
1 
 

HEBREO 10:22 
“LUMAPIT SA DIOS” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Sa nakaraan nating mensahe sinimulan natin ang serye ng mga mensahe sa Hebreo 10:19-25.  Tiningnan 
natin ang mga talatang 19-21.  Ang aklat ng Hebreo ay isinulat sa mga Cristianong Judio na, sa harap ng 
pag-uusig, ay natuksong bawiin ang kanilang kapahayagan at bumalik sa Judaismo. 
 
Ang liham na ito ay isinulat upang palakasin ang kanilang loob na hindi tumalikod kay Cristo at sa 
ebanghelyo, kundi upang magpatuloy sa pananampalatayang Cristiano.  Sa bahaging ito ay nakikita natin 
ang pangingibabaw ng pagsamba ng mga banal sa Bagong Tipan kaysa sa Lumang Tipan.  Samantalang 
ang mga banal sa Lumang Tipan ay hindi makapasok sa Pinakabanal na Lugar, mayroon tayong 
pagtitiwala at pahintulot na pumasok sa santuwaryo.  Samantalang ang mga banal sa Lumang Tipan ay 
kailangang lumapit sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghahandog na hindi makapag-aalis ng kasalanan, 
mayroon tayong bago at buhay na daan sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Samantalang ang pari sa 
Lumang Tipan ay nananalangin sa pinakaloob na santuwaryo na itinayo ng mga kamay ng tao isang 
beses lamang sa isang taon, ang Pinakapuno nating Pari, si Jesu Cristo, ay nabubuhay sa langit upang 
mamagitan para sa atin.  At dahil sa lahat ng ito, mayroon tayong pribilehiyo na maiisip lamang ng mga 
mananampalataya sa Lumang Tipan – ang pribilehiyong lumapit sa mismong presensya ng Dios.  Hindi 
tayo pinipigilan.   
 
At sa pribilehiyong ito na nasa isip natin ay pag-aaralan natin ngayon ang Hebreo 10:22:  “Tayo'y lumapit 
na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis 
mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig.” 
 
Ang talatang ito ay nagsisimula sa mga salitang:  “Tayo’y lumapit.”  Ito ay pagpapayo, isang tawag para 
kumilos.  Ngunit ang manunulat ay hindi nakatayo sa labas at ibinubuyo ang mga tinawag niya upang 
sumamba, kundi tinawag niya sila upang sumama sa kanya.  “Tayo’y lumapit,” sinasabi niya, “Ayoko ring 
palampasin ito.”  Mayroong kahandaan, parang tulad sa Awit 122:  “Tayo na sa bahay ng Panginoon!”  
Nakita mo, kailangan nating mahikayat na sumamba.  May mga hadlang sa ating pagsamba.  Kung 
minsan ang mga bagay na iyon ay panlabas.  Hinahayaan natin ang mga panlabas na bagay na 
humadlang sa ating pagsamba:  ang ating trabaho, ang ating kaabalahan, ang ating mga kalayawan, ang 
ating mga kasiyahan, o marahil ay kasalanan sa ating mga buhay. 
 
Subalit ang mga pinakamalaking hadlang sa pagsamba ay hindi panlabas, kundi sila ay panloob.  Sa 
kalikasan, tayo ay may kalamigan sa ating puso para sa Dios.  At dito ay tinatawag tayo ng Salita ng Dios 
upang labanan ang panloob na pagwawalang-bahala sa pagsamba.   
 
Ano ang paglapit sa Dios?  Ito ay ang pumunta sa Dios, ito ay ang pumunta ng mas malapit at 
makipagtagpo sa Dios.  Iyan ang biblikal na lengguwahe para sa pagsamba.  Sa Lumang Tipan, ang mga 
pari ay lumapit sa tabernakulo.  Sa Awit 73:28 sinasabi ng mang-aawit:  “Ngunit para sa akin, ang 
pagiging malapit ng Dios ay aking kabutihan.”  Sa Bagong Tipan, ang paglapit ay ginagamit sa 
pananalangin.  Sa Santiago 4:8:  “Lumapit kayo sa Dios, at siya'y lalapit sa inyo.”  O, sa Hebreo 4:16:  
“Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya.”   
 
Ngunit dito sa Hebreo 10:22 at 25, ang paglapit ay hindi lamang panalangin kundi pampublikong 
pagsamba – Lumapit tayo sa pagsamba kasama ng ibang mga mananampalataya, na huwag nating 
pabayaan ang ating pagtitipon.  Anong gandang paglalarawan sa pagsamba – ang lumapit sa Dios ang 
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pumunta sa Kanya, ang pumunta ng malapit.  Ito ay naglalarawan ng pagiging malapit, ng pagkakilala, ng 
kalayaan, ng pagiging bukas habang tayo ay lumalapit sa Dios sa pagsamba.  Ang pagiging bukas ng 
malapit na magkaibigan, ang pagiging bukas ng isang bata sa mapagmahal niyang mga magulang.   
 
Ano ang maging malapit sa Dios?  Ito ay ang malaman ang Kanyang pag-ibig, ang malaman ang 
kapatawaran, ang malaman na ako ay Kanyang anak, ang maranasan ang napakahalagang pagpapala ng 
kapayapaan sa Dios, ang magkaroon ng kapayapaan sa kalooban, ang magkaroon ng kapayapaan sa 
ibang mga mananampalataya.  Kapag tayo ay malapit sa Dios, mayroong kagalakan sa ating kaluluwa na 
hindi nalalaman ng sanlibutan at hindi maibibigay o maaagaw.    
 
Subalit ngayon, kung may isang paksa na naghahati sa iglesia ngayon, ito ang paksa ng pagsamba.  May 
pagtatalo sa mga sangkap ng pagsamba.  May personal na higit na gusto ang mga tao sa kanilang 
pagsamba – sasamba ba tayo ng ayon sa tradisyon o sa makabagong paraan?  Ang damdamin ng mga 
tao ay nasa unahan, kung kaya ang pagsamba ay nakatuon sa mga pagnanasa at nararamdamang 
pangangailangan at sinasabi sa atin na dapat tayong maging sensitibong naghahanap sa ating pagsamba.  
Tinatanaw ng iba ang pagsamba sa iglesia bilang pagtatanghal, isang bagay na ginagawa ng isang tao sa 
harap ng mga manonood, kung kaya, bilang mananamba, ikaw ay nanonood, ikaw ay naaaliw.  At lahat 
ng ito ay tinatalakay sa mga salita ng teksto dito:  “Tayo’y lumapit.” 
 
Lumapit kanino?  Lumapit sa Dios.  Nais kong kunin mula sa pariralang ito ang apat na prinsipyo sa 
pagsamba, upang gabayan tayo at ipaliwanag kung bakit, bilang iglesing Protestant Reformed, at bilang 
mga iglesiang Reformed, sumasamba tayo sa paraang ginagawa natin.   
 
Una.  Ang pagsamba ay dapat naka-sentro sa Dios.  Dapat itong pagiging abala sa Dios.  Ang pagsamba 
ay hindi una para sa kasiyahan ng tao.  Hindi ito kung ano ang maaari nating naisin o nasain.  Ang 
pagsamba ay hindi isang bagay na maaari nating ituring gaya ng programa sa telebisyon at maaari natin 
itong buksan kung nais natin o ibababa gaya ng pagbababa natin ng isang aklat.  Kundi ang pagsamba 
dapat ay pagiging abala sa Dios at sa Kanyang Salita, sa Kanyang ebanghelyo at sa Kanyang 
kaluwalhatian.  Ang pagsamba ay nakatutok una sa kasiyahan ng Dios at hindi sa kasiyahan ng tao.  Iyan 
ang susing prinsipyo.  Kapag umalis na tayo sa pagsamba, ang tanong dapat ay hindi:  “Nasiyahan ba ako, 
nagustuhan ko ba ito?”  Kundi, “Nadakila ba ang Dios sa pagsamba na hatid natin sa Kanya?  Ang Dios ba 
ay nadakila sa salitang ipinahayag sa pangangaral ng ebanghelyo sa pagsamba?” 
 
Ang ikalawang prinsipyo ay ito, na ang ating pagsamba ay tugon sa Dios.  Iyan ang diwa ng pagsamba.  Sa 
pagsamba, mayroong banal na pag-uusap – ang Dios ay nagsasalita sa atin, ang Dios muna ang 
nagsasalita sa atin, iyan ang pinakamahalaga.  At ang aktibo nating pagsamba, ang paglapit natin, ay ang 
panig natin sa pakikipag-usap bilang tugon sa pagsasalita ng Dios sa atin.  Kung tumayo ako sa gilid ng 
Grand Canyon o tumayo ako sa tabi ng Niagara Falls o magmaneho ako sa magandang hanay ng mga 
bundok sa isang maaliwalas na araw, iyan ay pumupukaw ng tugon.  Parang ganyan ang pagsamba.  
Tayo ay inuudyukan at pinipilit ng kagandahan at ng kahalagahan ng Dios upang sambahin Siya.  At hindi 
ba natin ito paulit-ulit na nakikita sa Kasulatan.  Nang magpakita ang Dios kay Abraham o Moises o Josue 
o Isaias, nang si Pedro ay nasa bangka at pinatigil ni Jesus ang bagyo, o nang makita ni Juan si Jesus sa 
Apocalipsis 1 – nagpatirapa sila at sumamba sila.  Ang pagsamba ay tugon sa kaluwalhatian ng Dios. 
 
At tumutugma iyan sa daloy ng sitas dito.  Ang Dios, sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, ay binuksan 
ang daan para sa atin upang lumapit sa Kanya.  Kaya naman, bilang tugon, tayo’y lumapit sa Kanya. 
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Kung ang ating pagsamba ay isang tugon, iyan ay nangangahulugan na dapat muna tayong may alam 
tungkol sa kalikasan ng Dios na pumipilit sa atin upang tumugon.  Kaya, ang ikatlong prinsipyo ay ito, na 
ang Dios ay nagsalita at ang sinabi Niya ay kailangang maging pangunahin sa pagsamba ng iglesia.  
Inihayag ng Dios ang Kanyang sarili, at ang Kanyang kadakilaan ang nagpapatugon sa atin.  Sa pagsamba, 
kinikilala natin kung ano ang sinabi Niya at pinupuri natin Siya.  Iyan ang dahilan kung bakit ang Salita ng 
Dios at ang pangangaral ng Salita ng Dios ay dapat pangunahin sa pagsamba sa iglesia sa Bagong Tipan.  
Kung wala iyan, hindi tayo makakasamba.  Kung wala ang katotohanan ng ebanghelyo, wala tayong 
itutugon.  Kaya, ang pakiramdam ng tao at palagay ng tao ay pangalawa lamang.  Ang daan tungo sa 
puso ay sa pamamagitan ng ulo, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Dios, sa pamamagitan ng pagkaalam 
sa sinabi Niya at inihayag.  At para maging tunay ang ating pagsamba, hindi tayo umaayon sa kung ano 
ang nararamdaman natin o ano ang gusto natin, kundi kung ano ang sinabi ng Dios. 
 
Oo, ang damdamin ay mahalaga.  Ngunit kasunod lamang sila.  At sa pagpapakaligaya natin sa Dios gaya 
ng pagkakahayag Niya ng Kanyang sarili sa Kanyang Salita, ay matatagpuan natin ang kagalakan sa 
Kanya.  Gaya ng sinasabi ng mang-aawit sa Awit 34:  “O inyong subukan at tingnan na mabuti ang 
Panginoon! Maligaya ang tao na sa Kanya'y nanganganlong.” 
 
Ang kakayahan nating sumamba sa Dios ay nakasalalay sa inihayag ng Dios tungkol sa Kanyang sarili.  
Hindi mo maipapahayag ang kahalagahan ng Dios kung hindi mo Siya kilala at kung bakit Siya karapat-
dapat purihin.  Kaya, ang Salita ng Dios ay dapat pangunahin sa lahat ng ating pagsamba. 
 
At ang ikaapat na prinsipyo ay ito:  Upang maging tunay ang ating pagsamba, dapat itong sumusunod sa 
kalooban ng Dios sa pagsamba at hindi ang sarili nating kalooban.  Ang Dios ang nagtakda ng 
pamamaraan kung paano Siya dapat sambahin ng tao.  Ngayon, para sa marami, ang pagsamba ay 
naging bagay na gusto lang.  Ang kalooban ng tao ang nagpapasya kung paano niya sasambahin ang Dios 
o paano sasambahin ng iglesia ang Dios.  At ang iba’t ibang tao ay iba’t ibang bagay ang gusto.  Kaya, 
sabi sa iyo, humanap ka ng paraan ng pagsamba na magiging kasiya-siya sa iyo.  Ang problema diyan ay 
kung gayon ang pagsamba ay idinidikta lamang ng kalooban ng tao.   
 
Kaya maiisip natin ang mga salita ni Jesus sa Mateo 15:8, 9.  Sabi Niya, “Iginagalang ako ng bayang ito sa 
kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin.  At walang kabuluhan ang pagsamba nila 
sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao.”  Iyan ay nakamamangha.  
Sinabi ni Jesus na sila ay sumasamba, subalit walang kabuluhan – hindi dahil sinasamba nila ang maling 
Dios, kundi dahil sinasamba nila ang tamang Dios sa maling paraan.  Ginawa nila ito ayon sa sarili nilang 
dikta at nasa – ang mga utos ng mga tao.  At nang sabihin Niya na walang kabuluhan ang kanilang 
pagsamba, ibig Niyang sabihin na ito ay walang laman at walang halaga, na sinasayang nila ang kanilang 
oras.  Dapat nating pag-isipan iyan.  Itinuturing ng Dios ang ilang kapahayagan ng pagsamba bilang 
walang kahulugan at walang laman.  Ngayon, kadalasan, ang palagay ay kapag naghandog tayo sa Dios, 
tatanggapin Niya ito, lalo na kapag ginawa natin ito ng may damdamin.  Subalit sinasabi ng Kasulatan, 
“Hindi, hindi Niya tatanggapin.”  Hindi tayo ang magpapasya sa pagsamba, ang pamantayan sa 
pagsamba ay itinatakda ng Dios mismo.  Kaya, lumapit tayo sa Dios. 
 
Gayunman, maitutuwid natin iyan, kung kaya sinasamba natin ang wastong Dios na may wastong 
saligan, at hindi pa rin Siya sinasamba.  Masasamba mo ang tamang Dios, sa tamang paraan, subalit 
sangkot lamang sa panlabas na pagsamba.  Ang mahalaga ay sinasamba natin ang tamang Dios, sa 
tamang paraan, ng buong puso natin.    
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At iyan ang pinatutungkulan sa natitirang bahagi ng talata – ang paraan ng paglapit natin sa Dios, ang 
paghahanda ng ating puso at buhay.  May tatlong bagay na binanggit dito. 
 
Una, dapat tayong lumapit sa Dios na may tapat na puso, iyan ay, may totoong puso.  Ang pagsamba ay 
hindi lamang isang bagay na gagawin natin.  Ang pagsamba ay hindi lamang pisikal na gawain.  Hindi 
sapat ang nasa pagsamba ka o magkaroon ng magalang na posisyon sa pagsamba sa ating pagdalo 
kasama ng ibang mga mananampalataya.  Hindi sapat na sumamba lamang sa pamamagitan ng ating 
mga labi, ang kumilos ng mga kilos ng pagsamba.  Ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng 
kabuuan ng isang tao – ang puso pati ang isip, ang kaluluwa pati ang katawan, ang panloob pati ang 
panlabas.  Masasamba lamang natin ang Dios kapag ang pagsamba natin ay nagmumula sa puso.  Muli, 
gaya ng sinabi ni Jesus, “Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay 
malayo sa akin.”  At ang pagsambang iyon ay walang kabuluhan. 
 
Iyan ay nangangahulugan sa atin na kapag tayo ay nagkakatipon kasama ng bayan ng Dios sa pagsamba 
sa Araw ng Panginoon at sa iglesia, dapat tayong abala sa pagsamba.  Kailangang iniisip natin kung ano 
ang nangyayari.  Kailangan nating gumawa upang maiwasang magambala ng alinman sa mga bagay na 
nangyayari sa paligid natin o ng mga bagay na nasa isip natin.  Nakikinig ba tayo sa mga salita ng 
pagsamba, o sinasalita lang natin sila, o naririnig sila bilang mga tunog?  Mga kabataan, mga bata, pag-
isipan n’yo ito.  Nakaupo lang ba kayo sa iglesia upang pagtiisan ito?  Inaawit mo lang ba ang mga salita 
nang hindi sila iniisip kapag nagtitipon kayo kasama ng bayan ng Dios sa pagsamba?  Kung gayon nga, 
iyan ay hindi tunay na pagsamba sa Dios. Sabi ni Jesus sa Juan 4 na hinahanap ng Dios ang gayong mga 
sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan.  Ang sambahin ang Dios sa katotohanan ay ang 
sambahin ang tunay na Dios gaya ng inihayag Niya sa Kanyang sarili sa Kasulatan sa pamamagitan ng 
Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Ang sambahin ang Dios sa espiritu ay nangangahulugang ang iyong 
espiritu ay kinikilos ng Espiritu ng Dios kung kaya’t ito ay lumalapit sa Dios at nagiging abala.  Mayroong 
mahiwagang nangyayari sa pagsamba.  Ang mga puso natin ay nagiging abala at ikinakabit sa puso at isip 
ng Dios.  Sila ay itinataas sa pananampalataya. 
 
Kaya, ang puso natin ay dapat maging tapat.  Dapat ay magkaroon ng pagkatunay at katotohanan sa 
paglapit natin sa Dios.  Malilinlang natin ang ating mga sarili sa pagiging abala sa pagsamba, ngunit 
binabaha-bahagi ang ating buhay, pagkakaroon ng pusong hindi tunay sa Dios, buhay na mapagkunwari, 
at pagkatapos ay dumadako sa mga kilos ng pagsamba.  Hindi iyan tunay na pagsamba.  Anong masasabi 
mo sa isang lalaking nagsasabi sa kanyang asawa na, “mahal kita,” at nagiging abala sa pakikipag-usap at 
pakikipagkaibigan sa kanya, ngunit, pagkaalis n’ya ng bahay, nasa telepono siya kausap ang ibang babae, 
siya ay sangkot sa pakikipag-ugnayan sa iba?  Ang lalaking ito ay walang tunay na puso.  Gayon din tayo.  
Ang pagsamba natin dapat ay sangkot ang buong pagkatao at ang buong buhay natin.  At ang 
katapatang iyan ay ipinapaliwanag sa mga natitirang talata. 

Sa ikalawang banda, patungkol sa paraan ng paglapit natin sa Dios sa pagsamba, dapat tayong lumapit 
sa Kanya sa lubos na katiyakan ng pananampalataya.  Iyan ay nangangahulugan, una, na tayo ay 
lumalapit sa pamamagitan ng pananampalatya, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, hindi sa 
pamamagitan ng sariling katuwiran, hindi sa pamamagitan ng kahalagahan ng ating lakas o maging ng 
kahalagahan ng ating pananampalataya; kundi tayo ay lumalapit sa pamamagitan ng pananampalataya 
sa gawa ni Jesu Cristo lamang at nagtitiwala sa mga pangako ng Salita ng Dios.  Inilalayo ng 
pananampalataya ang tingin mula sa sarili tungo sa Dios.  Tumitingin tayo kay Jesus (Heb. 12), ang 
nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. 
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Sa gayon ay makalalapit tayo sa lubos na katiyakan.  Ano iyon?  Iyon ay ganap na pagtitiwala, pagtitiwala 
hindi lamang sa katotohanan ng Salita ng Dios at ang katunayan ng Dios, kundi pagtitiwala patungkol sa 
sarili nating kaligtasan at ako’y tinatanggap ng Dios sa aking paglapit.  Iyan ang niloloob ng Dios sa 
Kanyang bayan.  Ang pusong nag-aalinlangan ay hindi isang tapat na puso.  Sabi ni Santiago, “Kung ang 
sinuman ay nagkukulang ng karunungan humingi siyang may pananampalataya na walang pag-
aalinlangan, sapagkat ang isang taong nagdadalawang isip ay di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad.”  
Kapag may pag-aalinlangan tayo sa paglapit natin sa Dios, kung gayon ay pinagdududahan natin ang 
kapangyarihan ng dugo ni Cristo.  Ang pag-aalinlangan ay paghamon sa kasapatan ng krus at kamatayan 
ni Jesu Cristo. 
 
Kaya, dapat tayong lumapit sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na nakatingin kay Jesus.  Sa 
gayon ay tunay nating masasamba ang Dios sa pagpapasalamat. 
 
Ngayon, hindi ito pagsasabing ang di tapat at ang nag-aalinlangang Cristiano ay hindi dapat lumapit, na 
ang mahiyaing Cristiano ay dapat lumayo.  Hindi, ito ay paghihikayat na lumapit nang mas matapat sa 
pagsamba, na lumapit sa pagsisisi at katapatan, at lumapit na nagtitiwala kay Cristo at sa mga pangako 
ng Salita ng Dios. 
 
At, ikatlo, patungkol sa paraan ng ating paglapit, sinasabi ng manunulat dito sa Hebreo 10:22 na dapat 
tayong lumapit gaya ng mga nahugasan at malinis.  Dito ay nasa isipan ng manunulat ang seremonyal na 
paghuhugas sa Lumang Tipan na alam na alam ng mga Cristianong Hebreo.  Bago makapasok ang pari sa 
Banal na Lugar, kailangan niyang hugasan ang kanyang sarili ng tubig, kailangan niyang hugasan ang 
kanyang mga damit, at pagkatapos ay wiwisikan siya ng dugo at lilinisin sa dugo ng panghaliling handog.  
At pagkatapos ay makakapasok na siya. 
 
Tayo ay pagkapari.  Pumapasok tayo sa presensya ng Dios, hindi ngayon sa pamamagitan ng paglilinis ng 
panlabas na paghuhugas kundi, gaya ng inilalagay ng Ezekiel 36:25, ito ang Salita ng Dios sa bagong 
tipan:  “Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo; kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong 
karumihan, at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga dios-diosan.”  Ano ang paglilinis na iyon?  
Binabanggit ng teksto ang paglilinis kapwa ng puso (o budhi) at ng katawan.  Ang pagwiwisik sa ating 
puso mula sa masamang budhi ay ang malaman ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa 
pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  Sa gayon ang budhi natin ay nalinis.  Kaya hindi na tayo nito 
pinararatangan tungkol sa kasalanan.  Ang nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig ay 
tumutukoy sa paghuhugas ng ating mga buhay – isang bagay na paulit-ulit at araw-araw nating 
kailangan, na kung wala ito ay hindi tayo makakalapit sa Dios.  Sa Awit 24:  “Sinong aakyat sa bundok ng 
Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal?  Siyang may malilinis na kamay at may pusong 
dalisay.”  Doon lamang tayo makakasamba.  At inuulit nito ang katapatang kailangan sa paglapit natin at 
pagsamba – ang budhing pinatawad kung kaya’t makakalapit tayo sa buong katiyakan; ang buhay na 
makadios at may kabanalan.  Hindi ka makalalapit mula sa buhay ng walang kabanalan at kasamaan at 
kasalanan at pagkukunwari na walang pagsisisi at asahang tatanggapin ka ng Dios sa pagsamba. 
 
Ito, syempre, ang nagbabalik sa atin sa pundasyon ng pagsamba sa mga naunang talata.  Ang 
paghuhugas ng ating budhi, ang paghuhugas ng ating mga kasalanan, ang pagpapabanal ng ating mga 
buhay ay ayon sa pundasyon ng dugo at handog ni Jesu Cristo.  Ang ating Punong Pari, na dalisay, ay 
naghandog, at ang Kanyang kabanalan at Kanyang handog ang gumawang posible sa paglapit natin sa 
pagsamba.  Lumalapit tayong nahugasan sa dugo ni Jesus. 
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Kaya naman, tayo’y lumapit, tayo’y lumapit sa Dios, tayo’y lumapit sa Dios sa lubos na katiyakan ng 
pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan 
ang ating katawan ng dalisay na tubig.  Sa gayon ay makatitiyak tayo na tatanggapin tayo ng Dios sa 
kahabagan. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa kakayahang mayroon kami upang sambahin Ka gayundin ang karapatang mayroon 
kami upang sambahin Ka.  At pinasasalamatan Ka namin na ang mga ito ay ipinagkaloob sa amin sa 
pamamagitan ng dugo ng Iyong Anak na si Jesu Cristo.  Dalangin namin, Panginoon, na pagkakalooban 
mo kami ng katapatan ng puso sa aming paglapit sa Iyo upang hanapin namin ang Iyong kaluwalhatian at 
ang Iyong kadakilaan sa pagsamba una sa lahat, at hanapin ang aming kaligayahan sa Iyo, at sa ganitong 
paraan ay maitaas kay Jesu Cristo sa Iyong kanan sa pagpupuri at pagsamba.  Hinihiling namin ito alang-
alang kay Jesus.  Amen.   


