, na magbibigay sa Aking bayan 
ng unawa.  Pakakainin ko sila.  Pakakainin ko sila sa pamamagitan ng ministeryo ng mga pastor, 
mga elder, at mga diakono, upang malaman nila ang Aking salita, makita ito, at maunawaan ito; at 
kanilang malaman ngayon kung paano kumilos bilang tugon dito sa ikaluluwalhati ng Aking 
pangalan kung kaya’t ang Aking iglesia ay itinayo sa pananampalataya at pag-ibig at kapayapaan at 
pagkakaisa.” 
 
Kaya ang iglesia ay itinayo.  Pagkatapos ang mga makasalanang nagsisisi ay titipunin sa Zion at 
inaaliw at pinagagaling at pinanunumbalik.  Pagkatapos ang mga tupa ay makapagpapahinga at ang 
mga kordero ay lalago at ang kawan ay maaalagaan.  
 
Hayaan ninyong maglagay ako ng taimtim na tanong sa inyo bilang pastor, elder, o diakono:  Ang 
atin bang katangian ay sa pagiging pastor ayon sa sariling puso ng Dios?  Hayaan mong maglagay 
ako ng katanungan sa inyo, kongregasyon ng Panginoong Jesu Cristo at mananampalataya:  Ito ba 
ang uri ng elder at diakono at pastor na nais n’yo – lalaking ayon sa sariling puso ng Dios?  Kung 
gayon ay higit tayong manalangin at patuloy nating personal na hilingin sa Dios, sa ating mga 
buhay, ang dakilang biyaya ng pagsisisi.  Sapagkat sa bayang nagsisisi ipinangako ng Dios ang 
kaloob ng mga pastor ayon sa sarili Niyang puso. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Makalangit na Ama, luwalhatiing lubos ang Iyong sarili sa amin.  Luwalhatiin ang Iyong sarili sa 
amin sa pamamagitan ng paggawa sa amin ng mga pusong magiliw sa pagsunod, magiliw sa 
pagsisisi at lumayo sa kasalanan.  At ipagkaloob sa amin, na Iyong iglesia sa lupa, ang mga elder, 
mga diakono, at mga pastor; mga lalaking ayon sa sarili Mong puso, na magpapakain sa amin ng 
kaalaman at unawa.  Amen. 


