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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Bilang 25:9-11

"Biblikal Na Pagkalalaki"

ni Rev. Carl Haak

Banal na pamumuhay sa tipan.  Ang mga salita bang iyan ay walang mintis na naglalarawan sa iyong
buhay?

Ano ang banal na pamumuhay sa tipan?  Ang katotohanan ng tipan ay yaong katotohanan, mula sa
pasimula hanggang sa wakas ng Biblia, ng bigkis ng pakikisama sa Dios kay Jesu Cristo.  Banal na
pamumuhay, iyan ay, ang tipan, ay hindi lamang panlabas na anyo ng relihiyon.  Hindi lamang ito
gawang relihiyon.  Kundi ito ay nagmumula sa biyaya ng Dios sa ating mga puso.

Ang banal na pamumuhay sa tipan, iyan ay, ang pakikipagkaibigan ng Dios at pamumuhay ng banal na
buhay, umaabot sa bawat bahagi ng ating buhay, at samakatuwid, dapat kumontrol sa ating pag-
aasawa, at pagpapalaki sa ating mga anak, at ng indibiduwal nating paglakad sa buhay.  Ngayon,
namumuhay ka ba ng banal na buhay sa tipan?

Itatanong mo, “Subalit ano ang puso ng banal na pamumuhay sa tipan?”  Hinanap natin ang sagot
noong nakaraan.  Sa aklat ng Genesis, kapitulo 17, talatang 1, kung saan ang Dios ay nagpakita kay
Abram, natagpuan natin ang mismong puso ng banal na buhay sa tipan.  Ito ay malalim, bumabasag
na kaalaman na ang Dios ay Dios na makapangyarihan sa akin, at isang pagtatalaga na ang bawat
bahagi ng aking buhay ay ipamumuhay para sa mga mata ng Dios.

Nais nating ipagpatuloy ang ating serye sa pamamagitan ng pagsasalaman ng katotohanang ito nang
kaunti.  Magsisimula tayo sa paggamit nito sa ating sarili bilang mga lalaki.

Itatanong natin ang tanong ngayon, “Ano ang banal na pamumuhay sa tipan para sa taong
sumasampalataya?”  Magtatanong tayo ng mas pangunahing tanong:  Ano ang lalaki?  Ano ang biblikal
na pagkalalaki?  “Magpakalalaki,” sabi sa atin noong maliliit pa tayo.  Paano maging isang lalaki?  Ito
ba ay isang bagay na pang-matipuno – katawang-bakal, inukit na panga, maitim, kulot na buhok?  Ito
ba ay ang malaman kung paano hawakan ang babae?  Kung titingin ka sa paligid sa sanlibutan para sa
kahulugan ng isang lalaki, ikaw ay mauuwi sa pagiging mayabang na hayop.  

Ano ang sabi ng Dios kung ano ang isang lalaki?

Nais kong sagutin ang tanong na iyan sa pamamagitan ng pagsunod sa isang lumang kasabihan na
ang isang larawan ay katumbas ng libu-libong salita.  Kaya, nais kong tingnan ang larawan ni Finehas,
ang anak ni Eleazar, na nanibugho para sa Panginoon.  Ang kasaysayan ni Finehas ay matatagpuan sa
Mga Bilang 25:10-13.  Kukunin natin ang ating mensahe mula sa sitas na iyan ngayon.  Buksan ang
inyong mga Biblia sa Mga Bilang 25:10-13 at basahin ang sitas.  
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Ang puso ng biblikal na pagkalalaki ay ang mamuhay sa paninibugho para sa Dios.  Si Finehas ang
halimbawa.  Huwag mong sabihin na siya ay huwarang di-maaabot.  Huwag mong sabihin, “Pero
sandali lang, iyan ay galling sa Lumang Tipan.  Ngunit tayo ay nabubuhay sa isang kakaibang panahon
kaysa noon.  Tayo ay nabubuhay sa bukas na kasarian at iba’t ibang impluwensya at mga
kapangyarihan.  Hindi mo maaaring asahan na mamumuhay kami gaya ng ginawa niya.  Bukod diyan,
hindi ba’t naniniwala ka na tayo ay naligtas sa biyaya, kaya ang buhay natin ay hindi naman talagang
mahalaga?”  Hindi, hindi, huwag mong sabihin alinman sa mga iyan.  Si Finehas ay ibinigay ng Dios sa
Kanyang  walang kamaliang Salita upang maging isang larawan sa atin ng biblikal na pagkalalaki at
kung ano ang kahulugan ng pagiging lalaki sa pang-araw-araw na pamumuhay.   

Ang maging lalaki ng Dios ay ang mamuhay mula sa paninibugho para sa Dios.  Ang lalaki ng Dios ay
walang kulang.  

Ang tagpo sa Mga Bilang 25 ay ito:  ang Israel ay papasok na sa lupain ng Canaan.  Malapit na malapit
na sila.  Milya lamang ang naghihiwalay sa kanila ngayon mula sa lupang ipinangako.  Sila ay
naglalakbay sa loob ng apatnapung taon sa ilalim ng maraming mga pagsubok.  At sila ay papasok na
sa larawan mismo ng langit, ang lupain ng Canaan sa Lumang Tipan.  Gayunman, bagama’t sila ay
napakalapit na, ipinakita nila na, ayon sa sarili nilang makasalanang kalikasan, sila ay malayo pa sa
Canaan.  Nananatili silang di-karapat-dapat.

Ang pangyayari tungkol kay Finehas ay naganap, matapos ang pamamaraan ng huwad na propeta na
tinatawag na Balaam.  Inupahan si Balaam ng hari ng Moab, si Balak, upang sumpain ang Israel. 
Mababasa mo ang tungkol diyan sa Mga Bilang 22-24.  At sinubukan ni Balaam na sumpain ang Israel
ng tatlong ulit, upang makuha niya ang ginto at pilak na ipinangako sa kanya.  Subalit, sa halip na
bumigkas ng sumpa, ang kanyang bibig ay bumigkas ng pagpapala. 

Subalit malinaw, pinayuhan ng sakim na puso ni Balaam si Balak ang hari ng Moab na mayroong ibang
paraan upang gumanti sa mga anak ng Israel, isang paraan kung saan ang poot ng Dios ay
magniningas laban sa Israel.  Kaya ang payo niya ay kukunin ni Balak ang mga babae ng Midian upang
sumayaw sa harapan ng mga lalaki ng Israel, upang akitin silang makiapid, at pagkatapos ay
magkasala laban sa Panginoon sa Baal ng Peor.  Ang Baal ng Peor ay isang lugar kung saan ang dios-
diosang si Baal ay pinaglilingkuran.  Sa gawaing iyon ni Baal ay may mga bahay din ng prostitusyon,
kung saan ang lahat ng kasamaan ay isinasagawa.  Inasinta kung gayon ni Balaam ang pagpuksa sa
bayan ng Dios.  Nais niyang ang mga lalaki ng Israel ay makiapid sa mga anak na babae ng Moab at
makipag-isa sa Baal ng Peor.  

Hindi iyon maliit na kasalanan.  At iyon ay tunay na nangyari.  Ang panunuksong iyon ay naganap at
ang mga lalaki ng Israel, marami sa kanila, ay sumunod.  Hindi iyon maliit na kasalanan! Hindi iyan
maliit na kasalanan ngayon sa iglesia.  Ang pakikiapid ay hindi isang maliit na kasalanan.

Ang ganap na kabigatan nito ay lumalabas mismo nang sabihin sa atin na nakipag-isa ang Israel sa
Baal ng Peor.  Iyan ang buong punto.  Ang Dios ay hindi makikihati.  Ang Dios ay mapanibughuin.  Ang
kasalanan ng pakikiapid ay isang larawan ng anak ng Dios na nakikipag-isa sa kasalanan.  Ngunit
sinasabi ng Dios, “Iyan hindi maaari; dahil tinubos Ko kayo sa Aking sarili sa dugo ng Aking Anak. 
Tinawag Ko kayo mula sa sanlibutan.  At pinag-isa Ko kayo sa Aking sarili.  Hindi kayo dapat makipag-
isa sa kasalanan, kundi sa Akin.”  Ang pag-ibig ng Dios ay hindi walang pinapanigan.  Ni ang Dios man
ay walang pinapanigan.  Kapang nakipag-isa ang bayan ng Dios sa kasalanan, ang Dios sa gayon ay
dumarating sa Kanyang tapat na pagsaway.    
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Ang kasalanang ginawa ng Israel ay naging matapang sa isang lalaking tinatawag na Zimri, na pinuno
sa bayan ng Israel.  Kumuha siya ng isang babaeng taga-Moab, na mula rin sa pinuno sa bayan ng
isang sambahayan.  Kinuha niya siya sa paningin ni Moises at sa paningin ng kongregasyon na umiiyak
sa harapan ng pintuan ng tabernakulo.  Dinala niya siya sa sarili niyang tolda upang makiapid sa
kanya, nang masuwail, walang kahihiyan, hayagan, mala-demonyo.  Sabi niya, “Wala akong pakialam
kung ano ang sasabihin ninyo.  Ako lamang, ang aking pagnanasa, at ang aking hilig.”    

Pareho rin ito sa ating panahon.  Ang kasalanang ito ay matunog na matunog.  Ito ay hayagan na.  Ito
ay gaya ng isang malaking halimaw na sumisipsip sa mga lalaki, kinukontrol ang mga lalaki at mga
babae.  Sa katunayan maging si Moises ay nagulat.  At ang bayan ng Dios ay nagulat at natigilan at
nakatayo doon.  

Subalit gayunman nabasa natin na si Finehas, na anak ni Eleazar, na apo ni Aaron, ay nakita ito at
tumindig na may sibat sa kanyang kamay at sinundan ang lalaki at pumasok sa tolda.  Sa isang tusok
lang ng sibat, pinatay niya ang dalawa sa kanilang akto ng kahalayan.  At ang Espiritu Santo ay
nakaturo ngayon kay Finehas at sa pinagmumulan ng kanyang tapang, sa kung ano ang nasa likod ng
ginawa niyang ito.  Ang kanyang ginawa ay hindi matuwid-sa-sariling gawa ng isang lalaki.  Hindi ito
gawain ng ilang panatikong Islam na nagsasabing ang mga babae ay dapat maging malinis – habang
binabayaran niya ang pornograpiya sa kanyang credit card.  Hindi lamang ito isang lalaki na nagsisikap
na panghawakan ang pang-kulturang kaugalian sa lipunan.  Hindi, kumilos si Finehas dahil siya ay
naninibugho para sa Dios.  Sabi ng Salita ng Dios, “Siya'y nanibugho dahil sa Aking paninibugho sa
kanila.”  

Iyan ang lalaki ng Dios.  Iyan ang biblikal na pagkalalaki, ang magkaroon ng paninibugho para sa Dios.

Ano ang paninibugho para sa Dios?  Ang salitang “sigasig” ay paninibugho.  Ang magmalasakit sa
karapatan ng isa ay ang hangarin – ang marubdob na pagpipilit sa kung ano ang para sa isa.  Ang Dios
ay Dios na mapanibughuin.  Ipinipilit ng Dios kung ano ang kabilang sa Kanya – ang Kanyang pangalan
at Kanyang karangalan.  Siya ay nakatalaga sa sarili Niyang karangalan.  Siya ay Dios, sa Kanya ang
karapatan upang mag-utos at magtakda kung magiging ano tayo.  Siya ang Dios na kumuha sa
Kanyang sarili ng iglesia, ng asawang babae, at tinubos ang iglesiang ito para sa Kanyang sarili.  Hindi
Siya makikisalo sa pagmamahal ng Kanyang bayan.  Hindi Niya ipagkakasundo ang Kanyang banal na
Salita.  Siya ay Dios.  Ang paninibugho ng Dios ay ang pagpipilit lamang Niya na Siya ay Dios at
mananatiling Dios.

Ang manibugho para sa Dios ay nangangahulugang ninanasa natin ang Dios na maging Dios sa atin,
na kinikilala natin Siya bilang Dios, at ninanasa nating Siya ay dakilain.  Itong sigasig para sa Dios ay
nakita, higit sa lahat, kay Jesu Cristong Kanyang Anak.  Sinasabi ng Kasulatan tungkol sa Kanya, “Ang
pagmamalasakit sa iyong bahay ang sa aki'y umubos.”  Sinabi Niya sa Kanyang mga alagad, “Ako'y
may pagkain na hindi ninyo nalalaman.  Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa
akin” (Juan 4:32-34).  Si Jesu Cristo ay isang naka-sentro sa Dios na lalaki.  Si Jesu Cristo ay nabuhay
sa sigasig para sa Dios – na ang Dios ay maluluwalhati.  Siya ay nabuhay mula sa isang banal na
marubdob na damdamin:  ang gawin ang kalooban Niya na nagsugo sa Kanya.

Ang sigasig sa atin bilang mga lalaki ng Dios ay nakaugat kay Jesu Cristo.  Kay Cristo mayroon din
tayong banal na sigasig para sa Dios.  Ang sigasig para sa Dios, kung gayon, ay ang nag-uumapaw na
pagnanasa ng puso upang maging matapat sa ikararangal ng Dios sa iyong buhay.  Bilang lalaki,
magiging sanhi ito upang salungatin ang daloy ng tanyag na palagay, upang salungatin ang daloy ng
pagnanasa at kasakiman at ambisyon at pagmamataas at paglalasing.  Ang mga bagay na ito ay hindi
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maghahari sa iyong buhay.  Kundi ang Dios ang magiging sentro at kabuuan ng lahat mong
pagmamahal.  Ang sigasig para sa Dios ang kaligayahan at kasiyahan ng ating kaluluwa sa paglilingkod
sa Dios na hindi maibabahagi ng ibang bagay sa atin.

Ngayon, sasabihin mo, “lahat ng iyan sa pandinig ay tila tunay na mabuti sa teorya, ngunit nabubuhay
tayo dito sa sanlibutan, na nasa ating kalooban ang dating pagkataong makasalanan.  Paano tayong
magiging tunay na lalaki na may sigasig para sa Dios, yamang tayo ay makasalanan at nabubuhay sa
masamang sanlibutan?  Ang sagot:  sa biyaya lamang ng Dios. 

Alam mo ba kung anong kahulugan niyan?  Iyan ay nangangahulugang ikaw ay pinagkalooban ng Dios
na makita Siya sa Kanyang karingalan at makita ang iyong sarili sa iyong kasalanan at karumihan at
kabulukan.  Iyan ang soberanong biyaya.  Lalaki ng Dios?  Ang lalaki ng Dios ay isang inalisan ng
laman sa kanyang sarili, ng kanyang pagbibigay-lugod sa sarili, ng kanyang paglilingkod-sa-sarili, ng
kanyang pagmamahal-sa-sarili, at ngayon ay puspos ng isang bagay na banal:  ang gawin ang
kalooban ng Dios na nagligtas sa kanya.

Sinabi kong “inalisan ng laman” sa sarili.  Ang salitang iyan ay masyadong mabuti.  Ang salitang iyan
ay magpapahiwatig na kung sa espiritual kahit paano ay maitataob tayo, lahat ng ating pagmamahal
sa sarili at pagka-makasarili ay maibubuhos ng mabuti at malinis at marahan.  Hindi gumagana sa
ganyang paraan.  Sa halip ay dapat kong sabihin, ang makayod sa ating sarili.  Ang lalaki ng Dios ay
isang nakakakilala ng kutsilyong pang-opera ng Salita ng Dios, araw-araw na pinuputol ang kanyang
makasalanang sarili, kinikilala ang kanyang sarili.  Ang lalaki ng Dios ay isang nakakaunawa na walang
kalahating hakbang sa pagitan ng kanyang sarili at ng Dios.  Mayroong walang wakas na pagitan.  Ako
ay makasalanan.  Gayunman ang Dios na ito, na nagpakita sa akin ng aking mga kasalanan, ay Dios
din ng kaawaan, na niloob na kunin ako sa Kanyang mga bisig.  

Iyan ay sigasig para sa Dios.  Pakinggan ang isa pang lalaki ng Dios na napapahayag ng sigasig: si
Job.  Ako’y namumuhi sa sarili ko, sapagkat narinig ko ang tungkol sa kanya at nakita ng aking mga
mata ang hari ng kaluwalhatian.    

Ikaw ba ay isang lalaki ng Dios?  Mayroon ka bang biblikal na pagkalalaki?  

Walang lalaki sa opisina o sa lugar ng trabaho, o binata na nasa locker room, na kapag siya ay
naharap sa karumihang seksuwal at hinila upang makiayon dito at makitawa sa biro ang makakatagal
diyan at maninindigan para sa Dios – kung hindi siya pinagkaloobang makilala ang kanyang sarili
bilang isang makasalanan at pinagkaloobang makita ang Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian at
magsabi kasama ng apostol:  “Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako ay ako.”  Walang asawang
lalaki ang kukuha ng kanyang mga tungkuling mangalaga sa lahat ng espiritual na pangangailangan ng
kanyang pamilya, ng emosyonal na pangangailangan ng kanyang asawa, at kunin ang pagka-ulo at
itanggi ang kanyang sarili na hindi pinagkaloobang makita ang kanyang sarili bilang isang makasalanan
at makita ang Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian.  Walang ama ang magkakaroon ng pagtitiyaga sa
kanyang anak, walang ama ang magkakaroon ng pagtitiyaga sa sanggol o sa batang matigas ang ulo,
na hindi isang lalaking puno ng sigasig para sa Dios.

Ikaw ba ay puno ng sigasig para sa Dios?  Nauunawaan mo ba na ikaw ay hindi isang maliit na Cesar,
na ikaw ay isang makasalanan, at ang Dios sa awa ay iniligtas ka, at ngayon ang Dios ay naging lahat
sa iyo?  Nakita mo, iyan ang ibig sabihin ng maging isang lalaki.  Ang isang lalaki ay hindi sinusukat sa
talampakan at pulgada.  Ang isang lalaki ay hindi sinusukat kung gaano karami ang magagawa niyang
bench-press.  Ang isang lalaki ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming beer ang kaya niyang
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lagukin at mabibilang pa rin ang kanyang mga daliri.  Ang isang lalaki ay hindi sinusukat sa sasakyang
minamaneho niya o ang magilas niyang paglakad.  Kung ganyan mo susukatin ang isang lalaki, ikaw
ay isang hangal.  

Hindi, ang isang lalaki ay sinusukat sa ganitong paraan:  Mayroon ba siyang sigasig para sa Dios na
buhay, sa Dios na umibig sa kanya mula sa isang tambakan ng dumi at nangakong magiging Dios ng
tipan sa kanya?   Kung gayon ay kukunin niya ang kanyang mga tungkulin gaya ng ginawa ni Finehas. 
Siya ay maninibugho para sa Dios sa gitna ng Kanyang bayan.  Magkakaroon siya ng katapangan.  

Ano ang katapangan?  Ang katapangan ay dumadaloy mula sa sigasig para sa Dios.  Ang katapangan
ay pagtitiwala sa Dios.  Ang pinakamababang anak ng Dios na walang tiwala sa kanyang sarili kundi
nagpasyang ang Dios ay maluluwalhati sa pamamagitan niya ay ang pinakamatapang na anak ng Dios.

Ang isang lalaking may sigasig para sa Dios ay ipahahayag din ito sa tungkulin.  Maiisip natin na
maaari sanang nagdahilan si Finehas nang araw na iyon sa ganitong paraan, “Sandali lang.  Si Moises
ang pinuno ng bayan ng Dios.  Tingnan natin kung ano ang gagawin niya tungkol dito.”  O, “Trabaho
iyan ng matatanda, di ba?  Hindi ba’t may pitumpung matatanda si Moises dito?  Nasaan sila?  Hindi ba
dapat sila ang gumagawa nito?”  O, “Mula ako ang lipi ni Levi, at ang tunay na pamumuno ay dapat
magmula sa Juda, di ba?  Kaya, maghintay na lang tayo kung ano ang gagawin ng mga lalaki ng Juda
tungkol dito.”

Hindi, naunawaan ni Finehas ang pananagutan – dahil minahal niya ang bayan ng Dios at nakita niya
ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng bayan ng Dios at, samakatuwid, may pananagutan kung
paano nangyayari ang mga bagay.  Ang lalaki ng Dios ay tumatanggap ng pananagutan.  Nang si Adan
ay nahulog bilang unang lalaki, anong aspeto ng kanyang pagkatao bilang lalaki ang una niyang
itinanggi?  Anong aspeto ng kanyang pagkalalaki ang una niyang naiwala?  Iyon ay ang aspeto ng
pananagutan.  “Ang babaeng ibinigay mo, siya….”   Sige, nang ang biyaya ng Dios ay nagtanim sa
iyong kaluluwa ng sigasig para sa Dios at binigyan ka ng biblikal na pagkalalaki, kung gayon paano
nito patutunayan ang sarili nito?  Tatanggapin mo ang pananagutan sa harapan ng Dios.  Hindi ka
magbibigay ng mga dahilan para sa iyong sarili, kundi kukunin mo ang iyong pananagutan sa iglesia,
sa iyong pag-aasawa, at sa iyong tahanan.  

Mga binata, mayroon ba kayong sigasig para sa Dios?  Mayroon ba kayong pagkalalaki?  Saan kayo
marubdob?  Sa isports, pera, sasakyan, mga computer, anyo?  O sa Dios na nasa inyo.  Kayo ba ay
marubdob tungkol diyan?  Mahal n’yo ba ang Dios?  Mahal n’yo ba Siya ng may di-nahahating
pagmamahal?  Kayo ba ay may sala ng pagwawalang-bahala sa Kanyang iglesia, sa iba, sa inyong ina? 
Nananalangin ba kayo para sa kadalisayan?  Nananalangin ba kayo para sa kadalisayan ng inyong sarili
at sa inyong mga kapatid na babae kay Cristo?  Kayo ba ay masigasig para sa Dios sa harap ng lahat
ng pornographiya na naghahanap na lumamon sa inyong kaluluwa?  Mayroon ba kayong sigasig para
sa Dios sa doktrina?  Mahal ba ninyo ang Salita ng Dios?  Nais ba ninyo ang karangalan ng Kanyang
pangalan at ang katotohanan?

Mga asawang lalaki, kayo ba ay mga lalaki ng Dios?  Mayroon ba kayong pagkalalaki?  Hinahanap ba
ninyo ang pagsulong ng Dios sa inyong asawa?  Nais ba ninyong maging maganda siya sa Dios?  Sa
inyong pag-aasawa, nabubuhay ba kayo para sa inyong sarili, para sa inyong kaligayahan?  Kung
gayon, pabaligtad ang inyong ulo.  Ngunit nakikita ba ninyo ang inyong tungkulin na may pananagutan
kayo sa inyong pag-aasawa at hindi kayo nagdadahilan tungkol sa inyong asawa, kundi kayo ay may
pananagutan?  Mayroon bang alab sa inyong pag-aasawa para sa Dios?
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Mga ama, kayo ba ay mga lalaki ng Dios?  Mayroon ba kayong biblikal na pagkalalaki?  Tinuturuan ba
ninyo ang inyong mga anak?  Natututo ba sila mula sa inyo kung gaano kaluwalhati ang Dios? 
Natututo ba sila mula sa inyo kung paano maging asawa at manguna sa asawa?  

Sigasig ba para sa Dios ang dumarating sa iyong buhay bilang isang anak?  Sigasig ba para sa Dios
ang nag-iimpluwensya sa iyo patungkol sa iyong mga kaibigan at sa iyong pinapanood at hindi
pinapanood?

Ang biblikal na pagkalalaki ay ang pagkakaroon ng sigasig para sa Dios lamang.  Dapat iyang
ipagkaloob ng Dios.  Sa biyaya ng Dios, tayo ay pumunta sa Kanya.  Ating ipahayag na hindi tayo mga
lalaki.  Naiwala natin ang lahat.  Ipahayag natin na tayo ay mga aba, mga duwag.  Ngunit ipanalangin
natin na papanumbalikin ng Dios sa atin ang pagkalalaki kay Cristo at itanim sa ating mga puso ang
sigasig para sa Dios.

Ito man ay sa maliit na pasimula, nawa ay pagkalooban Niya tayo ng sigasig para sa Dios.  Sa gayon
ay maaaari tayong mabuhay ng may katiyakan.  Sapagkat sinasabi ng Dios sa lalaki ng Dios, “Ang
nagpaparangal sa Akin ay Aking pararangalan.  Ako'y magiging kasama mo sa kabalisahan at ika’y
pararangalan Ko.”

Mamuhay tayo bilang mga lalaki ng Dios na may sigasig para sa ikaluluwalhati ng Dios.

___________________________________________________

Ama sa langit, isulat Mo ang Iyong salita sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


