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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Filipos 4:11-13

"Pagpapasalamat Sa Pamamagitan Ng Kasiyahan"

ni Rev. Carl Haak

Habang ating hinihintay ang pagdiriwang ng ating Thanksgiving Day sa darating na Huwebes, ating ituon ang
ating pansin ngayon sa Salita ng Dios sa Filipos 4:11-13.  Ating mababasa ang napakagandang mga talatang
ito:  “Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa
anumang kalagayang aking kinaroroonan.  Marunong akong magpakababa, at marunong din akong
magpakasagana; sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, at maging
sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan.  Lahat ng mga bagay ay aking magagawa
sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.”

Tumigil muna tayo ng sandali at itanong:  Ako ba ay mapagpasalamat?  Ako ba talaga ay mapagpasalamat
sa Dios sa aking buhay?  Ang akin bang kamalayan sa lahat na ginagawa ng Dios ay palagiang sumasapuso
ko? 

Pero may isa pang pangunahing katanungan:  Ako ba ay nasisiyahan sa paraan ng Panginoon?  Ang biyaya
ba ng Dios ay sumasaakin?  Nakita mo ba, kung walang kasiyahan, hindi ka magiging mapagpasalamat.  At
kung hindi tayo mapagpasalamat, ito ay dahil hindi tayo namumuhay sa kasiyahan.  Dahil kapag ang biyaya
ng kasiyahan ay tumatahan sa ating mga puso, handa tayo palaging magbigay ng pasasalamat sa lahat ng
mga bagay.

May isa pang paraan sa pagpapaliwanag nito.  Itinuturo ng Biblia na ang pagka-inggit ay pagtalikod sa
pagiging mapagpasalamat.  Kung tayo, bilang mga makasalanan, ay mainggitin, kung ang kasalanan ng
laman matapos hindi ibigay sa atin ng Dios at patuloy na nagnanais pa ng higit, kung ang buhay na iyan sa
ating mga puso, hindi natin mapapasalamatan ang Dios sa kung ano ang ginawa Niya.  Kung tayo ay hindi
magkakaroon ng kasiyahan sa ating hitsura, sa ating tahanan, sa ating salapi, sa ating trabaho, sa ating
asawa, sa ating mga magulang, sa ating sasakyan, sa ating mga pananamit, hindi tayo makakapagbigay ng
pagpapasalamat.  At kung ganyan ang ating gagawin sa Huwebes, ito ay pagpapasalamat lang ng
pagpapaimbabaw.

Gaano kadalas na hindi tayo nagtutungo sa ating silid, at nagpapakita ng ating kawalang kasiyahan?  Silid
na napupuno ng mga damit at nasasabi pa rin natin,  “Wala nang maisuot.”  O isang kabataan, ang nagtungo
sa kanilang kusina at sinabi sa kanyang ina, “Nay, wala nang makain,” habang napupuno naman ng pagkain
at mga kahon ng pagkain ang kanilang kusina.  Masyado tayong malabis!  Pero ang pag-iimbot ay isang
kasalanan, iyan ay makikita sa kasaganaan.  Habang mas marami ang meron tayo, mas lalo naman ang
kawalang kasiyahan meron tayo, dahil sa ating kalikasan, mas maraming kailangan kaysa sa mga bagay na
dapat ipagpasalamat. 

Ano ang sagot sa atin bilang mga Cristiano, na marami sa ngayon na kasaganaan at madalas naman ay kapos
sa pagpapasalamat?  Ang sagot:  ang biyaya ng kasiyahan.  Kailangan nating matutuhan kung ano ba ang
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maging masiyahan.  Dahil mula sa kaluluwa ng banal makikita ang kasiyahan, tanging dito makakatagpo ng
kasiyahan sa pagpapasalamat sa Dios. 

Sa magandang kabanatang ito (Filipos 4), tila si apostol Pablo at ang mga banal sa Filipos ay nahulog na sa
pagmamahalan sa isa’t isa.  Si Pablo ay sumulat mula sa isang kulungan ng mga Romano.  Sa talatang 10,
nating natutunan na ang mga taga Filipos ay nagpadala ng kaloob para sa apostol.  Sinabi niya,  “Ako'y
totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit
sa akin.”  Pero naging maingat si Pablo.  Ayaw niyang isipin nila na ang kanyang pagpapasalamat sa kaloob
ay dahilan ng kanilang kabagalan.  Sinabi niya,  “ngunit wala kayong pagkakataon.”

At meron pa.  Hindi niya nais na banggitin kung gaano niya pinapasalamatan ang kaloob na magbibigay ng
mensahe na siya ay nasa kalagayang kawalan ng pag-asa, na siya ay hindi nasisiyahan o nangangailangan.
Sinabi niya sa kanila,  “Mga minamahal kong taga Filipos, maayos ako.  Totoong totoo.  Hindi ako nagsasalita
sa inyo ngayon,” sinabi niya,  “mula sa kakapusan.  Mabuti ang lahat sa aking kaluluwa.  Kahit pa ako ay nasa
kulungan, nasisiyahan ako sa pamamaraan ng Panginoon.  Katunayan, gustong malaman kung ano ang
magagawa ko para sa inyo.”

Isang mabuting kapahayagan ng pananampalataya.  Iyan ba ang iyong kapahayagan ngayon?
Mapagpasalamat ka ba?  Tingnan mo ang puso mo.  Ikaw ba ay nasisiyahan?  O ikaw ba ay may pag-iimbot?
Ang puso mo ba ay tulad sa isang sisidlan na walang laman, isang bariles ng langis na walang laman?  Kapag
ito ay nahulog sa matigas na sahig, ito ay mababasag at masakit lang sa tainga.  Tayo ba ay tulad ng
lalagyang ito, na nagre-reklamo, nagagalit?  O isang masayang tunog ng papuri ang lumalabas sa iyong
buhay dahil tayo ay puspos?  Tayo ay puspos ng pag-ibig ng Dios at biyaya sa ating puso.  May kasiyahan
tayo, at nagpapahayag tayo ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapasalamat.

Ano ang kasiyahan?  Ito ay kabaligtaran ng pag-iimbot.  Ang pag-iimbot ay pagnanasa sa mga bagay na para
sa sarili, at hindi para makita ang mga bagay na ibinigay ng Dios na pamamaraan ng paglilingkod natin sa
Dios.  Ang pag-iimbot ay hindi napupuspos.    Ito ay masamang pagnanais na pasiyahin ang sarili sa mga
bagay na ibinibigay ng Dios at hindi para sa Dios.  Ito ay kahangalang paniniwala na ang mga bagay na ito
ay magpapasiya sa kaluluwa.  Sinabi iyan ni Jesus, natatandaan mo pa ba?  Sa Lucas 12 – ang talinghaga
patungkol sa hangal na mayaman na may kamalig at sinabi niya sa sarili,  “Kaluluwa' marami ka nang
pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon; magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka.”
Naniwala siya na kung meron siya ng mga ito, lalo na dahil may bago siyang kamalig, ang puso niya ay
mapupuno ng kaligayahan, siya ay makakasumpong ng kapahingahan at kaligayahan.  Sinabi ng Panginoon
na siya ay hangal.

Sa ating kalikasan, tayo ay mapag-imbot.  Wala itong kaibahan kung tayo man ay mayaman o dukha,
malusog o masasakitin.  Sa ating kalikasan, palagi tayong nagnanais ng anuman, bagay na mas marami pa,
na magpapasaya sa atin.  Iniisip natin ang pera, kalayawan, trabaho, pag-aari na pintuan sa kaligayahan ng
ating puso.  Iyan ay pag-iimbot.

Ang kasiyahan ay isang biyaya na nagmumula kay Jesu Cristo.  Ito ay dapat ikasiya na may panlupang
pamamaraan na ibinibigay sa atin ngayon at ng mga pangyayari na hindi lamang dumating dahil nagkataon,
kundi dahil sa kalooban ng Ama.  Ayon ito sa krus.  Upang malaman ang buong pagpapatawad sa kasalanan.
Kaya masasabi na,  “Ako ay may kasapatan.  Sapat na ang magkaroon ng pag-ibig at kapatawaran ng aking
Dios.  Kaya nararanasan ko sa aking panloob ang kagalakan at kapayapaan sa paraan na inihahatod sa akin
ngayon ng Dios at kasama ang mga ibinibigay Niya sa akin.”

Ang kasiyahan ay ang mata ng pananampalataya na nakatingin sa Dios, na siyang mag-ari sa lahat ng mga
bagay at nagbibigay ng mga panlupang bagay para sa akin upang maingatan ako.  Ang kasiyahan ang tainga
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ng pananampalataya na nakakarinig sa lahat ng mga pangako ng Dios na nasa Salita.  Ang kasiyahan ang
puso ng pananampalataya na nagsasabi,  “Mabuti ang lahat.  Ang paraan Niya ay ganap.  Palagi itong para
sa kabutihan.  Inihahatid Niya ako sa kaluwalhatian.  Ang lahat ay mabuti sa aking kaluluwa.  Kaya naman
ako ay nagpapasalamat sa Dios para sa lahat ng mga bagay.”  Pagpapasalamat sa pamamagitan ng
kasiyahan.

Nakita mo, ito ay isang pagpapasalamat na kasama ang lahat ng mga bagay.  Ang pagpapasalamat ay bagay
na hindi ginagawa na magkakahiwalay.  Hindi ito para sa ibang mga bagay lang.  Tinuruan tayo ng Kasulatan
na mabigay ng pasasalamat para sa lahat ng mga bagay.  Sa teksto na ating tinitingnan ngayon (Filipos 4),
inilalagay ni apostol Pablo ito sa ganitong paraan.  Sinabi niya,  “aking natutuhan ang masiyahan sa anumang
kalagayang aking kinaroroonan” (talatang 11) – anuman ang pangyayari, ang kalooban ng Dios ang nasa
akin.

Kailangan natin ngayong maunawaan na hindi natin pinag-uusapan dito ang patungkol sa kaibahan ng
kasalanan sa paraan ng pamumuhay.  Hindi.  Kundi ang pinag-uusapan natin ay ang darating sa atin sa
kalooban ng Dios patungkol sa kalagayan sa ating buhay, maging ito man ay sa sakit, kalayaan o
pagkabilanggo, buhay walang asawa o may asawa, ang ating taas, ang ating hitsura, o ating salapi – lahat
ng panlupang pamamaraan.  Masasabi mo ba,  “Panginoon, maraming salamat po!  Ako ay nasiyahan na sa
kung anoman ang ibinigay Mo sa akin.  Ako ay nasiyahan na dahil nakita ko ang malaking yaman ng
pagpapatawad sa aking kasalanan na ang lahat sa buhay ko ngayon ay isinaayos ng kamay Mo na mabiyaya
at pagmamahal ng isang Ama.  Salamat po!”

Nagpatuloy pa si Pablo sa pagpapaliwanag.  Sinabi niya,  “Marunong akong magpakababa, at marunong din
akong magpakasagana… natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa
kasaganaan at maging sa kasalatan.”  Ang maging magpakababa ay nangangahulugan ng pagiging mababa.
Sinasabi ni Pablo na nalalaman niya kung ano ang mapunta sa ganito.  Madalas itong mangyari sa kanyang
buhay.  Siya ay natuligsa at iniiwasan ng mga tao.  Siya ay nabato at nahagupit.  Gayunman, sinabi niya,
kahit mahirap na bagay pa ang mga ito, natuto siyang magtiis,  “Nasiyahan na ako.  Ako ay nasiyahan na na
malaman na ito ay paraan ng aking Ama.  Natutunan ko ang maging mababa.”  Ay sinabi niya,  “Natutunan
ko ang sumagana,” iyan ay ang mag-umapaw.  Ang sinasabi dito ng Kasulatan ay ang pagtataglay ng sagana.
 
Magagawa mo ba iyan?  Masasabi mo ba, na dahil sa biyaya ng Dios ngayon, ikaw ay nasisiyahan na sa
kalooban ng Dios at nais mong paglingkuran Siya sa paraan na pinili Niya para sa iyo?  Marahil ikaw ay
inihahatid Niya ngayon sa paraan ng paghihirap.  Ang kinikita ng isang pamilya marahil ay kakaunti.  O ito
marahil ay isang sakit.  May kinalaman siguro ito sa iyong puso, sa pagtibok nito.  Ito siguro ay malaking
kalungkutan sa iyong mga anak – na sila ay hindi lumalakad sa daan ng Panginoon.  Ito ay mahirap siguro
na kalagayan sa trabaho.  Ano ang gagawin natin? 

Sinasabi ng kawalang pananampalataya patungkol sa gayong mga bagay:  Walang kapayapaan.  Manggigil
ka sa harap ng Dios.  Damhin mo ang kawalang pag-asa.  Magalit ka sa Dios.  SInasabi ng sanlibutan sa atin,
“Huminahon ka.  Umiwas ka sa lahat ng mga bagay na emosyon.  Dapat kang matuto na masaktan.  Dapat
kang maging matibay.  Linisin mo ang iyong daraanan.”  Sasabihin naman ng iba,  “Tayo ay dapat manlumo
sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin.  Mabuti na pasya ang huwag maging maligaya.”

Ang biyaya ng kasiyahan ang ating tatanggapin mula sa kamay ng ating Dios na Siyang nangako sa krus at
sa libingan ng Kanyang Anak na bigyan tayo ng sapat na biyaya para paglingkuran Siya sa anumang
kalagayan na inilalagay Niya tayo.  Marahil tayo ngayon ay nasa kalagayan ng kasaganaan.  Ganito ang
marami sa atin.  Ano ngayon ang ating ipaghahambog ngayon?  Magyayabang ba tayo?  Sasabihin ba natin
ngayong darating na Thanksgiving Day, “Magkakaroon ng mas marami ang iba kung kasing sipag lang natin
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sila.  Nakita mo ba ang ating natamo?  Nakita mo ba ang ating ginawang kasipagan?  Kung ikaw ay patungo
sa tagumpay sa bayang ito, matatamo mo iyan.”  Ganyan ba ang sasabihin natin?

Hindi!  Sa paraan ng kasiyahan hindi ko malilimutan na ang lahat ng mga bagay na meron ako at lahat pa
ng darating ay hindi mula sa aking kalakasan kundi sa Dios.  Ang masama dito ay ang ipinag-hambog ang
ating mga sarili.  Iyan ay ang paglimot sa Panginoon.

“Natutunan ko,” sabi ng apostol, “sa anumang kalayagan ako naroon ang masiyahan.”

Ibig sabihin ang biyayang ito ng kasiyahan ay bagay na hindi mula sa ating sarili, kundi ito ay bagay na
itinuturo sa atin ng Dios.  Bagay ito na hindi matatapos para ating matutunan.  Ang bawat anak ng Dios ay
pumapasok ngayon sa paraalan na ang tawag ay Kasiyahan.  At hindi ka dito magtatapos.  Katunayan,
patuloy kang babalik at babalik pa sa pag-aaral nito.  Hindi ka magtatamo ng kurso sa paaralang ito
hanggang sa mawala ka sa mundong ito at magtungo na sa langit.

Ito ang buong pagkilos ng Dios upang maipako ang ating pagiging mapaghangad, at pusong lapastangan,
at pasimulan tayong turuan na magpasakop sa Kanyang kalooban.  Ito ay isang praktikal na pag-aaral sa
bawat araw.  At mahirap ang pag-aaral na ito.  Gaya ito sa pagpapasunod sa isang aso na German Shepherd
na hinahagupit at itinatali para maging masunuring aso.  Sa ating kalikasan, ganito rin tayo.  Handa palagi
tayong sunggaban ang Dios, at asawa, amo sa trabaho, sa mga anak – wala kasi tayong nakikitang mabuti!
“Hindi ko gusto iyan!”  Sa ating kalikasan, ganito ang sinasabi rin natin.  Tayo ay walang kasiyahan.

Sinabi ng apostol,  “Tinuruan akong masiyahan.  Natutunan ko ito.”  Ang salitang ito ay nangangahulugan
ng isang lihim.  At ito ay tumutukoy sa katunayan na ang lihim ng kasiyahan ay tanging matatagpuan sa
pananampalataya lang kay Jesu Cristo.  Ang kasiyahan ay isang lihim.  Ito ay isang misteryo, na hiwalay sa
pananampalataya kay Jesu Cristo.  Hindi mo ito matututunan sa paggamit ng isang liyente na gaya ka sa
isang nag-uusisa, nagtatangka na bigyan ng solusyon ang isang bugtong at naghahanap ng aklat na
magtuturo kung paano mabuhay nang masaya at may kasiyahan sa buhay at buhay na gaya ng agos sa ilog.
Hindi.  Dapat buksan muna ng Dios ang iyong mga mata sa lihim na ito na nalalaman ng pananampalataya.
Dapat tayong bigyan ng Dios ng pananampalataya kay Jesus, at doon mo lang matututunan ang lihim ng
kasiyahan.  Ito ay ang pananalig, ayon sa Salita ng Dios mismo, na ang lahat ng ating mga dinadaanan sa
buhay, mabuti man o masama, masaya man o malungkot, sakit man o kalusugan, ang lahat ng mga ito na
dumarating sa akin ay mula sa kamay ng aking Ama alang alang kay Jesus.  Nakita mo, ang kasiyahan ay
bagay na binayaran sa krus at dumadaloy mula sa krus.  Natututunan mo na ang kasiyahan, gaya ng iba, ay
ang ihatid ka sa paanan ng krus.  Tinamo ito ni Jesus!

Naniniwala ka ba dito?  Pinanghahawakan mo ba iyan?  Kaya dapat mong ipagpasalamat ang lahat ng mga
bagay.  Matuto tayo. 

Pinanghahawakan mo ba ito ngayon?  Sinasabi mo,  “Marami ako ng mga bagay na kailangan ko.  Ang Dios
ay naging mabuti sa akin.”  Magpasalamat.  Ganito ka ba ngayon?  Nasa pakikipaglaban ka ba sa pagbuo ng
mga dapat bayarang mga pagkakautang at bayarin?  Siguro ay ikaw nakaratay, o ikaw ay ginagamot at
walang kasagutan sa iyo ang doctor para sa sakit mo, o siguro mabigat ang puso mo, o tumatanda ka na at
ang katawan mo ay nagiging malutong at nakatira ngayon sa tahanan ng matatanda.  Nasisiyahan ka ba?
Sinasabi mo ba,  “Nananatili ang pag-ibig ng Dios, ako ay may kagalakan at kapayapaan nang higit pa sa
lahat ng masasama, kahit mas mayayaman pa sila sa akin.  Sa Kanyang pagkalinga, mahimbing akong
natutulog; dahil ang aking Panginoon, na aking Tagapagligtas, ang mangangalaga sa akin” ?  Sinasabi mo
ba,  “Panginoon, Ikaw ay mabuti.  Maraming salamat po Panginoon sa lahat ng mga bagay” ?  Nakita mo,
kapag nagpapasimula ang kasiyahan sa iyong puso, ang bibig natin ay nagtatapos palagi sa pagpapasalamat.”
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Siguro iisipin mo, na ito ay nararapat lang.  Oo, inaasahan naming na marinig iyan patungkol sa Thanksgiving.
At oo, alam naming na ang mga talatang ito sa Biblia at lahat ng mga katotohanang ito ay nasa Biblia.  Pero,
ito talaga ang nararapat, tama?  Hindi naman talaga natin dinaranas ito, ‘di ba?  Hindi talaga tayo
makakapamuhay ng ganito.  Siguro sasabihin mo,  “Hindi pa ako nasisiyahan.  Ang pag aalala ang sumasakal
sa akin.  Nagpapasimula akong mahumaling sa mga bagay-bagay.  Ito ang may control sa buong araw ko.”
Siguro sasabihin mo,  “Ang kawalan ng kapayapaan at galit at pait ay gaya ng isang gapos.  Nakagapos ito
sa aking puso at ako ngayon ay mapangutya.  Hindi na ako naniniwala pa sa kapayapaan na sinasabi mo.”
O siguro sinasabi mo:  “Malungkot ako.  Hindi ko gusto ang nangyayari sa akin.  Ako ay nasa pakikipaglaban.
Minsan, ang Dios ay tila napakalayo.  Lahat ng mga pinagsasabi mo – hindi ko pinapaniwalaan.  Natatakot
ako.”  Sinasabi mo, “Ang ganyang usapan iyan.  Ang masiyahan.  Ang Dios ang may kontrol.  Maging
mapagpasalamat.  Pero kailangan na akong magbalik sa tunay na buhay, at dito ay may paghihirap at
matinding kahirapan.”  

Hindi lamang ito tama, bilang anak ng Dios.  Ito ay Salita ng Dios.  Ito ay possible lang sa Kanyang biyaya.
Hindi naman din tayo ganap.  Tayo ay nasa labanan pa rin.  Pero nariyan ang pagpapala ng kasiyahan, at
ito ay isang tunay na pagpapala ngayon, para sa iyo at sa akin.  Nariyan nakamimlay ang kapayapaan at
kagalakan, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Dios.  At nariyan ngayon ang bugso ng pasasalamat at
pagpupuri sa Dios.  Sinasabi sa atin ng apostol kung paano ito mangyayari.  “Lahat ng mga bagay ay aking
magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.”  Ano ang sinasabi niya?  Ganito ang sinasabi niya.
Ako ay masisiyahan sa pamamagitan ng kalakasan ni Cristo sa aking kaluluwa.”  Hindi niya sinasabi,  “Ako
ay masisiyahan sa pamamagitan ng aking kalakasan, ng aking pagkatao, na sa paraan ng positibo.  Ako ay
isang klase ng tao na nahahanay sa “A.”  Hindi.  At hindi niya sinabi,  “nasisiyahan ako dahil natutunan ko
ang masiyahan sa mga bagay na ito, gaya ng pagkabahala, at kawalan ng kontrol.”  Hindi niya sinasabi,  “Ako
ay nasisiyahan dahil alam ko ang kalakasan para salagin at manatili ito.”  

Siya ay dumarating ngayon, sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ngayon mismo, habang naririnig mo ang
Kanyang Salita sa Filipos 4.  Siya ay nagsasalita at lahat ng ating mga pag-alon at hangin ng mga pagtutol
ay dapat manahimik sa harapan Niya.  Sinasabi niya,  “Magagawa mo ang lahat ng mga bagay sa
pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa iyo.”  Si Cristo na sa pamamagitan ng katapatan Niya ay
naglalagay ng Kanyang biyaya at kapangyarihan sa ating mga buhay.  Si Cristo ang nagmamahal sa atin doon
sa krus.  Si Cristo ang nagsasawa ng tapat na kalooban ng Kanyang Ama.    Ibinubuhos Niya ang
kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Kanyang Salita.  Gumagamit Siya ng
mga paraan.  Ginagamit Niya ang iglesia, ang dalisay na Salita ng pangangaral ng Salita ng Dios.  Ginagamit
Niya ang mga Cristianong kaibigan.  Maraming mga bagay Siyang ginagamit.  Pero ginagawa Niya ito.  “Lahat
ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.”  Pinalalakas Niya ako na
gumawa ng kamangha-manghang bagay – ang masiyahan, ang magtamo ng kapayapaan sa aking kaluluwa
sa paraan ng Dios at sabihin, patungkol sa lahat ng mga pangyayari sa buhay:  “Panginoon, sa Iyo po ang
paraan.”  At pagkatapos, hindi lang ang isapamuhay ito kundi ang magpatuloy pa sa susunod na hakbang
– ang magpasalamat.  Mabuti man o masama, sa sakit at kalusugan – lahat ng mga bagay, dahil ito ay
pagkilos lahat para sa kabutihan at kapangyarihan ng aking Ama.

Pagkatapos, mula sa kasiyahan magmumula ang tunog ng kulog, ang awitin ng iglesia:  Pasasalamat sa Dios,
na Siyang nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Cristo!

______________________________________________
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Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, gumawa Ka po sa Iyong mga anak, sa linggong ito, sa araw ng Pagpapasaamat, at
palaging masiyahan, na isang maka-Dios na kasiyahan, at mula rito, dadaloy ang kulog at matamis na awitin
ng pasasalamat.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


