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AWIT 16:5-6 
"ANG ATING MANA" 
NI REV. CARL HAAK 

 
Ano ang pinakadakilang kabutihan na nagpapaginhawa sa iyong sarili?  Ikaw man ay gumising sa 
kalungkutan o sa isang karaniwang lagay ng kaisipan, ang iyong isip ay nasa isang bagay nang ikaw 
ay gumising.  Ang iyong buhay ay may pinagmulan ng daloy.  Ano iyon?  Ito ba’y pera, pamilya, 
trabaho, makalupang kasiyahan, pag-iisip sa iyong sarili?  Sa Awit 16 sabi ni David, ito ang kanyang 
iniisip:  “Ang PANGINOON ang aking piling bahagi at aking saro; ang aking kapalaran ay hawak mo.  
Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang dako; Oo, ako'y may mabuting mana” (tt. 5, 6). 
 
Si David ay nagising na may kahanga-hangang kaisipan na ang Panginoong Dios ay ang kanyang 
piling bahagi; na ipinagkaloob sa kanya ng Dios ang mana ng katotohanan.  Si Jehovah, ang Dios na 
nabubuhay kailanman, ay inihayag ang Kanyang sarili kay David sa kahabagan; nagtatag kay David 
ng di-masisirang tali ng pagkakaibigan at pakikisama na tinatawag na tipan; sumumpa kay David na 
Siya ay magiging tapat sa kanya; at naghayag kay David ng dakilang kabutihan na maaaring taglayin 
ng isang kaluluwa.  Inihayag Niya ang Kanyang sarili kay David.  Inihayag Niya ang buo Niyang 
kaluwalhatian, awa, katapatan, katarungan, at katotohanan sa pamamagitan ni Jesu Cristong 
Panginoon. 
 
Nang maisip niya ang lahat ng mga ito, ang puso ni David ay lumukso sa galak – bagaman siya ay 
nasa Lumang Tipan pa at nakita lamang ang lahat sa kanilang anino.  Ang Panginoon ang aking 
mana! Mayroon akong mana ng Kanyang katotohanan.  Mayroon akong mana ng Kanyang tipan.  
Ako ay kaibigan ng Dios.  Iyan ba ang nagbibigay ng labis na tuwa sa iyong puso?  Iyan ba ang 
pinagkukunan ng iyong buhay, ang pinagkukunan kung saan ikaw ay nabubuhay bawat araw?   
 
Ang ikalabing-anim na Salmo ay nangyari kasama ng mga salmo na isinulat ni David nang siya ay 
tumakas kay haring Saul na hinangad siyang patayin.  Mababasa natin sa I Samuel 26 na madalas 
nang panahong iyon si David ay itinataboy mula sa pananatili sa lupain ng Canaan, sa kanyang mana 
at sa mana ng kanyang mga ninuno.  Siya ay inihiwalay sa bahagi niya sa lupain ng Canaan, sa 
kanyang lugar sa kanyang pamilya at sa bahay ng kanyang ama.  Tinutuya siya ng kanyang mga 
kaaway sa hinaharap na ang kanyang mana ay mapupunta sa iba.   
 
Sumagot si David:  “Ang Panginoon ang aking mana; ang Panginoon ay nananatiling aking bahagi, 
ang aking pangunahing kabutihan.  Bagaman ako ay malayo sa aking tahanan at mga kaibigan, ang 
aking kapalaran, ang aking bahagi, ay lubos na maganda.  Sapagkat ang Dios mismo ang aking 
bahagi.  Mayroon akong mana ng Kanyang katotohanan.” 
 
Ito ba ay tunay para sa iyo?  Nagagalak ka ba dito?  Nauunawaan mo ba ang dalisay na kabutihang-
loob nito at ang karilagan ng Dios sa Kanyang katotohanan?  Itatanong mo, “Ano ang Kanyang 
katotohanan?”  Ang katotohanang iyon, na nahayag sa Kasulatan, mayaman at makapangyarihan, ay 
maaaring ibuod nang napakasimple:  Ang Dios ang lahat at ang tao ay walang halaga.  Ang Dios ang 
walang hanggang hiwaga, na dapat makilala, sabi ni Jesus sa Juan 17:3, ay buhay na walang 
hanggan.  At ang pinakadakilang hiwaga ay ang magpakita ang Dios ng habag mula sa dalisay na 
biyaya, upang ipagkaloob na makilala natin Siya, upang ihayag sa atin ang Kanyang mga kahanga-
hangang katotohanan, at upang ipanumpa sa atin ang Kanyang katapatan.  Ito ang buhay!  
 
Kapag tiningnan natin ang salmong ito, makikita natin na sinimulan ni David ang salmo sa 
pamamagitan ng panalangin ng pangangalaga.  “Ingatan mo ako, O Dios, sapagkat sa iyo ako 
nanganganlong.” Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpapahayag na ang Dios ay lubos-na-sapat.  
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Sinasabi niya sa Dios, “Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo” – iyan ay, Ikaw ay lubos-
na-sapat.  Hindi ka nangangailangan ng anuman na maaari kong ibigay sa Iyo.  Hindi, ako’y walang 
kabutihan kung hiwalay sa Iyo, ngunit, sabi niya, “Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang 
mararangal, sa kanila ako lubos na natutuwa.”  Ibig sabihin ni David na ang tanging paraan ng 
wastong paglilingkod sa Dios ay ang pagsikapang gumawa ng mabuti sa Kanyang mga banal.  
Sinasabi ng mang-aawit na makikipag-isa siya sa bayan ng Dios, sa mga banal ng Dios, sa mga 
kasama ng Dios.  At ibibigay niya ang lahat sa kanya para sa kanilang espiritual na pakinabang at 
kabutihan. 
 
Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpapahayag na ang Dios ay sapat para sa kanyang kaligayahan.  
Nasa Dios, sabi niya, ang lahat ng sangkap at ang buong kapuspusan ng buhay na payapa.   Iniisip 
niya ang maraming kalungkutan ng mga pumili sa ibang dios, na sumasamba at nabubuhay para sa 
kahit ano at kahit sino maliban sa tunay na Dios.  Sabi niya, “Hindi ako makikilahok sa kanilang mga 
kamalian. Hindi ako sasali sa kanila sa kanilang pagpili sa mga dios na kahoy at bato, pera at 
katanyagan, kasakiman at kalayawan, pagnanasa.  Hindi, hindi ko iaalay ang aking buhay bilang 
handog sa mga kawalang-kabuluhan ng sanlibutan.  Kundi ako ay manghahawakan sa Dios, sa 
Kanyang iglesia, at sa Kanyang bayan.  Ang Panginoon, sabi niya, ay aking mana.  Ang Panginoon 
ang buo kong bahagi.  Ako’y nagagalak sa Kanyang tipan ng katapatan.  Ako’y nagagalak na ang Dios 
na buhay, mula lamang sa biyaya, ay nagtatag sa akin ng bigkis ng pakikipagkaibigan sa 
pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo at doon ay sumumpa Siya na Siya ay magiging tapat sa akin at 
Kanyang ihahayag ang Kanyang sarili sa akin.  Ang lahat ng ito ay aking kabutihan, aking 
kaginhawahan, aking kagalakan.” 
 
Totoo ba iyan para sa iyo?  O, kahanga-hanga! 
 
Ang kinasihang mang-aawit ay gumamit ng anyo na kilalang-kilala sa Lumang Tipan – iyan ay ang 
mana o lote.  Iyan ay tumutukoy sa bahagi ng lupa na natatanggap ng bawat mananampalatayang 
pamilya sa lupain ng Canaan.  Alalahanin na si Josue, matapos niyang sakupin ang lupain, ay hinati-
hati ang lupain sa labindalawang lipi.  Sa bawat pamilya at sa bawat lipi at sa bawat sambahayan ay 
may ibinigay na lote o bahagi ng lupain ng Canaan.  Iyan ang tinutukoy nang sabihin ni David ang 
“mana,” at “ang aking kapalaran ay hawak mo,” at “ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang 
dako.”  Alam natin mula sa Kasulatan, lalo na sa Hebreo 11, na itong mana sa kanila ay 
kumakatawan sa bagay na espiritual, sa isang bagay na walang hanggan.  Ito ay kumakatawan sa 
kanila ng kanilang lugar sa tipan ng Dios.  At, sa huli, ito ay kumakatawan sa kanila ng kanilang 
mana sa lupain mismo ng kaluwalhatian. 
 
Ang mga salitang ginagamit ni David upang ilarawan ito ay napakahalaga.  Sabi niya, “Ang 
Panginoon ang aking mana.”  Ang salita ay literal na nangangahulugang, pagkamakinis.  Ito ay 
tumutukoy sa bahagi ng malinis na lupain, isang bukirin na wala nang mga tuod at kahoy.  Ang 
lupaing kanilang minana bilang mga anak ni Israel, sa karamihang bahagi, ay hindi tinubuan at 
magubat kundi ito ay lubos na inihanda ng Dios.  Ang mga Cananita ay nanirahan doon.  Nang ibigay 
ng Dios ang lupain sa Israel, iyon ay lupain na handa na upang maging kasiya-siya.  Ito ay puno na 
ng mga bahay at mabubuting bagay na hindi nila itinayo, ubasan at mga puno ng olibo na hindi nila 
itinanim.  Ang Panginoon ang aking mana, ibinigay Niya ang lahat ng mga bagay sa akin kay Cristo 
Jesus. 
 
Sabi niya, Ang Panginoon ang aking kapalaran.  Iyan ay tumutukoy kung paano hinati ang lupain.  
Ibig niyang sabihin ito ay soberanong itinalaga.  Ito ay nagmula sa kamay mismo ng Dios.  Ang 
kapalaran ay tumutukoy sa dalawang mahahalagang bato sa bulsa ng pektoral ng pinakapunong 
pari.  Sila ay tinatawag na Urim at Tumim.  Ang pinakapunong pari, matapos manalangin kung saan 
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ay isinasamo sa Dios na ang Kanyang kalooban ay masunod, ay bubunot ng isa sa dalawang batong 
iyon, na nagpapahayag ng oo o hindi ayon sa batong kinuha.  Samakatuwid, ang bahagi ng lupain na 
ibinigay sa kanila ay direktang ibinigay ng Dios sa kanila, sa pamamagitan ng kontrol ng Dios.  Hindi 
ito pagkakamali, hindi ito pagkakataon.  Ito ay mula sa kamay ng Dios. 
 
Kaya, nagpapatuloy siya sa pagsasabing, “Ang pisi ay nahulog para sa akin sa magagandang dako.”  
Iyan ay tumutukoy sa katotohanang ang bawat mana ay maingat na sinukat at itinala.  May mga 
inilagay na sinaunang palatandaan o mga bato sa sulok ng mana na hindi maaalis. Kaya, sinasabi ni 
David, Ang aking kapalaran ay hawak mo.  Tiyakang ibinigay sa akin ng Panginoon ang manang ito 
ng Kanyang katotohanan at tipan.  At ito rin ay pananatilin ng Panginoon.  
 
Para sa Israel, iyan ay nangangahulugan na ang bahagi ng lupain na ibinigay sa kanila ay hindi 
maaaring ipagbili kundi dapat ipasa sa bawat henerasyon.  Ito’y bagay na napakahalaga kaya 
kailangan itong palaging manatili sa pamilya.  Mababasa natin sa Levitico 25, “Ang lupain ay hindi 
maipagbibili magpakailanman, sapagkat akin ang lupain. Kayo'y mga dayuhan at nakikipamayang 
kasama ko.  Kayo ay magkakaloob ng pantubos sa lupain sa buong lupain na inyong pag-aari” (tt. 
23, 24).  Ang lupain ay hindi maipagbibili dahil ang lupain ay sa Dios.  At pinanghahawakan ng 
bawat sambahayan ang kanyang bahagi ng lupain bilang katiwala ni Jehovah.   
 
Ngayon, pagsama-samahin natin itong lahat.  Ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro; 
ang aking kapalaran ay hawak mo.  Sinasabi ni David:  Si Jehovah mismo ang aking mana.  Lahat ng 
aking kagalingan ay matatagpuan sa Dios mismo.  Ang makilala Siya, kung sino Siya, iyan ang aking 
mana.  Iyan ay pagpapala.  Ang kabanalan ng tipan ng Dios na, minsan pa, ay nangangahulugang ang 
bigkis ng pakikisama ng Dios sa Kanyang bayan kay Cristo, ang pagpapala ng tipan, ay ang Dios 
mismo.  Kadalasan ang kaligtasan ay tinatanaw lamang bilang pagpapalaya mula sa isang lugar 
tungo sa isa pang lugar – mula sa impierno patungo sa langit.  Ngayon iyan, sa kanyang sarili, ay 
totoo.  Subalit hindi iyan ang diwa ng kaligtasan.  Ang kaligtasan, yamang pinalaya mula sa 
kasalanan at dinala kay Cristo at sa kaluwalhatian, ay pamamaraan lamang upang magsilbi sa isang 
mas mataas na layunin.  Sapagkat ang dakilang pagpapala ay Dios, ang Dios sa Kanyang tipan.  Ang 
dakilang pagpapala ay ang makilala ang Dios na buhay sa katotohanan. 
 
Kaya nga ang tawag sa iglesia ay upang pangalagaan at makilala ang katotohanan.  Ang 
katotohanang iyan ay inilalarawan sa pananampalatayang Reformed na nag-uukol ng lahat ng 
kaluwalhatian sa Dios lamang, na matapang na naninindigan kung saan ang apostol ay naninindigan 
sa Roma 11:  “Sapagkat mula sa kanya, at sa pamamagitan niya, at para sa kanya ang lahat ng mga 
bagay.”  Iyan ay, mula sa Kanya:  ang Dios ang pinagmumulan ng lahat.  Sa pamamagitan Niya:  ang 
Dios ang kapangyarihan kung paanong ang mga bagay ay nangyayari.  Para sa Kanya:  Ang Dios ang 
pangwakas, ang hangarin ng lahat ng mga bagay. 
 
Ang ating mana ay mabuti dahil ang isang taong ang Dios ang kanyang Dios ay walang kakulangan 
na siyang kailangan upang bumuo ng masayang buhay.  Maaaring ikaw ay nasa likod ng mga rehas 
balang-araw o tumira sa mga sahig na luwad.  Maaaring ikaw ay nasa bahay alagaan o sa isang 
silyang may- gulong.  Ang mga tao ng Dios ay sinunog habang nakagapos sa poste.  Subalit sa Dios 
ang lahat ng mga lugar na ito ay kasiya-siyang lugar.  Bagaman ito ay karamdaman, kamatayan, 
kalungkutan, kahirapan – kung mayroon kang Dios, kung tunay na ang Dios ay nasa iyo gaya ng 
inihayag Niya sa Kanyang sarili sa Kasulatan, sa buo Niyang kamahalan, kapangyarihan, at biyaya, 
kung gayon ang lahat ay nasa iyo.  Maaaring wala kang mga sahig na marmol, isang animnapung 
talampakang bangka na may layag, mutual funds, umuunlad na negosyo, isang masayang pamilya.  
Maaari pa ngang ikaw ay nag-iisa.  Subalit kung mayroon kang Dios, mayroon ka ng lahat ng mga 
bagay.  Sapagkat, nakita mo, kung magkakaroon ka ng lahat ng mga bagay na inilista ko at walang 
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Dios, kung gayon ay sinasabi ng Biblia na ikaw ay hubad, dukha, at mahirap.  At ang iyong 
kalungkutan ay marami. 
 
Kayang sabihin ni David, “Bagaman malayo ako sa tahanan at mga kaibigan, at bagaman ang 
makalupang lupain ay kinuha mula sa akin at ako ay nagpapagala-gala sa mga burol, ako ay 
mayaman.  Mayroon ako ng lahat.  Ang mga hari ay may mga kaharian at ang mga tao ay mayroon 
ng kanilang kayamanan, ngunit ang magkaroon ng Dios, mayroon ako ng lahat.  At ipinagmamalaki 
ko ito.  Ang Panginoon ang aking piling bahagi at aking saro.  Siya ang aking piling bahagi.  Siya ang 
umaalalay sa akin, dahil mula sa pagkaalam sa Dios, mula sa pagkaalam sa Kanyang mga kasakdalan 
at katapatan, habag at biyaya, mula sa pagkaalam sa Kanyang mga gawa at mga pangalan, mula sa 
pagkaalam sa Kanyang kapangyarihan at kamahalan, mula sa lahat ng mga bagay na ito ay sapat na 
pagkain, espiritual na pagkain, sagana para sa probisyon ng buhay na walang hanggan.  Siya ang 
aking saro.”  Ngayon ang isang tasa ng alak o gatas para sa mga Israelita ay nakabubusog na inumin 
na nagpapaginhawa sa kanila.  Sinasabi ni David, “Umiinom ako mula sa Dios.  Ako ay 
nagiginhawahan sa Dios.  Hindi Dios mula sa sarili kong mga imahinasyon, kundi Dios ng 
katotohanan at pag-ibig at biyaya at kaluwalhatian.  Sa Kanya ay mayroon ako ng lahat ng mga 
bagay.” 
 
Alam mo ba ito?  Ito ang pagpapala ng tipan ng Dios.  Ang pisi ay nahulog para sa akin sa 
magagandang dako; Oo, ako'y may mabuting mana. 
 
Ipinahahayag ni David ng lahat ng ito ay sa Dios.  Ito ay soberanong ibinigay ng Dios sa kanya.  Ito 
ay malinaw na minarkahan ng Dios.  Sapagkat, nakita mo, ang katotohanan ng tipan ay hindi sa ang 
tipan ay kasunduan sa pagitan natin at ng Dios kung saan, wika nga, tayo ay naupo at 
nakipagpalitan sa Dios, nagsasabi ang Dios na, “Gagawin Ko kung iyong”; at tayo na nagsasabing, 
“Gagawin namin kung Iyong.”  Hindi.  Ang tipan ay hindi isang kasunduan o isang pagpupulong ng 
dalawa na nag-iinut-inot tungo sa isa’t isa.  Kundi ang tipan ay sa Dios lamang lahat.  Ang Dios ay 
bumaba sa atin na mga patay.  Ano ang maibibigay natin sa Dios?  Ano ang ipakikipagpalitan natin?  
Ano ang ating pang-garantiya?  Wala tayong anuman.  Tayo ay mga patay.  At kahit ang mga gawa 
na isinagawa sa atin bilang mga anak ng Dios, ang mga ito ay hindi sa atin.  Kundi ang mga ito ay 
mga gawa ng Kanyang kamangha-manghang biyaya at pag-ibig sa atin.  Ito ang ating mga 
pribilehiyong gawin.   
 
Ang gantimpala, kung gayon, ay hindi sa kagalingan, na may natamo tayo dahil sa mga gawang iyon.  
Ang gantimpala ay sa biyaya.  Ginawa ng Dios na magkusa tayo, sa araw ng Kanyang kapangyarihan, 
sabi ng Kasulatan.  Ang Dios ang gumagawa sa atin maging sa pagnanais at sa paggawa para sa 
Kanyang mabuting kalooban.  Oo, bilang mga kaibigan ng Dios, nais natin Siyang sundin, nais nating 
ingatan ang Kanyang katotohanan.  Nais natin Siyang makilala, nais natin Siyang ipangaral bilang 
Siya, nais nating lumakad ng tapat bilang iglesia ng Dios sa sanlibutan.  Ngunit wala sa mga bagay 
na ito ang bumubuo ng kapangyarihan kung paanong ang tipan ay alinman sa ginawa o 
ipinagpatuloy.  Hindi, ang tipan ay lubos na sa biyaya.  Iniingatan ng Panginoon ang ating mana.  O, 
ang hiwaga nito. 
 
Ito ay nangungusap sa atin, hindi ba?  Nangungusap ito sa atin bilang mga kabataan.  Ano ang iyong 
mga plano?  Ano sa palagay mo ang pinakamainam sa buhay?  Ito ba ay ang lumago sa pagkaalam sa 
iyong Dios?  Ito ba ay ang magtiwala sa Kanya, ang hanapin Siya nang hindi nahihiya?  Ito ba ang 
dakilang kagalakan na nasa iyo?  Isinulat ito ni David bilang kabataan, siguro ay dalawampung 
taong gulang, nang ang buong sanlibutan ay nagsasabi sa kanya:  “Kailangan mong gawin ang sarili 
mong paraan, kailangan mong gumawa ng iyong lugar sa lupa.  Kailangan mong ilagay ang iyong 
tanda, gawin ang sarili mong bituin.  Kailangan mong mauna.  Kailangan mong lumagay sa harap ng 
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iba.”  Sinasabi ni David, “Ang Panginoon ang aking piling bahagi.  Ang aking kapalaran ay hawak 
Niya.” 
 
Ginagawa ito ng Dios sa atin.  Gumagawa Siya sa atin ng pag-ibig para sa Kanya.  Pinananatili ng 
Dios ang pamana ng Kanyang tipan sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay-sanhi na pasalamatan 
natin ito, ipagtanggol ito, ipamuhay ito, at pahalagahan ito.  Ganoon sa Israel.  Nang ang bayan ng 
Israel ay sumamba sa ibang mga dios at hindi na piniling maglingkod sa Dios na buhay kundi sa 
kanilang mga hilig na makalaman; nang ipahayag nila na wala silang pagpapasalamat sa ginawa ni 
Jehovah; sa gayon ay ibinigay sila ng Dios sa mga pagano upang disiplinahin ang Kanyang mga 
hinirang sa gitna nila, upang dalhin ang bayan ng Dios, ang Kanyang mga hinirang, pabalik sa 
pagpapasalamat sa Kanyang biyaya dahil iyan ang kasalanan ng ating kalikasan.  Ang kasalanan 
nating nakakalungkot ay hindi natin pinasasalamatan ang hiwaga ng kabutihan at katapatan ng 
Dios sa atin.  Nabibigo tayong maunawaan ang lubos na hiwaga ng biyaya.  Kapag ginawa natin iyan, 
nagiging masama ang mga bagay-bagay.  Nagiging masama sila dahil ang Dios ay tapat sa Kanyang 
sarili at tapat sa atin.  At gagawin Niyang tayo ay mabuhay sa hiwagang ito:  Ang Dios ang lahat sa 
atin.  Samakatuwid, kapag iyan ay hindi namuhay sa ating puso na siyang nararapat, ang Dios ay 
naghahatid ng matinding pagdidisiplina sa atin. 
 
Pinananatili ng Dios ang Kanyang tipan sa pamamagitan ng biyaya.  Pinananatili Niya ang tipan na 
iyan sa loob natin.  Gumagawa Siya sa loob natin ng banal na pagpapasalamat, ng pagtatalaga at 
sigasig para sa katotohanan ng Kanyang tipan.  Napakaganda nito:  na magkaroon ng Dios, na 
magkaroon ng Dios mismo.  Sa gayon ang ating mana ay, tunay na, kasiya-siya at maganda.  Sabi ni 
David, “Ako’y may mabuting mana na nagliliwanag.”  Sa literal, “Mayroon akong makinis at 
makintab na mana, isang makintab at maganda.  Hindi ko ito ikinahihiya.  Ang kaalaman ng aking 
Dios na ipinagkaloob sa akin, ibinigay sa akin sa katotohanan, ibinigay sa akin sa iglesiang 
Reformed, ibinigay sa akin mula sa banal na Kasulatan – hindi ko iyan ikinahihiya.  Iyan ang lahat sa 
aking paningin.”   
 
Huwag nating hayaan na madaig tayo ng mang-aawit na si David.  Ang kaisipan ng ating mana, ang 
kaisipan ng iglesia ng Dios, ang kaisipan ng tipan ng Dios – lahat ng mga ito ay dapat pumilit sa atin 
upang itaas ang ating mga puso na may pasasalamat sa Kanya.   
 
Kaya nararapat na:  si Jehovah ang ating Dios magpakailan kailanman.  Ang maluwalhating Dios ng 
biyaya at katotohanan, ang matapat, Siya ang ating Dios! Maaari tayong lumakad sa Kanyang 
harapan at makita sa Kanya, lahat ng mga araw natin, ang lubos na kasapatan. 
 
Sa gayon ay masasabi natin kasama ni David:  “Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking 
harapan; hindi ako matitinag, sapagkat Siya ay nasa aking kanan.” 
 
Pagpalain nawa ng Dios ang mga salitang ito sa ating mga puso. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa katotohanan ng Iyong tipan.  Dalangin namin, O Panginoon, na patuloy Mong 
iingatan ang katotohanan ng tipan, ang pamana sa gitna namin.  Ipagkaloob mo, O Panginoon, na 
manahan ng mayaman sa aming puso sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pangalan ni Jesus, 
Amen. 
 

 


