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EFESO 3:16-19 
"PANALANGIN PARA SA ESPIRITUAL NA KALAKASAN" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ninanais ng makalangit nating Ama na mapalakas tayo sa espiritual.  Alam Niya na sa ating mga sarili 
tayo ay alabok.  At alam din Niya na sa ating mga sarili, bagaman binago sa biyaya ng Espiritu Santo, ang 
pananampalataya ay nananatili pa ring mahina.  Tayo ay mahihina.  Kaunti lang ang lakas natin.  Sa 
paglaon tayo ay nagiging duwag sa espiritual. 
 
Kaya pinagkalooban tayo ng Dios ng iba’t ibang pamamaraan para sa espiritual na kalakasan.  
Halimbawa, ipinagkaloob Niya sa mga mananampalataya sa iglesia ni Jesu Cristo ang Banal na Hapunan.  
Ang Banal na Hapunan ay sakramentong ibinigay ni Cristo sa Kanyang iglesia para sa tanging layunin ng 
pagpapalakas ng espiritual na buhay ng Kanyang mga alagad.  Ngunit ipinagkaloob din Niya sa atin ang 
panalangin.  Ang panalangin ay pamamaraan ng pagpapalakas ng espiritual.  Ito ay pamamaraan na 
ibinigay ng Dios sa atin kung papaanong ipinangako Niyang pagkakalooban tayo ng Kanyang biyaya at 
Kanyang Espiritu sa paraan ng tapat na paghiling sa Kanya ng mga bagay na ito. 
 
Sa Efeso 3 mayroong napakagandang panalangin si apostol Pablo, panalangin kung saan ay idinadalangin 
ng apostol ang espiritual na kalakasan ng iglesia sa Efeso at ating espiritual na kalakasan.  Ang Efeso 3 ay 
matatawag na isa sa mga dakilang sitas sa Biblia.  Pakibuksan n’yo ang inyong mga Biblia dito.  Titingnan 
natin ang mga talatang 16-19.  Kung paanong nagkaloob ang Dios sa mga nilikha ng kagila-gilalas na mga 
hanay ng mga bundok gaya ng Rockies at ng Himalayas, gayundin naman sa Kanyang Salita ay 
ipinagkaloob Niya ang mga dakilang sitas, mga sitas na nagbibigay sa atin ng pang-unawa sa mga 
kamangha-manghang espiritual na katotohanan na pumupuspos sa ating mga kaluluwa at naglalagak sa 
atin sa pagkamangha at pagpupuri. 
 
Idinadalangin ni Pablo, gaya ng mapapansin mo sa talatang 14.  Sabi niya, “Dahil dito ay iniluluhod ko 
ang aking mga tuhod sa Ama.”  Pagkatapos ay sinabi niya na idadalangin niya ang dakilang espiritual na 
pagpapala na bumaba sa atin.  Kung susuriin mong mabuti ang mga talata sa unahan, makikita mo na 
idadalangin niya na manahan si Cristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, na tayo 
ay mag-ugat at tumibay sa pag-ibig, na tayo ay pagkalooban ng pagpapalawak ng ating espiritual na 
pagkaunawa, at tayo ay mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Dios.  Ngayon, iyan ay medyo mahabang 
listahan.  Ihambing n’yo iyan sa mga panalangin na ibinibigay sa iglesia ngayon at makikita mo ang 
espiritual na karukhaan ng iglesia.  Maraming panalangin din, ng mga pinuno ng iglesia, ay may mga 
salitang, “Panginoon, gusto ko lang na…” at “Bigyan mo kami ng magandang araw….” Ang panalangin ni 
Pablo ay malalim.  Ang panalangin ni Pablo ay espiritual.  Ito ay nagmumula sa panloob na buhay ni 
Cristo sa kanyang puso.  Ang pangunahing bagay na idinadalangin niya ay para sa espiritual na kalakasan:  
“Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama…”  mababasa natin, “upang,” sa pagpapatuloy 
natin sa pagbasa sa talatang 16, “sa inyo'y ipagkaloob niya … na kayo'y palakasin ng kapangyarihan  … sa 
pagkataong loob.”  Ang espiritual na kalakasan ang pangunahing bagay na kanyang idinadalangin – hindi 
pisikal na kalakasan, hindi emosyonal na kalakasan, hindi kalakasan ng kalamnan o buto – kundi 
kalakasan ng puso, ng pagkataong loob, sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios. 
 
Ano ang pagkataong loob?  Iyan ay nasa talatang 16.  Ang pagkataong loob ay ang bagong buhay ni 
Cristo.  Ganyan pinatutungkulan ng Biblia ang buhay na ginagawa ni Cristo sa ating mga puso sa 
pamamagitan ng espiritual na muling kapanganakan, o ang tinatawag na pagpapanibagong-buhay – ang 
maipanganak na muli.  Ang pagpapanibagong-buhay ay isang bagay na hindi niloob ng makasalanan para 
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sa kanyang sarili.  Ito ay isang bagay na itinatanim ng Dios sa puso, tanging sa sarili Niyang kagandahang-
loob at biyaya, ayon sa Kanyang plano o banal na paghirang. 
 
Ang salitang “pagkataong loob” ay kumikilala sa buhay ni Cristo sa pagpapanibagong-buhay mula sa 
panlabas na pagkatao.  Ang panlabas na pagkatao sa Kasulatan ay tumutukoy sa buhay na mayroon ang 
lahat – ang makalupang buhay.  Halimbawa, mababasa natin sa II Corinto 4:16, “Kaya't kami ay hindi 
pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na 
pagkatao ay binabago sa araw-araw.” 
 
Ang mga di-mananampalataya ay walang pagkataong loob.  Ang mayroon lamang sila ay ang may 
kabulukan at marumi sa kasalanan.   Ang anak ng Dios, dahil sa biyaya ng Dios, ay may pagkataong loob.  
Iyan ay ang buhay ni Cristo na itinanim sa bagong puso.  Iyan ay ang buhay na hindi mapapahamak.  Ang 
panloob na buhay na iyan ay pinalalakas ng Espiritu Santo.  Pinakakain Niya ang pagkataong loob na 
iyon.  Iniingatan Niya ito mula sa karamdaman.  Pinalulusog Niya ito sa pamamagitan ng Salita.   
 
Ngayon, ang panalangin ay, “Ipagkaloob nawa ng Dios na ang pagkataong loob ay palakasin ng 
kapangyarihan ng Espiritu Santo.”  Ang apostol, kung gayon, ay hindi idinadalangin dito ang 
pagbabagong-loob.  Hindi, ipinapalagay niya na ang Espiritu Santo ay pumasok na sa ating mga puso.  
Kundi idinadalangin niya na ang buhay na iyon, ang buhay na ipinagkaloob ni Cristo, ay mapalakas.  Tayo 
ay nilikha bilang mga sanggol kay Cristo Jesus.  Sa ating pamumuhay sa buhay na iyon, tayo ay sasailalim 
sa mga pag-atake ng ating kasalanan.  Kung gayon, ang buhay na iyan ay dapat palakasin. 
 
Higit pa ang malalaman natin kung ano ang kahulugan nito sa talatang 17.  “Upang si Cristo ay 
manirahan (o manatili) sa inyong mga puso sa pamamagitan ng  pananampalataya….”  Ang mapalakas 
ang pagkataong loob ay nangangahulugang si Cristo ay nananatili sa ating mga puso sa pamamagitan ng 
pananampalataya.  Ang espiritual na pagpapalakas, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay hindi parang 
kuryente na dumadaloy sa dulo ng iyong mga daliri at tinatamaan ka sa noo at nagpapagaling ng mga 
lumpo.  Hindi ito isang pwersa na nagsasanhing gumawa ang iyong tinig o mga labi ng mga kakaibang 
tunog.  Hindi iyan espiritual na pagpapalakas.  Iyan ay santambak na kalokohan.  Wala iyang kinalaman 
sa mga Kasulatan.  Hindi iyan biblikal.   
 
Kundi ang espiritual na kalakasan ay may kinalaman sa pananampalataya kay Cristo.  Si Cristo ay 
ipinagkaloob na manirahan sa kalooban natin, tumira sa ating mga puso sa pamamagitan ng 
pananampalataya.  Ang espiritual na kalakasan ay kapag ang nananahang Cristo sa ating mga puso ay 
lumago, lalong higit na pumapasok sa bawat bugso ng ating pag-iisip, ng ating pagnanais, at ng ating 
ginagawa.  Iyan ay espiritual na kalakasan. 
 
Ang nananahang Cristo ang pinagmumulan ng ating espiritual na buhay.  Si Cristo ay inilagay sa atin ng 
Espiritu Santo.  At ang apostol ay nananalangin, “Ipagkaloob nawa ng Dios, ayon sa yaman ng Kanyang 
kaluwalhatian, na kayo ay mapalakas sa espiritual, iyan ay, ipahintulot nawa ng Espiritu Santo ang buhay 
ni Cristo na nasa inyo upang lumawig.  Manahan nawa nang higit si Cristo sa inyo sa pamamagitan ng 
pananampalataya.  Dinadalangin ko na patuloy kayong palakasin ng Dios, sapagkat Siya lamang ang 
makakagawa nito.” 
 
Iyan ba ay panalangin mo?  Ang panalangin ay kapahayagan ng nararamdaman nating pinakamalalim na 
kailangan.  Ito ba ang iyong nararamdamang pinakamalalim na kailangan:  Panginoon, palakasin Mo po 
ako – palakasin Mo po ang buhay ni Cristo na naninirahan sa akin?  Ikaw at ako ay hindi na kailangang 
sabihan ng pagnanasa para sa kalakasan ng ating katawan, ng kalakasan ng ating pananalapi, ng 
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kalakasan ng ating negosyo at ng ating reputasyon – ang panlabas na buhay.  Napakaraming oras ang 
ginugugol natin sa pagsisikap na maisaayos iyan.  At lahat iyon ay nawawala.  Subalit ang pagkataong 
loob, paano naman iyon?  Kumusta ang pagkataong loob ngayong gabi, anak ng Dios?  Paano ito 
tumitibok sa iyong puso ngayon?  Lumalago ka ba kay Cristo – ang buhay ng pananampalataya, yaong 
espiritual na buhay – ipinagkaloob sa hiwaga ng pag-ibig ng Dios?  Ang buhay bang iyon ay malakas?  O 
ito ba ay maputla?  Ito ba ay may sakit, mahina?  Ang panalangin mo ba ay, “Panginoon, magkaloob ka 
ng espiritual na kalakasan.  Sa pamamagitan ng Iyong Salita at sa pamamagitan ng panalangin, lumago 
nawa ang aking pananampalataya, gawin nawang matibay ang aking pananampalataya”? 
 
Ano ang magiging resulta nito?  Basahin natin ang mga talatang 17-19:  “Kung paanong kayo'y nag-uugat 
at tumitibay sa pag-ibig.  Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok, kasama 
ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas, at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Cristo na higit 
sa kaalaman.”  Ano ang magiging bunga?  Maigsi lang, ang bunga ng espiritual na kalakasan ay higit 
nating mauunawaan ang pag-ibig ni Cristo.  Ang resulta ng espiritual na kalakasan ay hindi yaong mga 
marangyang panlabas na mga pang-agaw pansin na labis na isinisigaw ng marami sa iglesia ngayon – ang 
ipinapalagay na pagsasalita sa ibang wika at ang ipinapalagay na kagalingan at lahat ng iba pa.  Kundi ang 
resulta ng espiritual na kalakasan ay ang lumalalim na pagkaunawa ng pananampalataya sa pag-ibig ni 
Jesu Cristo. 
 
Idinadalangin ni Pablo, “Panginoon, ipagkaloob Mo na ang bayan ng Dios ay mapalakas sa kanilang 
pagkataong loob, doon sa presensya ni Cristo sa kanilang mga puso, upang sila ay mag-ugat at tumibay 
sa pag-ibig at matarok ang kaunti sa pag-ibig na iyon ni Cristo.” 
 
Ano ang bunga ng espiritual na kalakasan?  Ito ba ang mga Oh at Ah ng iba kapag nakita nila kung anong 
uri ng tao ka?  O, hindi! Ano ang resulta ng espiritual na kalakasan?  Ang resulta ba ng pananampalataya 
sa iyong buhay na ngayon ikaw ay matagumpay at tumaas na ang iyong kita at kaya mo na ang isa sa 
mga malalaking $300,000-$400,000  na tahanan na may pitong silid at apat na paliguan – subalit ang 
lahat ay abalang-abala kaya wala sila doon – at walang pamilyang titira doon at ayaw nilang 
magkakasamang tumira?  Iyan ba ang resulta ng pananampalataya?  Hindi.  Ang resulta ng kalakasan ng 
iyong pananampalataya ay nagsisimula mong maunawaan, nagsisimula mong maintindihan ang munting 
mga bagay na espiritual, ang pag-ibig ni Cristo.  Iyan ba ang nais mo? 
 
Sinasabi ng apostol na iyon ang mga bagay na napakalaki para masukat ng likas na kapangyarihan ng 
isip.  Walang kapangyarihan ng isip ng tao ang makakasukat sa pag-ibig ni Cristo.  Ang apostol, wika nga, 
ay sinasabing hindi mo maaaring lagyan ito ng medida; hindi mo maaaring lagyan ito ng panukat katabi 
nito; hindi mo masasabi sa akin ang haba, lalim, taas, o lawak ng pag-ibig ni Cristo.  Hindi mo, wika nga, 
masusukat ito nang kaunti at ilimbag ang mga impormasyon at gumawa ng pagtatantiya at sabihing, 
“Parang ganito iyan.”  Hindi mo magagawa iyan.  Hindi, kailangan mong mapalakas ng Espiritu Santo sa 
iyong puso, sa pamamagitan ng Salita, at sa pamamagitan ng panalangin, at ng mga sakramento, at ng 
iglesia, at ng pangangaral.  Kailangan mong mapalakas sa iyong puso araw-araw upang magsimula mong 
maunawaan nang kaunti, kasama ng lahat ng mga banal, kung ano ang lawak at taas, haba at lalim ng 
pag-ibig ni Cristo.  Nakita mo, ang diin dito ay nasa kalakihan nitong pag-ibig ni Cristo.  Napakalaki nito 
kaya kailangan mong mapalakas kahit sa pagbuo ng pagtatantiya nito. 
 
Hindi idinadalangin ni Pablo na tayo ay palakasin sa espiritual na buhay upang magkaroon tayo ng 
malalaking kaisipan tungkol sa ating sarili at magkaroon ng malaking bilang ng mga tao na nag-o-Oh at 
Ah sa atin, kundi upang magkaroon tayo ng uri ng kakayahang maunawaan ang pag-ibig ni Cristo sa atin.  
Kailangan nating mapalawak sa kapangyarihang espiritual.  Kailangan nating magkaroon ng espiritual na 
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lakas at enerhiya upang makabuo tayo ng pagtatantiya ng di-masukat na pag-ibig ni Cristo sa atin.  At ito 
ay para sa iyo.  Hindi lamang ito para sa mga theologians, o matatandang nasa tumba-tumba, o mga 
ministro o matatanda sa iglesia.  Idinadalangin ng apostol, “lahat ng mga banal.”  Ito ang sabi niya:  
“Lahat ng mga banal.”  Mga bata, kayo ito.  Mga kabataan, kayo ito.  Oo! Upang matarok ninyo ang pag-
ibig ni Cristo.  Palakasin kayo ng Dios sa inyong pagkataong loob upang magsimula kayong magkaroon ng 
pagkaunawa sa pag-ibig ni Cristo para sa atin, ang pag-ibig na, sinasabi ng apostol, na higit sa kaalaman. 
 
Kailangan mong banatin ang iyong isipan.  Inibig Niya tayo, walang hanggan, ganap na di nararapat, 
mapagpakasakit.  Ibinigay Niya ang Kanyang katawan upang sirain, ang Kanyang dugo upang ibuhos.  
Ngayon ay masasabi natin ang mga bagay na iyon.  Ngunit maaarok ba natin ang mga bagay na iyon?  
Ipinagkaloob ng Dios ang walang hanggan Niyang Pinakamamahal upang mamatay ng matinding 
kamatayan sa krus na dapat ay sa atin.  Wala akong mahanap na salita upang makuha ‘yan, upang 
masukat ‘yan.  Walang pantaong salita upang maunawaan ‘yan, upang maipaliwanag ‘yan upang masabi 
kong, “Nakuha ko na.”  Napakataas nito.  Hindi ko ito maaabot.  Ipinagtataka mo ba kung bakit 
mananalangin si Pablo na kailangan nating mapalakas sa panloob upang ating maunawaan, upang ating 
maarok ang pag-ibig ni Cristo?  Hindi mo ito maaarok.  Hindi ito kayang maunawaan ng sanlibutan.  At 
hindi natin ito mauunawaan malibang si Cristo ay sumaatin. 
 
Kaya ito ang diwa ng panalangin:  “Panginoon, palakasin mo ako, upang maunawaan ko itong dakilang 
hiwaga kasama ng lahat ng mga banal:  ang pag-ibig ni Cristo.”  At, huwag mong kalimutan, hindi mo 
magagawa ‘yan nang hindi nakaugat at matibay sa pag-ibig.  Iyan ang idinalangin ni Pablo:  “Kung 
paanong tayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig ay magkaroon tayo ng kapangyarihang matarok.”  
Mayroong paraan diyan.  “Panginoon, pagkalooban mo kami ng espiritual na kalakasan upang malaman 
ang pag-ibig ni Cristo.”  Ngunit sa pagitan mismo ng dalawang ‘yon (espiritual na kalakasan at pagkaalam 
sa pag-ibig ni Cristo) ay ang paglaki ng ating puso sa pag-ibig.  Dapat tayong nag-uugat at tumitibay sa 
pag-ibig – pag-ibig sa Dios at pag-ibig sa isa’t isa – kung dapat tayong may malaman tungkol sa kalakihan 
ng pag-ibig ni Cristo sa atin.  Ganyan pinalalaki ng Espiritu Santo ang ating puso:  pag-ibig sa Dios at pag-
ibig sa isa’t isa.  Ang pag-ibig ng Dios ang dakilang tagapagpalaki. 
 
Natatandaan ko, bilang isang bata, kapag nagkakaroon ako ng bagong sapatos.  Mayroon akong maigsi, 
malapad na paa.  Natatandaan ko na ang mga tindahan ng sapatos nang panahong ‘yon ay mayroon 
nitong mga kahoy na bagay na ipapasok mo sa sapatos at pagkatapos ay iikutin ang turnilyo at 
palalaparin nito ang sapatos (balat, hindi plastik gaya ngayon).  Pagkatapos magkakasya na ang iyong 
paa.   Iyan ang halimbawa, sa palagay ko, ng ibig sabihin ng apostol.  Ang pag-ibig ng Dios na nasa puso 
ang bumabanat sa puso at sa isip upang malaman natin ang pag-ibig ni Cristo.  Siya na hindi puspos ng 
pag-ibig ni Cristo sa kanyang puso, pag-ibig sa Dios at sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae, na 
walang pag-ibig ni Cristo, ay talagang maliit, tuyot, at kulubot sa puso.  Isang may kulubot na pananaw 
sa buhay, puno ng inggit at paninibugho, puno ng masasamang ulat tungkol sa ibang tao.  Iyan ay 
nangyayari – sa iglesia at sa pag-aasawa.  Sa gayon ang iyong buhay ay nangungulubot dahil ang iyong 
puso ay kulubot.  Ang pagkapoot, inggit, paninibugho ay nagpapakulubot sa puso ng anak ng Dios.  Kaya 
nga sinasabi ng apostol (I Ped. 2), “Itakuwil ito!” Yaon ang mga bagay na magsasara ng puso at 
magpapakulubot sa iyong puso gaya ng prune. 
 
Subalit siya na puspos ng pag-ibig ng Dios, sa biyaya syempre ng Dios, at pag-ibig sa kanyang kapatid na 
lalaki at babae, kung kaya’t iaalay niya ang kanyang buhay para sa kanila at magsasabi ng mabubuting 
bagay tungkol sa kanila, at iniibig niya sila at ipinapakita iyon – ang taong iyon ay pinalalapad sa kanyang 
pag-iisip at nagsisimulang maarok ng lalong higit ang pag-ibig ni Cristo sa kanyang sarili! Iyan ang 



5 
 

pinagmumulan ng lahat.  Diyan bumabalik ang lahat.  Lahat ng ito ay bumabalik dito (at huwag mong 
kakalimutan ito!):  ang di-nararapat na pag-ibig ni Jesus sa akin! Nauunawaan mo ba iyan? 
 
Pagkatapos ay nagpatuloy ang apostol (sa talatang 19), “At upang makilala ang pag-ibig ni Cristo na higit 
sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Dios.”  Kaya, ang panalangin ng apostol 
ay:  “Panginoon, ipagkaloob mo na kami ay mapalakas ng Espiritu Santo, upang aming maarok ang pag-
ibig ni Cristo.”  Subalit hindi siya humihinto doon.  May isa pa siyang idinagdag, “Sa huli (ngayon eto ang 
huli ng lahat ng iyon – ito ang hangarin) upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Dios.”  Naroon 
ang hangarin, sa wakas.  Naabot ngayon ng panalangin ang hangarin nito. 
 
At anong hangarin ito! Tayo’y mahihina at kailangang palakasin ng Espiritu sa kalooban.  Kailangan 
nating palakasin upang malaman natin ang malalalim na bagay ng pag-ibig ni Cristo sa atin.  Bakit?  Kasi, 
ang dahilan ay hindi lamang alang-alang sa pagkaalam nito.  Ang dahilan ay hindi upang maging matibay 
lamang tayo sa pananampalataya.  Hindi! May mas malaking dahilan – upang tayo ay mapuno ng 
kapuspusan ng Dios! Ang Dios ang dulo at ang hangarin ng lahat ng Kanyang mga gawa.  Itong lahat ay 
para sa layuning maunawaan natin ang pakikisama ng buhay na Dios.  Na puspusin tayo ng biyaya at 
kaluwalhatian ng Dios at tayo’y madala sa isang malapit na pakikisama sa buhay na Dios upang 
maipakita natin ang Kanyang kapurihan.  Iyan ang pumapailanglang na kataasan ng panalanging ito. 
 
Sa simula ay sinabi ko na ang ilang mga sitas ng Biblia ay maaaring ihambing sa Himalayas at sa Rockies.  
Ngayon ay nakatayo ka, sa pananampalataya, sa tuktok, sa dakilang kataasan, at rurok ng 
pananampalataya.  Wala nang mas tataas pa dito:  na ang iyong puso, sa biyaya lamang, ay magnais na 
mapuno ng kapuspusan ng Dios, na makilala Siya kay Jesu Cristo na Kanyang Anak, na maging malinis 
kung paanong Siya ay malinis, upang luwalhatiin Siya sa iyong mga salita at pag-iisip, na hindi ka na 
nabubuhay bilang lalaki o babae ng sanlibutan, namumuhay para doon sa alabok at hindi makasisiya sa 
iyo, na ikaw ay hindi na alipin ng masasama at maruruming bagay, na hindi mo na ibinibigay ang iyong 
kaluluwa, iyong isip, at iyong kalooban, iyong mga iniisip sa kawalang kabuluhan, pagnanasa, 
pornograpiya, inggit, paninibugho, o anuman iyon.  Kundi, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ikaw ay 
palakasin sa pagkataong loob upang ikaw ay mapuno ng kapuspusan ng Dios, upang malaman mo ang 
Kanyang biyaya at kahabagan, at sa mga bagay na iyon na nasa loob mo, ikaw ay makapamuhay sa 
Kanya.   
 
Iyan ang panalangin.  Nananalangin ka ba ng ganyan?  Iyan ba ang panalanging sinambit mo sa Dios 
ngayon:  “Palakasin mo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya.  Palakasin mo ang aking 
puso sa loob ko.  Banatin mo ang aking puso para makilala ang pag-ibig ni Cristo upang ang hangarin ay 
maging nasa akin, upang makilala Ka, at sa pagkakilala sa Iyo, ay maluwalhati Ka.” 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, isulat mo po ang Salita sa aming mga puso.  Amen. 


