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MGA BILANG 25:1-9 
"ANG BAGAY NG BAAL NG PEOR" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ang layunin kung kaya’t ipinagkaloob ng Dios sa atin ang walang kamaliang Kasulatan ay malinaw 
na nakasaad sa II Timoteo 3:16, 17:  “Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Dios at 
mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang 
ang tao ng Dios ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.” 
 
Ang layunin ng Dios sa pagbibigay sa atin ng Biblia ay, una sa lahat, napaka positibo.  Ito ay ibinigay 
para sa pagtuturo at pagsasanay.  Ibinigay ng Dios sa atin ang Banal na Kasulatan upang tayo ay 
mapakain ng tuluy-tuloy at masustansyang espiritual na pagkain.  Upang marinig natin ang buong 
katotohanan ng Salita ng Dios para sa ating pagsasanay at para sa ating kaginhawahan. 
 
Subalit ibinigay din ng  Dios sa atin ang Biblia para sa maaaring tawagin na negatibong dahilan.  
Ibinigay Niya sa atin ang Biblia para sa pagsaway, para sa pagtutuwid.  Binabalaan tayo ng Salita ng 
Dios.  Tinuturuan tayo ng Salita ng Dios sa masama, upang malaman natin ang katotohanan, at 
upang malaman natin kung paanong mabuhay sa ikaluluwalhati ng Dios sa sanlibutang ito.  Kung 
gusto mong malaman ang katotohanan at kung paanong mamuhay ng buhay na nakalulugod sa 
Dios, dapat tayong mag-ingat sa mga babala na ibinibigay sa atin sa Salita ng  Dios. 
 
Ang Biblia ay lalo nang nagbababala sa atin sa pamamagitan ng mga halimbawa na ibinigay sa atin 
sa Kasulatan.  Mula sa halimbawa ng mga buhay ng bayan ng Dios na nakatala sa Kasulatan tayo ay 
binibigyang-babala at tinuturuan sa isang napakapraktikal at maliwanag na paraan sa buhay ng 
katuwiran at kabutihan sa harap ng Dios. 
 
Ang halimbawa ng babala na ibinibigay sa atin ng Biblia ay nakatala sa Mga Bilang 25:1-9.  
Tatawagin ko itong “Bagay ng Baal ng Peor.” 
 
Nangyari ito bago pumasok ang bansang Israel sa lupain ng Canaan.  Sila ay nagkampo sa harap ng 
Moab.  Ang hari ng Moab ay natakot sa kanila.  Hiningi niya sa isang propetang nagngangalang 
Balaam na sumpain sila.  Subalit hindi pinahintulutan ng Dios na sumpain ng masamang propetang 
ito ang Kanyang bayan.  Kaya sa halip ay sinabi ng propeta sa hari ng Moab na dapat niyang 
tuksuhin ang mga lalaki ng Israel na magkasala. 
 
Mababasa natin sa Mga Bilang 25 na ang mga anak na babae ng Moab ay inakit ang bayan ng Israel 
na gumawa ng pakikiapid, karumihang sekswal.  Itong pakikiapid, itong karumihang sekswal, ay 
kaagad na nauwi sa pagsamba sa dius-diosan sapagkat ang mga lalaki ng Israel ay sumama sa mga 
babaeng ito upang maghandog sa kanilang mga paganong dios.  Ito ang nagbunsod sa matinding 
galit ng Dios sa gayong kasalanan at sa matinding pagdidisiplina sa Kanyang mga anak.   
 
Ang bagay na ito ng Baal ng Peor, sapagkat doon ito nangyari, ay madalas na tinutukoy o 
binabanggit muli sa Kasulatan.  Mula sa maraming pagtukoy sa pangyayaring ito sa Kasulatan, 
naging napakalinaw na ipinakikita ng Biblia ang pangyayaring ito na mahalaga para sa ating 
pagsasanay.  Halimbawa:  Awit 106:28-30; Micas 6:5.  Si Micas, na kapanahon ni Hoseas, ay 
nabuhay sa huling bahagi ng Lumang Tipan.  Nadama rin ni Micas na ang pangyayaring ito na 
naganap sa Israel ay magbibigay-aral sa mga tao sa kanyang panahon, na kailangan nilang 
alalahanin kung ano ang nangyari doon upang sila ay mabigyang-babala na hindi ito gawing muli.  
Na ang pangyayaring ito ay mahalaga sa atin ngayon ay ginawang malinaw kapag inisip nating ito 
ay binanggit din sa aklat ng Apocalipsis.  Nang magsalita ang Panginoon sa mga iglesia sa Asya 
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Menor, sinabi Niya ang sumusunod sa Apocalipsis 2:14:  “Subalit mayroon akong ilang bagay na 
laban sa iyo: sapagkat mayroon ka diyang ilan na sumusunod sa aral ni Balaam, na siyang nagturo 
kay Balak na maglagay ng katitisuran sa harapan ng mga anak ni Israel, upang kumain sila ng mga 
bagay na inihandog sa mga diyus-diyosan at upang makiapid.”  Ang pangyayaring ito na naganap 
bago pa pumasok ang Israel sa lupain ng Canaan, nang ang mga anak na babae ng Moab ay inakit 
silang makiapid at ang pakikiapid ay nauwi sa pagsamba sa dius-diosan, ang sinasabi sa atin ng 
Salita ng Dios ay napakahalaga upang ating tandaan.  Dapat nating tandaan ang nangyari doon. 
 
Medyo kapansin-pansin, hindi ba, na bago pa sila pumasok sa ipinangakong kapahingahan ng 
Canaan, bago pa ang pagsasakatuparan ng mga pangako ng Dios sa kanila, ang bayan ng Dios ay 
nahulog nang matindi sa kasalanan.  Ito ay tunay na nagpapakita na ang Cristiano, ang anak ng Dios, 
ay may masamang kalikasan na nananatili sa loob niya hanggang sa dulo ng kanyang buhay.  Iisipin 
mo na bago pa pumasok ang Israel sa Canaan, kabanalan at pagbibigay-lugod sa Dios ang magiging 
pangunahin sa kanilang mga isipan.  Kinabukasan sila ay tatawid sa Jordan at papasok sa lupang 
pangako.  Iisipin mo na nanaisin nilang ihanda ang kanilang mga buhay upang maging handa sa 
pagpasok dito sa kapahingahan ng Dios.  Subalit ginawa ba nila iyan?  Hindi, nahulog sila sa 
matinding kasalanan.  Iyan ay tunay na nagbibigay-babala sa atin sa kapangyarihan ng kasamaan na 
nasa atin. 
 
Ano ang kasalanang iyan?  Ito ay likha ng isang masamang propeta na nagngangalang Balaam.  Si 
Balaam ay mula sa lupain ng Mesopotamia, ang lupain na iniwan ni Abraham nang dumating siya sa 
Canaan.  Maaaring may kaalaman ukol sa Dios kung saan tumira si Abraham at saan nakatira si 
Balaam ngayon.  Si Balaam bilang masamang propeta ay maraming nalalaman.  Mayroon siyang 
kaalaman sa tunay at buhay na Dios.  Ang hari ng Moab, na Balak ang pangalan, ay nais na sumpain 
ni Balaam ang Israel.  Alam ni Balak na walang saysay na labanan ang Israel, sapagkat ang 
Panginoon ang lumalaban para sa kanila.  Naisip niya, sa halip, na ang bulong o orasyon o espiritual 
na pagsumpa, kung maibibigay sa Israel, ang lulutas sa kanyang mga problema.  Upang gawin iyan, 
umupa siya ng masamang propeta at hiningi sa propetang ito na sumpain ang bayan ng Israel. 
 
Ngunit, gaya ng alam mo mula sa Salita ng Dios sa Mga Bilang 21-24, hindi nagawang sumpain ni 
Balaam ang Israel.  Sa tuwing babangon siya upang sumpain sila, ang Dios, na kumokontrol sa 
kanyang tinig, ay ginagawang pagpapala ang lumalabas sa kanyang bibig. 
 
Si Balaam ay pinangakuan ng malaking halaga kung masusumpa niya ang Israel, kung magagawa 
niyang mawalan ng kasiyahan ang Dios sa kanila.  At ayaw niyang pakawalan ang pera.  Kung kaya 
mayroon siyang iminungkahi kay Balak.  Parang ganito ang sabi niya, “Alam ko kung paano 
magagalit ang Dios laban sa mga taong ito.  Kung aakitin natin silang magkasala, kung aakitin natin 
silang makiapid, at pagkatapos na makiapid, kung maaakit pa natin sila na maghandog sa ating mga 
dios, sa mga dius-diosan natin, ang poot ng Dios sa gayon ay sasakanila.” 
 
Ganyan palagi ang nangyayari.  Ang kasalanan ng pakikiapid, espiritual o pisikal na pakikiapid, ay 
palaging nauuwi sa pagsamba sa dius-diosan.  Mayroong tuwirang tali sa pagitan ng sekswal na 
karumihan, pornograpiya, at espiritual na pagtalikod sa katotohanan ng Dios.  Ang tawag ng laman, 
ng mga kasalanang sekswal, kapag ang tawag na iyan ay pinagbigyan, itinatalikod nito ang puso sa 
Dios.  Kapag sinira ng isang tao ang bakod ng kalinisang sekswal, kung gayon ay hindi na siya 
nasasakop ng anumang bakod.  Kaya kung sisimulan mong sirain ang iyong dangal sa pamamagitan 
ng makalamang pagnanasa, kung gayon hindi magtatagal ay sisirain mo rin ang dangal ng Dios sa 
pamamagitan ng ganap na pagtalikod sa Kanya.   
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Iyan ang nangyari.  Marami sa Israel ang nagsimulang sumamba sa Baal ng Peor.  Ang bundok ay 
tinawag na Peor.  At si Baal ang dios ng mga Moabita.  Siya ay isang dius-diosan.  Ang bayan ng 
Israel ay nagsimulang sumamba sa kanya.  At sa pagsambang iyan nahulog sila sa higit pang mga 
kasalanan.  Ang mga Israelita, na pinalaki sa ilalim ng kautusan ng Dios, ang kautusan ng Dios na 
nagsabi sa kanila na dapat nilang ingatan ang kanilang sarili na malinis at banal sa harap ng 
Panginoon nilang Dios, ngayon ay  hinahamak ang kautusan ng Dios.  Sabi nila, ng marami sa kanila, 
“Wala kaming pakialam!”  At nakita nila ang magagandang babae ng Moab na umaakit sa kanila 
upang magkasala, sumama sila sa mga babaeng ito upang magkasala, dinala sila ng mga babaeng ito 
sa pagsamba sa dius-diosan, paulit-ulit na nilalapastangan ang kautusan ng Dios.  Sinasabi lamang 
ng mga lalaki ng Israel na, “Wala na kaming pakialam.  Gagawin namin ang gusto naming gawin.  
Kami ay mga tao.  Mayroon kaming mga ninanais, pagnanasa, mga pangangailangang dapat 
matugunan.  Kaya, kalimutan na ang lahat ng kautusan ng Dios.  Hindi ito nababagay sa amin.   
Pinipigilan kami ng kautusan.  Napakakitid nito.”  
 
Nabasa natin na ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor.  At ang galit ng Panginoon ay nagningas 
laban sa Israel. 
 
Sasabihin mong iyan ay nakakatakot, nakakatakot na bagay para gawin noon ng bayan ng Dios.  
Kung kailan sila papasok na sa Canaan ang mga taong ito na pinakitaan ng Dios ng Kanyang kagila-
gilalas na kabutihan at pinagkalooban ng Kanyang mga pangako ay nagkasala nang napakasama 
laban sa Kanya.  Iyan ay nakakatakot! Oo. 
 
Ngunit, mahal na kaibigan, alam mo ba na iyan ang katotohanan ng ating kalikasan?  Ang masama 
nating kalikasan ay palaging naaakit sa nagbibigay-kasiyahan sa sarili nating pagnanasa.  Ang 
masama nating kalikasan ay palaging nagnanais na lumampas sa hangganan ng kautusan ng Dios.  
Kaya natatagpuan natin ang sarili nating bulok na pag-iisip na nagsasabi sa atin, “Hindi na mahalaga 
kung sino ang pakakasalan natin; hindi na mahalaga kung ano ang gawin ko.  Ang 
pinakamahalagang bagay ay ang kasiyahan ng sarili kong mga pagnanasa.”  Iyan ay ipinanganak at 
nagmula sa ating kalikasan. 
 
Iyan ay dahil, sinasabi sa atin ng Biblia, kahit ang anak ng Dios ay mayroon pa rin ng dating 
makasalanang pagkatao (Efeso 4).  At ang dating makasalanang pagkatao, ang natitirang kasalanan 
sa loob natin, ay nangangailangan lamang ng kaunting pang-aakit at nagsisimula na nitong 
magnasa.  Mula sa pagnanasa ito ay lumalayo sa Dios at nagiging matigas sa kanyang tawag upang 
magsisi.  Alam mo iyan, hindi ba?  Bilang anak ng  Dios, malalaman mo iyan.  Iyan ay pumipighati sa 
iyo.  Dapat kang palaging nakabantay laban dito. 
 
Mababasa pa natin sa kasaysayang ito na ang kasalanan ng Israel ay umabot sa napakatapang na 
paglaban.  Ang resulta ay isa sa mga anak ni Israel ay nagdala sa kanyang mga kapatid ng isa sa mga 
babaeng ito na anak ng isang pinuno, at nagsimulang makiapid sa kanya sa gitna ng kampo ng 
Israel.  Dinala niya siya sa sarili niyang tolda.  Mababasa natin, habang sinusundan natin ang sitas sa 
Mga Bilang 25, na si Finehas, ang anak ni Eleazar na anak ng paring si Aaron, nang makita niya ang 
ginagawa ng lalaking ito, ay tumindig siya at hinawakan ang isang sibat, at pumasok sa tolda at 
pinatay silang pareho sa pamamagitan ng pagtuhog sa kanila. 
 
Maaari nating itanong, Paanong nagkaroon ng ganoong lakas ng loob ang lalaking nagkasala para 
gawin iyan?  Ang sagot ay:  Iyan ang palaging nangyayari.  Ang kasalanan, syempre, ay maaaring 
magsimula sa pamamagitan ng pagtatakip, na may pakiramdam ang isa na dapat maging patago at 
magsinungaling tungkol dito.  Subalit kung ang kasalanang iyan ay pinagbigyan, ito ay palaging 
nagiging matigas na paglaban.  Ang mga lalaki ng Israel ay umakyat sa Bundok ng Peor upang 
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magkasala, upang makipag-isa sila sa pakikiapid, upang sumamba sa dius-diosang si Baal.  Subalit 
hindi ito nanatili doon.  Ang isang lalaki ay bumalik sa kampo ng Israel at nakiapid sa loob mismo ng 
kampo.  Dinala niya siya, nabasa natin, sa kanyang mga kapatid.  Ibig niyang sabihin, “Walang 
masama sa ginagawa ko.  At ito rin ang dapat ninyong gawin.  Hindi ninyo kailangang mamuhay ng 
espiritual na nakabukod.  Maaari kayong makihalo, kayo na taga-iglesia, maaari kayong makihalo sa 
sanlibutan at makiayon sa mga pinahahalagahan ng sanlibutan, at maaari ninyong itapon lahat ng 
mga maka-ligal na pag-uugali na itinuturo sa inyo ng iglesia tungkol sa sekswal na kalinisan at 
pagsunod sa Dios.  Itapon n’yo na lang ito.  Maaari kayong mamuhay gaya ng sanlibutan.”  Iyan ang 
sinasabi niya sa kanila.   
 
Iyan ay napakahalagang salita upang marinig natin, hindi ba?  Ang bayan ng Dios na binili ng dugo 
ni Jesu Cristo ay tinatawag upang humiwalay, humiwalay sa karumihan ng sanlibutan.  Ginawang 
napakalinaw ng Kasulatan na si Cristo, yamang tinubos tayo ng sarili Niyang dugo, ngayon ay 
tinatawag tayo upang lumabas sa sanlibutan, upang hindi na magpatuloy sa mga kasalanan ng ating 
laman at upang hindi na makisama sa mga mapakiapid at mga mapagsamba sa dius-diosan at 
gumagawa ng kasamaan.  Ang Salita ng Dios ay napakalinaw sa anak ng Dios:  huwag ninyong 
hanapin ang iyong libangan sa mga pinahahalagahan ng sanlibutang ito.  Huwag ninyong hanapin 
ang  inyong libangan sa mga pelikula na nagtataguyod ng sekswal na karumihan, mga pelikulang 
naninindigan sa paglaban sa Dios.  Ang Salita ng Dios ay malinaw.  Sinasabi nito sa atin na ang 
espiritual nating kaligtasan ay matatagpuan sa panananatili sa katawan ng Panginoong Jesu Cristo, 
ang Kanyang iglesia, at pagkatapos hindi sa pananatili sa mga hangganan ng iglesia, na halos 
nakabitin sa iglesia, kundi sa gitna mismo ng iglesiang iyon, na may mapagmahal, tapat na pakikiisa 
sa iglesiang iyon, nakikinig sa Salita ng Dios at nakikisama sa mga tumatawag sa pangalan ng Dios.  
Kung si Cristo ay gumagawa sa iyong puso bilang anak ng  Dios, kung gayon ay nais mong ingatan 
ang iyong sarili na dalisay at banal sa Panginoon.  Kaya sinasabi ng Salita ng Dios sa atin:  “Ngunit 
layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, 
pag-ibig, at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso.” 
 
Ngunit sinabi nitong partikular na kabataang ito na gumawa nitong matapang, mapanlaban na 
kasalanan, “Hindi, hindi ko gagawin iyan.  Susundin ko ang sarili kong daan.”  At ginawa niya iyon sa 
paningin ni Moises at sa buong kongregasyon ng mga anak ni Israel na umiiyak, nabasa natin, sa 
pintuan ng toldang tipanan.  Ginawa niya iyon sa harap mismo ni Moises.  Sinasabi niya sa 
pamamagitan ng gawang ito, “Ito ang tingin ko sa kautusan na ibinaba mo mula sa Bundok ng Sinai 
– yaong mga tipak ng bato.  Ito ang tingin ko sa mga kautusang iyon.  Isasantabi ko lamang sila!”  
Sinasabi niya sa mga taong umiiyak, umiiyak dahil nakita nila ang napakaraming nahuhulog sa 
kasalanan at nagsimulang sumamba sa dius-diosang si Baal, “Ito ang tingin ko sa inyong mga luha.  
Umiyak kayo hanggang gusto n’yo.  Iyan ay puro pang-relihiyong damdamin.  Dadaanan ko lang ang 
mga luhang iyan.  Kukunin ko ang babaeng ito.  Mamumuhay ako sa paraang gusto ko.  At kailangan 
na kayong masanay dito.  Kalimutan n’yo na ang kautusan ni Jehovah at si Jehovah mismo.”  Iyan ay 
matapang na paglaban. 
 
Ngunit ang punto ay hindi lamang sukdulang kaso ang matapang na paglabang ito.  Ito ay 
sumasalamin sa pagmamatigas ng puso ng tao.  Ito ang mangyayari kapag ibinigay ng isa ang 
kanyang sarili sa makasalanang buhay.  Hindi ito nananatiling maayos.  Hindi ito nananatiling 
maganda.  Ang puso ay nagiging matigas.  Ibigay mo ang iyong puso sa sarili mong daan at ikaw ay 
tatalikod sa Dios, at sa huli, ito ay lalabas, na paglaban sa Dios. 
 
Maaari itong magsimula sa isang bagay na akala mo ay napaka walang muwang.  Subalit hindi ito 
mananatili sa kawalang-muwang.  Sa sandaling ang puso ng tao ay nakipag-isa sa daan ng masama 
at paglabag sa Dios sa gayon ang kasalanang iyon, hiwalay sa biyaya ng Dios na tumatawag sa atin 
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upang magsisi at talikdan ang daang iyon, ay magreresulta sa isang nakakatakot na pagmamatigas 
na nahahayag sa paglaban:  “Gagawin ko ito at wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng iba!”  
Ang isang tao ay ginagawang mapanlaban ng katigasan sa kasalanan.   
 
Kailangan nating mabigyang-babala tungkol diyan.  Kailangan nating mabigyang-babala tungkol 
diyan upang makita natin ito sa ating sarili, upang hindi tayo makipaglaro sa kasalanan, upang 
makita natin ang kaaway na kinakaharap natin.  Kung ikaw ay mamumuhay ng banal na buhay, 
nakalulugod sa Panginoon; kung nais mong maranasan ang kagalakan na matatagpuan sa kanan ng 
Dios, kung gayon ay hindi ka maaaring mamuhay bilang hangal, walang muwang sa kasalanan na 
nananatili pa rin sa iyo at walang muwang sa mangyayari kapag ang kasalanang iyan ay naging 
malaya at maghari sa iyo.  Ang tawag ng ebanghelyo ni Jesu Cristo ay:  Magsisi! Ngunit, nakita mo, 
ang pagsisisi ay pangangailangan ng anak ng Dios bawat araw.  “Panginoon, dalangin namin, 
panatilihin mong malapit ang aking puso at malambot – malambot sa Iyo, malambot sa Iyong 
kautusan, malambot sa daan ng pagsunod sa Iyo.” 
 
Ang sitas sa Mga Bilang 25 ay nagsasabi sa atin na nang makita ng Dios lahat ng ito Siya ay nagalit at 
nagpadala ng salot sa bayan.  Dalawampu’t apat na libo sa kanila ang namatay.  Itinaas din ng Dios 
ang matuwid na si Finehas.  Binasa ko sa inyo kanina ang tungkol kay Finehas na apo ni Aaron.  Ang 
biyaya ng Dios ay gumawa sa kanyang puso ng sigasig para sa karangalan ng Dios.  Tumindig siya 
nang makita niya ang ginagawa ng lalaking ito, kumuha ng isang sibat, sinundan ang lalaki sa 
kanyang tolda, at tinuhog kapwa ang lalaking ito at ang babae sa mismong akto ng paggawa nila ng 
kasalanan.  At nabasa natin pagkatapos nito, ang salot ay huminto.  Si Finehas ay masigasig para sa 
pangalan ng Dios sa gitna ng bayan ng Dios.  Ang Dios, sa gayon, ay napanatili ang sarili Niyang 
kabanalan.  At inihayag ng Dios na ang daan ng masama ay hindi kailanman magtatagumpay kundi 
makakamit ang matuwid na ganti ng banal na Dios. 
 
Ngunit nakikita rin natin ang biyaya ng Dios sa lahat ng ito.  Nakikita natin ang biyaya ng Dios, una 
sa lahat, na dahil diyan ang bayan ng Dios ay umiyak – umiyak sa pintuan ng tipanan.  Nang makita 
nila lahat ng kasalanang ito na nangyayari sila ay umiyak.  Alam mo ba ang gayong mga luha – mga 
luha na nakaugat sa pag-ibig sa Dios?  Inihayag din ng Dios ang Kanyang biyaya, kay Finehas na 
nanindigan para sa karangalan ng pangalan ng Dios.  Totoo ba ito sa iyo?  Maluluwalhati ba ang 
pangalan ng Dios sa iyo?  Kung gayon ay tanggapin natin ang malinaw na babala ng Salita ng Dios.  
Huwag ninyong kunin ang inyong lugar bilang Cristiano sa sanlibutang ito nang wala sa isip.  
Maging mapagbantay kayo laban sa pagnanasa ng laman.  Tandaan na ang iyong nakamamatay na 
kalaban, kahit na ito ay nagpapakita sa buo nitong ningning sa sanlibutan, ay ang sarili mong 
makasalanang pagnanasa.  At, sa biyaya ng Dios, manindigan sa Panginoong Jesu Cristo.  Ang pag-
ibig at kabanalang matatagpuan kay Cristo – gawin mo itong kayamanan mo.  Ipangakong 
pananatilihin mong malinis at banal ang iyong sarili sa Kanyang harapan. 
 
Tayo na dinumihan at dinungisan ang ating kapahayagan sa pamamagitan ng sarili nating 
kasalanan ay lumapit sa Kanya at ipahayag ang ating mga kasalanan.  Lumapit tayo sa Kanya para sa 
kapatawaran at tumingin tayo sa Tagapagligtas. 
 
Ulitin mo ang mga salitang ito:  “Ikaw, O Panginoon, ay Dios ng aming kaligtasan.  Sa Iyong biyaya ay 
iniibig Ka namin.  Iniibig Ka namin dahil Ikaw ang unang umibig sa amin.  Paglilingkuran Ka namin 
at sa Iyo kami sa buhay ng pagsunod.  Gawin Mo kaming banal na bayan sa aming Dios upang kami 
ay maging yaong mga naghihintay sa araw ng Iyong pagbabalik upang dalhin kami sa langit, ang 
langit ng ganap na kapahingahan, kung saan ay hindi na kami magkakasala.  At magiging katulad 
kami ng aming Tagapagligtas.” 
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Ipagkaloob nawa ng Dios na ikaw ay maging tapat hanggang sa wakas. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, pagpalain Mo ang Salita ng Dios sa amin.  O Panginoon, ipahintulot Mo na ang mga babala ng 
banal na Kasulatan ay tumusok sa aming mga puso, upang ilayo kami sa bawat masamang daan at 
ilagay ang aming mga paa sa tiyak na daan ng pagsunod sa Iyo.  Sa pangalan ni Jesus, Amen. 

 


