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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit ng mga Awit 1:5-6

"Ako’y Maitim, Ngunit Kahali-halina"

ni Rev. Carl Haak

“Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Dios at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway,
pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran” (II Tim. 3:16).

Sa mga aklat ng Banal na Kasulatan ay ang aklat ng Awit ng mga Awit – isang tula ng pag-ibig sa pagitan ni
Solomon at kanyang asawa – ang aklat na kung minsan ay nagiging sanhi ng pamumula ng mga Cristiano at
pagtataka, “Ano ang kahulugan ng aklat na ito?”  Ang aklat na ito, kung alam mo ito, at marahil sa linggong
ito ay malalaman mo ito, ay bahagi ng Banal at may kapangyarihang Kasulatan.  Sa mga salita ni Jesu Cristo
sa Juan 5:39, “Iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin.”  Ang aklat na ito, ang Awit ng mga Awit, ay isinulat
ng Espiritu Santo upang linawin sa atin at gawing mas kaakit-akit sa atin ang relasyon sa pagitan ni Cristo, ang
asawang lalaki, at tayo na iglesia, na Kanyang kasintahang babae.   

Sabi ko, ang Awit ng mga Awit, ay isang tula ng pag-ibig ni Solomon sa asawa niyang Shunamita.  Ito ay
paglalarawan sa pamamagitan ng pag-aasawa ng maganda at maluwalhating pag-iisa na ginawa ng Dios sa
pagitan natin (ang iglesia, ang mananampalataya) at ni Jesu Cristo na Panginoon (ang Kasintahang lalaki).

Ang Awit ng mga Awit, sa unang kapitulo, ay nagsisimula sa mga salita ng asawang babae (o ng iglesia)
habang ipinapahayag niya ang kanyang pag-ibig kay Solomon na kanyang asawa.  Nais niyang ipahayag ang
pag-ibig na ito sa kanya at ninanasang maipakita ang pag-ibig niya sa kanya.  Nagsalita siya ng mga
kayabangan, na nakikita niya sa kanya ang lahat ng bagay at ang kanyang pangalan ay gaya ng isang
mahalagang kahon ng langis na pambuhos (sa tuwing mababanggit ang kanyang pangalan, tila baga may
nagbubukas ng napakagandang kahon ng langis na pambuhos at ang silid ay napupuno ng mabangong amoy).

Nagpatuloy siya sa ikaapat na talata upang sabihin na ninanasa niyang mapalapit sa kanya, upang
makapagmadali siya at madala sa kanyang mga silid.  Sinasabi niya na nasisiyahan siya at nagagalak sa
kanyang pag-ibig. 

Subalit gayunman, sa mga talatang 5 at 6, ang mga talatang nais kong isaalang-alang kasama ninyo,
mababasa natin ang sumusunod na kapahayagan ng kasintahang babae:  “Ako'y maitim, ngunit kahali-halina,
O kayong mga anak na babae ng Jerusalem, gaya ng mga tolda sa Kedar, gaya ng mga tabing ni Solomon.
Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y maitim, sapagkat sinunog ako ng araw. Ang mga anak ng aking ina
ay galit sa akin, ginawa nila akong tagapangalaga ng mga ubasan; ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko
nabantayan.”  

Ang asawa ni Solomon, ang kasintahan niya doon, ay nagsasalita sa mga anak na babae ng Jerusalem.
Nakalap natin na ang mga anak na babae ng Jerusalem, habang siya ay nagsasalita ng mayayabang na salita
ng pag-ibig kay Solomon na kanyang asawa, ay nakatingin sa kanya ng may pagtutol at pamimintas.  Sabi nila,
“Pero tingnan mo ang sarili mo! Ikaw ay maitim.  Ikaw ay sinunog ng araw.  May mga bagay sa iyong nakaraan
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na hindi maganda.”  At inaamin niya ito.  “Oo,” sabi niya, “ngunit ako’y kahali-halina.  Maitim, ngunit ako’y
kahali-halina sa mga mata ni Solomon, na nagmamahal sa akin.”

Ito ay nauukol.  Ito ay kaligtasan.  Tayo, ang iglesia, na umaawit ng kahanga-hangang salita ng pag-ibig sa
ating Panginoong Jesu Cristo, kapag tayo ay tiningnan sa ating mga sarili, tayo ay mahihina at  dinungisan ng
kasalanan.  Inaamin natin iyan.  Ito ay nagpapabigat sa atin.  Ngunit tayo ay magaganda.  Lahat ng mga anak
ng Dios ay magaganda sa paningin ni Jesus dahil tayo ay matuwid sa Kanyang dugo.  

Gaya ng sinabi ko, ang mga anak na babae ng Jerusalem ay nakaabang at narinig ang mga pangako ng
pag-ibig ng kasintahang babae at paghanga sa kanyang asawa at ngayon ay nakatingin sa kanya nang may
pamimintas – nakalap natin, halos may panunuya – na may nagtatanong na mata.  Sinabi niya sa mga anak
na babae ng Jerusalem, “Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y maitim.”  Tumitig sila sa kanya at tiningnan
siya pataas at pababa.  At sa kanilang mga mata ay sinasabi nila, “Ngunit hindi ka tulad ng inaangkin mo.
Hindi ka bagay sa pag-ibig na ipinahayag mo pa lang kay Solomon.”

Ang mga anak na babae ng Jerusalem sa aklat na ito at sa ating talata sa araw na ito ay hindi dapat
kumatawan sa mga kaaway na may kapaitang-puso sa iglesia at sa kabanalan.  Kundi dapat natin silang
tingnan bilang kumakatawan sa mga may maliliit na pang-unawa, hindi pa malalagong Cristiano.  Makikilala
natin silang muli sa kapitulong ito (mga kapitulo 5 at 6), kung saan ay inamin nila na sila ay mga mangmang
sa asawang si Jesu Cristo o, kung saan matatagpuan si Solomon.  Sila ay mga anak na babae ng Jerusalem,
sila ay mga tunay na anak ng Dios, ngunit hindi pa lubos na nakakaunawa ng lahat ng kagandahan ng
pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ang pananampalataya ay binubuo sa kanila.  Marami silang tanong at
puwang sa kanilang pang-unawa.

Subalit sila ay sensitibo sa isang bagay.  Di-pagkakatugma.  Di-pagkakatugma sa kasintahang babae,
di-pagkakatugma sa mga nagpapahayag ng kayabangan kay Jesus at hindi iyon ipinapakita sa kanilang buhay.
Ang kasintahang babae ay hindi bagay, sa kanilang mga mata, sa lahat ng sinasabi niya. 

Sabi niya, “Sinunog ako ng araw.”  Sabi niya, “ginawa nila akong tagapangalaga ng mga ubasan,” iyon ay, siya
ay mahirap, mababa, dalagang utusan sa kanyang pinagmulan.  Malalaman nila, mula sa mga salitang sinasabi
niya, na siya ay maharlika, kahanga-hangang reyna na may mga singsing sa kanyang mga daliri at nadaramtan
ng karingalan at balat na hindi nagpapakita ng pagod at pagkalantad sa anumang mga elemento.  Kundi sa
halip, tiningnan nila siya at nakita na siya ay nalantad sa init ng araw.  Sa halip na pang-maharlikang kasuotan,
yaong nakakagulat na damit, malinaw na nakasuot siya ng mga damit ng isang utusan.  Ang buhok niya ay
hindi mapanghalina at hindi ganap na inayos.  Marahil ay may bandana na nakapulupot sa kanyang ulo,
sapagkat siya ay nanggaling sa ubasan.  “Hindi ka tulad ng sinasabi mo,” sabi nila sa kanya. 

Hindi ba gayon?  Hindi ba gayon, kapag dinala natin ito sa daigdig ng espiritual, sa mga mata ng isang bata
at sa mga mata ng isa na bago sa pananampalataya, na kung minsan ay kailangan nilang lumaban sa
pamimintas kapag naririnig nila tayong nagpapahayag ng dakilang pag-ibig kay Jesus at gayunpaman ay kilala
tayo sa nakikita nila sa ating pang-araw-araw na buhay?  Dapat nating alalahanin ang isang bagay lalo na ang
isang kababagong-loob.  Ang isang kababagong-loob sa Cristianismo ay laging sensitibo sa mga
di-pagkakatugma.

Marahil ay nakita mo iyan maging sa pagtingin ng sarili mong anak sa iyo.  Ngayon, mga anak, hindi kayo
maaaring tumingin sa iba ng may paghamak.  Subalit marahil ang mga anak ninyo ay tumingin na sa inyo ng
tingin na nagsasabing nakikita nila ang nakakasilaw na di-pagkakatugma sa pagitan ng mga salita ng inyong
kapahayagan at pagpupuri kay Jesus at kung ano ka talaga sa loob ng tahanan.

Minamahal, hindi pa tayo gaya ng sinasabi natin.  Hindi pa tayo nakakarating.  Ipinapahayag natin sa aklat na
ito, Awit ng mga Awit, na ang pag-ibig ni Jesus ay mas mabuti kaysa lahat ng mga bagay.  Gayunman, ang
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larawan ng pag-ibig natin kay Jesus ay madalas na baluktot at pasalungat, hindi ba?  At ano ang sasabihin
natin?  Itatanggi ba natin iyan?  Tatalikod ba tayo at sasabihing, “Ha! Ano ang sinasabi mo?”  Ang reyna ba
dito (ang asawa ni Solomon) ay tatalikod sa harapan ng mga anak na babae ng Jerusalem at sasabihin sa
maharlikang mga bantay ni Solomon, “Ikulong ang mga pangahas na babaeng ito.  Kaladkarin ninyo sila palayo
sa akin!”  Sasabihin ba natin, sa pagmamalaki na, “Hindi gayon.”  Hindi, inamin ito ng kasintahang babae ni
Solomon:  “Ako’y maitim,” iyon ay, nasunog.  “Sapagkat sinunog ako ng araw.  Ang balat ko ay kulubot.  Ako’y
naroon sa ubasan.  Ngunit ako’y kahali-halina – gaya ng mga tolda sa Kedar, gaya ng mga tabing ni Solomon.”
Siya ay mapagpakumbaba.  Siya ay napighati.  Naniniwala siyang sa mga mata ng kanyang asawa siya ay
maganda.  

Mayroong tulang Hebreo dito.  Ako ay maitim (o sunog) gaya ng mga tolda ng Kedar; Ako ay kahali-halina
(maganda) gaya ng mga tabing ni Solomon.  Ang mga tolda ng Kedar ay tumutukoy sa mga tolda ng mga
pastol.  Ang Kedar ay kung saan nakatira ang mga Ismaelita at kanilang lahi.  Ginagawa nila ang kanilang mga
tolda mula sa buhok ng mga kambing, buhok ng mga kambing na nilala, na sa ilalim ng ulan at araw
di-magtatagal ay lumalabo at umiitim at napapatag.  Naramdaman niya ito.  Sabi niya, “Oo, ito ay totoo sa
akin.  Nakikita sakin ang labis na kupas.  Inaamin ko ito.  Maraming kabulukan sa kalooban.  May mga
paghihrap sa labas.  Alam ko na ang aking anyo ay hindi kaugma.  At nakikita ko, mga anak na babae ng
Jerusalem, na matitisod kayo dito.  Mahal ko si Solomon.  Ang pag-ibig niya sa akin ay lahat ng bagay.  Ako
ang kanyang reyna.  Ngunit alam ko na sa aking sarili, hindi ako bagay dito.”

Kinikilala natin iyan.  Huwag nawang mangyari na ipagkibit natin ito at sabihing, “Ganoon talaga.  Kailangang
masanay ka na dito.”  Iyan ay kalapastanganan.  Kung nakikita mo ang mga di-pagkakatugma sa iyong buhay
Cristiano at inaaliw mo ang iyong sarili sa pagsasabing, “Kailangang ganyan lang muna ngayon,” iyan ay
kalapastanganan!  Hindi, dapat tayong mapighati sa mga kahinaan natin.  Habang pinupuri at dinadakila natin
si Jesu Cristo na ating Tagapagligtas, ipinapahayag natin na sa loob tayo ay mga makasalanan pa rin, tayo ay
bulok sa ating laman, at bawat kasalanan ay nagtatago sa kaibuturan ng ating puso.  Hindi tayo bumabagay.
Napakarami nating kahinaan.  Hindi natin pinaglilingkuran ang Dios ng may sigasig gaya ng nakatakda sa atin
kundi kailangang magsumikap araw-araw sa mga kahinaan ng ating pananampalataya.

Mayroon pa, may kahinaan sa iglesia bilang katawan.  May kahinaan sa pag-ibig.  May kahinaan sa alab ng
ating pagsamba.  May kahinaan sa ating relasyon sa isa’t isa.  At higit pa, may mga pagsubok at kalungkutan
sa ating buhay.  May kabigatan.  May lumbay.  May kahinaan.

Nakita mo, ang kasintahang babae ni Solomon ay hindi bulag sa pag-ibig, walang pakunwaring babae na may
takip mula noo pababa.  Lubos niyang nalalaman kung ano siya.  Alam niya ang kanyang nakaraan at alam niya
ang kanyang puso.

Sa pagpasok mo sa silid ng pakikisama ni Jesu Cristo, habang inilalapit ka ng Kanyang pag-ibig sa Kanyang
sarili, at pagkatapos ang mata ng iyong budhi ay nagsisimulang tumingin sa iyo pataas at pababa at nagtataas
ng kanyang kilay at sinasabing, “Ngunit ikaw ay malayo sa nararapat,” ano ang sasabihin mo?  Ang kasintahang
babae ni Jesu Cristo ay inaamin ito.  Iyan ay totoo.

Ang kasintahang babae ay nagbigay ng buong paliwanag sa kasalukuyan niyang pagka-di-ganap sa talatang
6.  Hindi siya nagdahilan.  Hindi niya sinubukang ipasa ang sisi.  Kundi nagsalita siya sa paraang mauunawaan
ng mga anak na babae ng Jerusalem kung bakit ganoon ang anyo niya.

Gusto natin iyan.  Gusto natin iyan sa mga kabataang nagbagong-loob.  Gusto natin iyan para sa mga bata.
At gusto nating sabihin ang mga bagay na ito tungkol sa ating sarili dahil kailangan nating magsisi sa kanila.

Subalit may mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa kasintahang babae ni Jesu Cristo sa lupa, ang
iglesia.  At may mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa mga mananampalataya.
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Sa talatang 6, gaya ng sinabi ko, nagbigay siya ng tatlong paliwanag sa kasalukuyan niyang kahinaan.  Sila
ay kapaguran, pagtutol, at ganap na kabiguan.  Sabi niya, “Huwag ninyo akong masdan,” iyon ay, huwag ninyo
akong hamakin dahil ako’y maitim (o sunog), “sapagkat sinunog ako ng araw. “  Gaya ng sinabi ko, ang asawa
ni Solomon, ang Shunamita, ay hindi namuhay ng malayaw na buhay sa mga mararangal.  Siya ay nasa labas
sa ilalim ng araw.  Nakita ko sa anyo ng pagiging nasa ilalim ng araw (na may mga tanda ng araw sa iyo) na
ginamit ng Kasulatan bilang isang tanda ng kapaguran at pagkasaid.  Ang Panginoon ay nagsalita tungkol sa
mga nagtiis sa init ng araw.  Sa mga propeta sa Lumang Tipan mababasa natin na tayo ay dumadaan sa isang
tuyo at uhaw na lupain, na hinahanap natin ang anino ng isang dakilang bato sa isang pagod na lupain.  Ang
buhay ng Cristiano ngayon ay ipinapamuhay sa ilalim ng pakikipaglaban sa kasalanan, kapaguran, at
pagpupunyagi.  At dumarating sila sa atin sa bawat aspeto ng ating buhay.  Maraming pagkakataon na
nakakaramdam tayo ng pagkasaid.  Nakakaramdam tayo ng kapaguran.  Nararamdaman nating pagod na ang
ating sarili.  Ang iglesia ni Jesu Cristo sa sanlibutan ay nasa labas sa ilalim ng araw.  Hindi tayo nagpapahinga
sa lilim ngayon.  Napakadalas sa ating kapaguran, ang sigasig natin sa Panginoon ay kumukupas.  

Pangalawa, ipinaliwanag niya na ang kasalukuyan niyang kalagayan at mga kahinaan ay dahil sa pagsalungat.
Sabi niya, “Ang mga anak ng aking ina ay galit sa akin, ginawa nila akong tagapangalaga ng mga ubasan.”
Nalaman ko na ibig niyang sabihin na ang mga kapatid niyang lalaki at babae ay nagseselos sa kanya sa
pagkatanggap niya ng espesyal na pagmamahal at pansin ni Solomon at ipinilit nila sa kanya ang
pinakamahirap na trabaho – trabahong pang-alipin, mahirap na trabaho sa sarili nilang ubasan.  Dahil siya ay
nakipag-isa sa pag-ibig ni Solomon, nagdusa siya dahil sa pag-iisang iyon.  Ito ang buhay ng Cristiano at ng
iglesia ngayon sa lupa.  Hindi lahat ay nagmamahal sa ating Panginoong Jesu Cristo, ang ating Hari at ating
Asawa.  At kung iniibig mo Siya, magkakaroon ng mga pagsalungat.  Sabi ng Panginoon, “At ang magiging
kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay.”  Sabi Niya, “Maghihimagsik ang mga anak na babae
laban sa kanilang mga ina.”  Kapag inibig ka ni Cristo, ang makasalanang sanlibutan ay mapopoot sa iyo, at
makakaranas ka ng pagsalungat.  

Ang pangatlong dahilan na ibinigay niya sa kasalukuyan niyang kahinaan ay ang kanyang pagkabigo.  Sabi
niya, “Ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko nabantayan.”  Mayroong pagkabigo.  Oo, may mga kalagayan
ng kapaguran at pagsalungat.  Ngunit mayroon siyang ubasan.  Mayroon siyang dapat pangasiwaan.  At hindi
niya ito ipinagpatuloy.  Ang kasalanan niya ay kapabayaan sa sarili niyang ubasan.

Bilang mga Cristiano, tayo rin ay binigyan ng ubasan, tayo ay binigyan ng lugar na dapat nating alagaan at
putulan at alisan ng damo at taniman ng mga prutas.  May sarili tayong buhay ng debosyon, ang espiritual
nating buhay, ang ating pananalangin, ang pagbabasa natin ng Biblia, ang alalahanin natin sa ating pamilya,
ang espiritual nating buhay ng mabubuting gawa.  Napakadalas nating nakikita ang ating sarili, sa ilalim ng
ating kapaguran, na napapabayaan ang sarili nating ubasan.

Ngayon nakikita mo ba ang kasintahang babae ni Jesu Cristo, ang iglesia, ang Cristiano na inilalapit sa pag-ibig
ng Dios?  Siya ay pagod, at sinasalungat, at inilalarawan ng pagkabigo.

Sinasabi ba ng mapamunang mata na, “Paano iyon magiging kasintahang babae ni Jesu Cristo?  Pinag-uusapan
nila ang tungkol sa pagmamahal kay Jesus at tingnan mo sila!”  Iyan ba ang sinasabi mo?  Ganyan ba ang
pagtingin mo sa iglesia?  May paghamak?  Inaamin ng iglesia ni Jesu Cristo ng may kalungkutan, “Oo, oo.
Madalas tayong pagod at hindi Siya pinaglilingkuran ng may sigasig gaya ng nakatakda.  Nakakaranas tayo ng
pagsalungat kung kaya’t madali tayong nalalanta.  At tayo ay nagkakasalang nagpapabaya.”  

Tingnan mo ang iglesia ngayon sa lupa.  Tingnan mo ang iyong sarili.  Tingnan mo ang iglesia, ang asawa ni
Jesu Cristo, na, sa aklat na ito ay hahalikan Niya ng mga halik ng Kanyang pagmamahal, ang iglesia, na
pinagbuksan Niya ng pabango ng Kanyang pangalan at sinabi sa kanila ang dakilang kaligtasan na kanila.  Ang
iglesiang ito, sa kanyang sarili, ay hindi babagay.  Ngunit ito ay maganda.
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Sabi niya, “Oo, ako’y maitim, ngunit kahali-halina.”  Ang salitang “kahali-halina” ay “maganda.”  Alam niya iyon.
Alam niyang siya ay maganda at siya ay binigyang-katiyakan dito.  Alam ng kasintahang babae ni Solomon na
siya ay maganda sa kanyang pag-ibig.  Alam niya na, sa kanya, siya ay maganda.  At ang pag-ibig niya ang
nagbigay sa kanya ng di-matitinag na katiyakan.  Sa buong tula sinasabi sa kanya ni Solomon kung paano niya
siya nakikita.  Sa talatang 15 ng unang kapitulo, “O napakaganda mo, aking sinta, totoong, ikaw ay maganda.”
Sa 4:7:  “Ikaw ay totoong maganda, sinta ko; walang kapintasan sa iyo.”  Sabi niya, “Sa kanyang mga mata,
ako ay maganda.  Ako ay kasing-ganda ng mga tabing ni Solomon.  Kasing-ganda ng mga disenyo ng
magagandang nakasabit na alpombra sa palasyo ng hari.”  Ang mga tabing ni Solomon ay tumutukoy sa
masalimuot, mayamang disenyo, ang makapal, malambot, mga alpombrang nilala na nakasabit dahil sa
kanilang ganda at kanilang halaga.  Siya ay pareho.  Siya ay gaya ng lumang tolda ng kupas na buhok ng
kambing.  At siya rin ay kasing-rikit ng binurdahan, nilala,  na tabing na lino sa palasyo ni Solomon. 

Ang iglesia ay maganda, hindi sa kanyang sarili, kundi sa pag-ibig ni Jesus para sa kanya.  Ang iglesia ay
kaakit-akit kay Jesu Cristo yamang siya ay nakadamit sa mga saplot ng Kanyang katuwiran.  Lahat ng ating
kabulukan at ating kasalanan at ating kabiguan at ating kapabayaan – lahat ng mga ito ay nalalaman Niya at
dinala sa Kanyang krus at pinatawad sila, at sa sarili Niyang dugo at ganap na pagsunod ay gumawa Siya ng
magandang kasuotan para sa Kanyang reyna, ang iglesia – isang maganda, marikit na damit.  Naglagay Siya
ng korona sa kanyang ulo at singsing sa kanyang daliri at naghanda ng mesa ng pagdiriwang at handaan sa
kasalan.  Ganito Niya nakikita ang iglesia, binili sa Kanyang dugo, pinagkalooban ng Kanyang Salita at
katotohanan, tinipon sa kapakumbabaan sa Kanyang harapan bawat Araw ng Panginoon.  Ganito ka Niya
nakikita – totoong kanais-nais, maganda kong sinta; walang kapintasan sa iyo.

Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay hindi walang pakunwari.  Hindi Siya nabubulagan.  Siya ang banal na Anak
ng Dios.  Nakikita Niya sa atin ang Kanyang katuwiran.  Nakikita Niya sa atin ang pag-ibig ng Kanyang Ama.
Mahal na mahal Niya tayo kaya tayo ay namumula sa hiya.  Minamahal Niya tayo ng napakalakas, napaka
kahanga-hanga, napaka mapagbiyaya na hindi natin ito basta maunawaan.  Sino ang magmamahal ng tulad
ng Kanyang pagmamahal?  Sino ang magmamahal sa mga inibig Niya?  Ibinigay Niya ang Kanyang sarili sa
impierno para sa marurumi, masasamang makasalanan gaya natin.  Hindi ko iyan mauunawaan!  Hindi ko iyan
lubos na maisip.  Hindi basta makakayanan ng puso ko ang hiwaga at ang kamanghaan na iyan.  Ngunit
tinitiyak ito sa akin.   Kung paanong alam ko na ako ay makasalanan at ako ay mahina at maitim at nakikita
ang kaitiman ng sarili kong puso sa sarili kong kasalanan, nalalaman ko rin ang Kanyang pag-ibig at Kanyang
katuwiran at ang katotohanan na, sa Kanya, ako ay maganda.  Ang iglesia ay maganda kay Cristo gaya ng
nakikita sa kanya sa Kanyang biyaya at pag-ibig.

At kaya, kasama ng kasintahang babae, tayo ay tumingin sa mga anak na babae ng Jerusalem at sabihin sa
kanila:  “Halikayo at tayo’y magalak sa Kanyang pag-ibig.” 

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita, banal at malinis.  Dalangin namin na sa araw na ito ay maisagawa ito sa
aming puso.  Ilayo Mo kami sa lahat ng pagmamataas – pagmamataas na hahatol sa kahinaan na nakikita
namin sa iglesia, nakakalimot na ang kahinaang ito ay nananahan sa sarili naming mga puso.  Ipagkaloob Mong
makita namin ang iglesia bilang kasintahang babae ni Jesu Cristo, mahalaga sa Kanyang pag-ibig at maganda
sa Kanyang katuwiran.  Papanauliin Mo kami, kung gayon, O Panginoon upang hindi kami mapagod, upang
mapaglingkuran Ka namin ng may sigasig, upang hindi kami manghina sa mga pagsalungat na dumarating sa
amin sa pagpapahayag ng Iyong pangalan, at upang hindi kami maging pabaya sa pagkatawag na ibinigay sa
amin sa sanlibutang ito kundi sa halip, bilang asawa ni Jesu Cristo, kami nawa sa kapangyarihan ng Kanyang
pag-ibig ay gawin ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa Kanya, upang ang Iyong pangalan at Iyo lamang
ang maluwalhati sa iglesia, sa lahat ng panahon, sanlibutang walang wakas.  Amen.


