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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 6:6-11

“Isaalang-alang Ang Langgam At Maging Matalino”

ni Rev. Rodney Kleyn

Kung nasa iyo ang iyong Biblia, hinihiling ko na buksan mo ito sa Mga Kawikaan 6:6-11.  Sa mensaheng
ito, at sa susunod pang linggo, nilalayon ko na magsalita sa inyo tungkol sa mahalagang paksa ng
paghahanap-buhay, o paggawa.  Kapag tayo ay dumating sa paksang ito, mayroong dalawang mga
panganib na pinapatungkulan sa atin ang Kasulatan.  Una, tayo ay gumagawa para sa mga maling
dahilan.  Ito ang isa sa ating titingnan sa susunod na linggo.  Hindi dapat tayo naghahanap-buhay
upang yumaman.  Ang isa pang pangannib nito, hindi tayo gumagawa ng nararapat, na tayo ay
nagiging tamad.  At ito ang pinapatungkulan ng sitas sa atin ngayon.

Mga Kawikaan 6:6-11:  “Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kaniyang mga lakad
at magpakapantas ka:  Na bagaman walang pangulo, tagapamahala, o pinuno, Naghahanda ng
kaniyang pagkain sa tag-init, at pinipisan ang kaniyang pagkain sa pagaani.  Hanggang kailan
matutulog ka, Oh tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog?  Kaunti pang pagkakatulog,
kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukipkip ng mga kamay upang matulog: Sa gayo'y ang
iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw, at ang iyong kasalatan na parang lalaking may
sandata.”

Sa sitas na ito, nagbibigay sa atin ng dalawang mga halimbawa ang Biblia na ating ikatututo.  Una ay
ang halimbawa ng taong batugan – ang taong tamad.  Isang tao na may dapat gawin, siyang may
kakayahan na gawin ang trabaho, at tumatangging gawin ang trabaho o di naman kaya’y ginagawa
naman ang trabaho subalit may maling kaasalan.  Ginagawa niya ang trabaho dahil napipilitan na lang
o dahil sa pangangailangan.

Si Solomon, sa aklat ng Mga Kawikaan, ay nagbigay-diin ng apat na mga katangian ng taong batugan.
Una sa lahat, ang batugan ay mapagpaliban (mahilig ipagpa-bukas ang mga gawain).  Ang Kanyang
kasabihan ay ibinigay sa atin sa teskto, Mga Kawikaan 6:10.  Sinasabi niya,  “Kaunti pang pagkakatulog,
kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukipkip ng mga kamay upang matulog.”  Di magtatagal,
dahil sa kanyang kasabihang ito, lumilipas ang araw na wala siyang natapos na anuman.  Ang bawat
mabuting pagkakataon upang maging produktibo sa kanyang buhay ay lumalampas lang.

Ang pangalawang katangian sa aklat ng Mga Kawikaan na patungkol sa batugan, siya ay ay walang
natatapos na mga bagay ipinapagawa sa kanya.  Minsan sinisimulan niya ang mga gayong bagay;
minsan sinisimulan niya ang gayong mga bagay na matinding pagsisikap.  Subalit may malaking
pagsisikap ang kinakailangan upang tapusin ang kanyang gawain.  Sa Mga Kawikaan 12:27, sinasabi
ni Solomon,  “Ang tamad ay hindi nag-iihaw ng kahit kaniyang napapangasuhan; nguni't ang
mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag.”  Dito ay may taong nagsisikap upang makaraos
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kasama ang kanyang mga kasamahan at manugis.  Lumalabas siya at, isang kabiguan, nakapatay siya
ng isang hayop.  Ngayon, may gawain siya upang linisin ito.  Mayroon siya ngayong dapat gawin sa
karne upang ito ay makain.  Sa halip na ito ay kanyang gawin, umalis ang taong tamad na dala ang
kanyang natugis upang ipakain sa mababangis na hayop o hayaang mabulok.

Sa Mga Kawikaan 26:15 ito ang nasasaad:  “Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan;
napapagod siyang dalhin uli sa kaniyang bibig.”  Inilalagay ng taong tamad ang kanyang kamay sa
pinggan ng pagkain at siya ay tinatamad na ilagay man lang ito sa kanyang bibig upang kainin.  Ito ang
trahedya ng taong tamad.  Hindi niya tinatapos ang kanyang nasimulan.

Ang maraming katuwiran ay ang pangatlong katangian ng isang taong batugan kung bakit di siya
makagawa.  Ayon sa teskto, siya ay pagod na pagod upang bumangon at maghanap-buhay.  “Kauti
pang pagkakatulog,”  sabi niya,  “kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukipkip ng mga kamay
upang matulog.”  Sa kabanatang 26:13, sinasabi ng taong tamad,  “May leon sa daan; isang leon ay
nasa mga lansangan.”  Nagdahilan siya kung bakit hindi siya makagawa.  Sa kabanatang 22:13,  “may
leon sa labas: mapapatay ako sa mga lansangan.”  Iniisip niya na hindi ligtas upang lumabas, kaya
“bakit ako kailangang lumabas at maghanap-buhay?”  Sa kabanatang 20:4 sinabi niya na hindi
“makapag-araro dahil maginaw.”  Siya ay palaging may katuwiran.  Kanyang nalalaman na napakalinaw
sa iba na hindi niya nagagawa ang kanyang trabaho, na siya ay hindi nagiging produktibo.  Kaya
mayroon siyang dahilan, isang paliwanag, kung bakit hindi niya nagawa ang kanyang trabaho.

Subalit sa lahat ng kanyang mga katuwiran ay pawang katawa-tawa.  Kabanatang 14:23,  “Sa lahat ng
gawain ay may pakinabang: nguni't ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan [kahirapan].”
Ganito ang taong tamad.  Siya ay maraming naiisip.  Siya ay palaging may kadahilanan.  Siya ay
maraming salita.  Subalit hindi siya nagiging mabunga.  At kaya naman, siya ay dumarating sa
kahirapan.

Ang kawalang kasiyahan ng tao ang pang-apat na katangian ng taong tamad sa aklat ng Mga Kawikaan,
isang taong walang kaligayahan.  Siya ay mapag-imbot, siya ay naiinggit sa iba.  Tinitingnan niya ang
sarili bilang isang biktima.  Sa Mga Kawikaan 21:25, 26,  “Ang nasa ng tamad ay pumapatay sa kaniya;
sapagka't tumatanggi ang kaniyang mga kamay sa paggawa.  May nagiimbot sa kasakiman buong
araw.”  Hindi niya naiisip na ang buhay ay kaaya-aya.  Kanyang ninanasa at kanyang nais at kanyang
iniisip na ang bawat isa ay mayroong mabubuting bagay.  Tinitingnan niya ang sarili bilang biktima.
At oo, siya ay biktima.  Subalit siya ay biktima ng kanyang sariling katamaran.

Ang teskto sa ating harapan ay nagbibigay ng babala sa atin laban sa ganitong kaasalan sa hanapbuhay
at ang tamad na pagtingin sa buhay.  “Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang
kaniyang mga lakad at magpakapantas ka.”  Nais ng Biblia na matuto tayo sa aral mula sa batugan. 

Hindi ipinapaubaya ng Biblia ang taong ito.  Sa kabanatang 26:14 halos nakakatawa ito sa kanya:
“Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kaniyang bisagra, gayon ang tamad sa kaniyang higaan.”
Kapag pinuntahan mo siya upang gisingin, sasabihin niya,  “kaunting tulog pa, kaunting idlip pa,”  at
pagkatapos gugulong siya sa kanyang higaan na tulad sa isang kalawanging bisagra.  Ilang minuto pa,
tutunog na naman ang kanyang alarm, pipindutin niya ang orasan, at gugulong uli ng isang beses pa,
tulad sa kalawanging bisagra.  Ganito ang larawan na ibinibigay ng Kasulatan para sa taong tamad.
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Kailangang matuto ng aral ang taong tamad.  At dapat tayong matuto ng aral mula sa tamad na taong
ito.  Ang aral na dapat nating matutuhan na ang katamaran ay magdudulot ng kahirapan.  Una sa lahat,
ito ay madudulot ng pisikal na kahirapan.  Maliwanag sa ating teskto sa ating harapan sa talatang 11:
“Sa gayo'y ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw, at ang iyong kasalatan na parang
lalaking may sandata.”  Ang darating at ang lalaking may sandata ay ang mga magnanakaw – isang
grupo ng magnanakaw na darating at aagawain lahat ng iyong mga pag-aari.  Kung ikaw ay natutulog,
at ang mga magnanakaw ay nasa iyong bahay habang malalim ang gabi, magigising ka kinaumagahan
at ang lahat ng iyong mga pag-aari ay nawala na.  Ang taong tamad ay gigising isang araw upang
hanapin ang nawala sa kanya – na ang sanlibutan at ang mga pagkakataon at ang mga bagay na dapat
ay mayroon siya ay dadaan lang sa kanya. 

Subalit ang kahirapang ito ay hindi lamang pisikal.  Ang kahirapan na darating sa taong tamad ay
espiritual na kahirapan.  Mayroong lumang kasabihan na  “palaruan ng demonyo ang panahon na wala
kang ginagawa.”  Ibig sabihin nito na kung ang isang tao ay hindi mabunga, kung hindi siya gumagawa,
papasukin ang oras na ito ni Satanas na may dalang tukso at may makasalanang pag-iisip.  Isipin mo
na lang ang talinghaga na isinaysay ni Jesus tungkol sa alibughang anak.  Binuo ni Jesus ang
talinghagang ito ayon sa Mga Kawikaan 28:19,  “Siyang bumubukid ng kaniyang lupain ay magkakaroon
ng saganang tinapay: nguni't siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao ay madudukhang
mainam.”  Isipin mo ang alibughang anak.  Sinundan niya ang mga taong walang kabuluhan.  Hindi
lamang ang oras niya ang sinakop ng pagtatapos ng kanyang kabutihan, subalit ang kanyang oras din
ay sinakop na may pagdiriwang at kaguluhan, at siya ay dumating sa espiritual na kamatayan.
Mayroong malaking panganib.  At ito ay ang panganib ng iyong kaluluwa.

Pinatungkulan din ni apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Taga Tesalonica, 2 Tes. 3.  Ang iglesia sa
Tesalonica at sinalot ng kamalian.  Ang kamalian ay ang pagdating ni Cristo ay nalalapit na kaya
naman, wala na silang pakialam sa kanilang mga sarili kasama na ang kanilang mga trabaho o
panlupang mga bagay.  At kaya naman, ang mga tao, sa halip na maghanapbuhay, ay naghintay –
naupo at walang ginawa at naghintay para sa pagdating ni Cristo.

Pinatungkulan ni apostol Pablo ito sa 2 Tes. 3:11.  Kanyang sinabi,  “Sapagka't aming nababalitaan ang
ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga
mapakialam sa mga bagay ng iba.  Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa
Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling
tinapay.”  Dahil sa kanilang katamaran at dahil sa kanilang kawalang-ginagawa, sila ay naging mga
mapanghimasok.  Sinamantala ng demonyo ang bakante nilang oras sa kanilang mga isipan at sa
kanilang buhay upang makialam sa buhay ng iba.  At ito ay nakakasira hindi lamang sa kanilang mga
sarili, kundi maging ng iglesia rin.

Ngayon kung iyong iisipin ang mga batugan, dapat nating kilalanin na ang kanyang kaasalan at
kanyang makasalanang hilig ay nasa bawat isa sa atin.  Makakaisip tayo ng taong tamad kapag ating
iniisip ang batugan.  Siguro ating naiisip ang tao na sumusubok mabuhay dahil sa tulong lamang sa
kanilang buhay.  Siguro maiisip natin ang isang tao na ating kilala o sa ating iglesia na tamad, o kasama
sa ating pinagta- trabahuhan, at nais nating dalhin ang tesktong ito at ipatupad sa kanya.

Subalit ang katamaran ay kasalanan sa ating puso.  Ito ay kaasalan na dapat kilalanin ng bawat isa.
Tayo ba ay mapagpabukas-bukas?  Ating bang hinahanap palagi ang madaling paraan sa ating trabaho?
Naiinggit ba tayo sa iba at iniisip na sila mas mabuti kaysa sa atin?  marami ba tayong palusot kaya



Page 4 of  6

hindi nagiging mabunga ng ayon sa nararapat?  Marahil ikaw ay may hanapbuhay.  Ikaw ba ay patas
sa iyong amo?  Marahil ikaw ay nag-aaral.  Ano ang iyong plano?  Ito ba ay upang gawing madali ang
buhay, o ito ba ay upang gamitin ang talentong ito para ipaglingkod sa Panginoon?

Mayroong positibong halimbawang ibinigay tulad sa langgam.  “Pumaroon ka sa langgam, ikaw na
tamad; masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka.”  Ito ay napakababang halimbawa
para sa tao.  Dito ang Dios ay dumarating sa Salita at Kanyang pinatungkulan silang Kanyang nilikha
ayon sa Kanyang sariling larawan, upang magpakarami at supilin at upang ingatan ang mundo (ang
nilikhang ito), at Kanyang kinuha siya sa pinakamaliit na nilikha at Kanyang sinabi,  “Tingnan mo ang
langgam at matuto ka sa kanya.”

Dapat tayong tumulad sa langgam.  Dapat lang nating masdan ang langgam ng ilang minuto at ating
makikita na ito ay isang masipag na hayop.  Ating makikita na sila ay hayop na nagtutulungan.  Ating
makikita na ito ay may pagkukusa.  Makikita natin na ito ay nagpapatuloy.  At ito ay masyadong
nakapahihimok na halimbawa sa atin.  Ang langgam sang-ayon sa teskto, ay walang gabay o
tagapagmasid o pinuno, at gayonman kanyang naibibigay ang panangailangan kapag tag-init at
nagtitipon ng kanyang pagkain sa tag-ani.  Nagtatanim siya.  At kung iyong susubukang pigilan ang
isang langgam sa kanyang ginagawa, malalaman mo na ang langgam ay hindi tatayo lang ng isang
minuto.  Lalaban ito kapag ikaw ay nakaharang sa kanyang dinaraanan, at pagkatapos ay hahanap ng
ibang daan upang tapusin ang kanyang ginagawa.

Dapat nating tingnan ang langgam, at dapat tayong matuto mula sa langgam, at dapat tayong
makinabang ng talino dito.  Isaalang-alang ang langgam at maging matalino. 

Ano ang katalinuhan?  Ang katalinuhan ay ang karunungan na binibigay ng Dios, isang kaalaman na
nagagamit sa katotohanan ng Dios sa pang araw-araw na buhay.  Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang
pasimula ng karunungan:  ang tingnan ang langgam at matuto dito.  Dapat nating kilalanin, una sa
lahat, na ang trabaho ay disenyo ng Dios para sa tao.  Nilikha ng Dios ang tao upang gumawa.  Ito ang
sinasabi ng Dios nang sabihin Niya sa atin na isaalang-alang ang langgam.  Sinabi Niya,  “Nilikha kita
na tulad sa Langgam.”  Hindi niya sinabi sa atin na isaalang-alang ibang nilalang, tulad ng kuhol o ng
isang pagong o ng isang batugan o isang tamad.  Kundi sinabi Niya,  “Tingnan mo ang langgam.
Isaalang-alang mo ang langgam.  Ganito kita ginawa.  Ginawa kitang tulad sa langgam upang maging
masipag na nilalang.”  Ito ang orihinal niyang disenyo para sa tao.  Ganito ang sinabi Niya kay Adan
matapos ang pagkahulog nito sa kasalanan:  “Sa pawis ng iyong mukha.”  At ganito ang orihinal Niyang
plano sa isang linggung paglikha:  anim na araw ikaw ay gagawa at gagawin mo ang lahat ng iyong
gawain.  Ang trabaho ay hindi sumpa.  Ang sumpa ay ang kahirapan sa paggawa at ang masamang
kaasalan na mayroon tayo sa paggawa.

Patungkol naman sa salitang, katalinuhan, na hindi lamang nilalang ng Dios ang tao upang gumawa,
kundi nilikha Niya ito bilang daan para sa tao na tugunan ang kanyang kinakailangan.  Hindi ito totoo
sa lahat ng sangnilikha.  Ang iba sa nilikha ay hindi na kailangan pang gumawa upang magkaroon ng
gagawin at kakainin.  Sa Mga Kawikaan 28:19,  “Siyang bumubukid ng kaniyang lupain ay magkakaroon
ng saganang tinapay: nguni't siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao ay madudukhang
mainam.”

Ang katalinuhan, pagdating sa trabaho ay ganito rin naman, na inaasahan ng Dios ang pagsisikap mula
sa atin sa paggawa.  Inaasahan Niya sa atin na gawin ang ating makakaya.  Inaasahan Niya sa atin na
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maging katiwala ng mga kaloob at ng panahon na ibinigay Niya upang gumawa.  Kung iyong titingnan
ang langgam, ito ang kanyang pinakamabuting katangian:  siya ay masikap sa kanyang paggawa.  At
sinasabi ng Biblia sa atin na nilikha tayo ng Dios na tulad sa langgam na maging masipag na nilalang.
Sa Mangangaral 9:10,  “Anomang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong
kapangyarihan; sapagka't walang gawa, ni katha man, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa Sheol,
na iyong pinaparunan.”  At ang mga mananampalataya ay may natatanging dahilan at natatanging
layunin upang maging masikap sa kanilang paggawa.  Ayon sa Colosas 3:23, tayo ay gumagawa para
sa Panginoon; at dapat tayong gumawa na taus sa puso para sa Panginoon.  Ito ang mabuting katiwala.
Inaasahan ng Dios sa atin na gawin ang mabuti sa ating paggawa.

Pinarangalan ng Dios ang gayong kasikapan.  Mayroong kapayapaan ng kaisipan sa mga anak na Dios
na gumagawa ng masikap.  Sa Mangangaral, sinasabi, ang pagtulog ng isang manggagawa ay matamis,
maging kumain man siya ng marami o kaunti.  Dumarating ang kasiyahan, hindi sa pamamagitan ng
pagkakaroon ng lahat ng ating pangangailangan, hindi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting
pagkukunan ng kabuhayan dahil sa paggawa, kundi ito ay sa pamamagitan lamang ng paggawa ng may
pagsisikap at kasiyahan sa paggawa na ibinigay ng Dios sa atin.  Ang pagtulog ng isang manggagawa
ay matamis sa kanya.

kaya dapat tayong matuto mula sa teskto.  Dapat tayong matuto mula sa batugan at dapat tayong
matuto mula sa langgam.  Dapat nating matutuhan na inilagay tayo ng Dios sa sanlibutang ito bilang
taong mananampalataya, katiwala, upang gumawa.  At tayo ay may tawag upang gumawa sa bokasyon
at sa lugar na ibinigay Niya sa atin sa buhay.

Dapat nating gawin ito sa sanlibutan at sa kultura na taliwas upang gumawa at maghanapbuhay;  isang
sanlibutan at isang kultura na ang pananaw sa paggawa ay masama; isang sanlibutan at isang kultura
na nagbibigay-diin sa kalayawan, bokasyon, kaunlaran, ang huling araw ng linggo, pagre-retiro, at ang
gumawa sa gayong mga bagay na ating layunin.  Bagkus, dapat tayong gumawa dahil binigyan tayo
ng Dios ng tawag na ito bilang mga mananampalataya.

Mayroon din ang teskto na paggamit na espiritual.  At ito ay galing sa dalawang bagay.  Ang una ay ito:
dapat nating timbangin ang ating paggawa.  Sabi ng isang tao, “Oo, alam ko na dapat akong gumawa;
pero gaano ako dapat gumawa?  Dapat ba akong gumawa ng anim na araw sa isang linggo sa trabaho?
Paano naman ang aking pamilya?  Paano naman ang aking buhay may asawa?  Paano naman ang aking
iglesia?  Paano naman ang aking pananagutang espiritual?”  Ang sagot sa mga ito ay ito, na tayo ay
tinawag upang gumawa sa ating trabaho (anuman ito), subalit hindi dapat nating gawin ang punto na
ating sinisira ang ating prioridad ng ating kalusugan at pamilya at iglesia at buhay espiritual.  Hindi
alipin ng paggawa ang Dios.  At ang usapin ng pamilya at espiritual na ibinigay Niya sa atin ay gawain
din naman natin.  Kung ating kakalimutan ito dahil lamang sa ating trabaho, mayroong katamaran na
sangkot dito.  Binigyan tayo ng paggawa ng Dios upang gawin ang ating gawain sa tahanan at mga
pamilya at sa iglesia at patungkol sa espiritual na mga bagay.  At dapat nating pansinin ang ating mga
sarili sa mga bagay din na iyon, at gumawa ng may pagsisikap sa mga ito.  Hindi natin dapat iasa ito
sa ibang tao.  Ito ay magiging katamaran.

Gaano mo binibigyan ang iyong sarili sa mga espiritual na paggawang ito?  Gaano mo ibinibigay ang
iyong sarili sa paggawa ng pag-ibig – sa iglesia at sa tahanan?  Sinasabi ng taong tamad,  “Kusa lang
naman nangyayari ang pag-ibig.”  Subalit sinasabi ng Biblia, Hindi, kailangan ito ng maraming paggawa.
Gaano ka naglalagay sa iyong sarili ng pag-unlad sa espiritual?  Ito ang bagay na hindi rin kusang
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nangyayari.  At hindi ito isang bagay na dapat lamang nating iwanan sa iba na gawin ito.  Gaano ka
naglalagay ng iyong paggawa bilang isang mabuting saksing Cristiano sa sanlibutang ito at sa
pagsulong ng evangelio at ng pangalan ni Jesu Cristo?  Ito man ay nangangailangan ng paggawa –
mula sa bawat mananampalataya.  Dapat tayong magbantay laban sa katamaran patungkol sa espiritual
na aspeto ng ating buhay.

Tinatawagan tayo ng Biblia na maging masikap – na maging masikap sa espititual na mga bagay; na
maging masipag sa pananalangin; na maging maalab sa pagmamahal; na maging tulad sa mga taga
Berea na nagsasaliksik ng Kasulatan araw-araw; upang masaisip na mayroong digmaan at dapat tayong
maging mapagbantay sa digmaang ito laban sa espiritual na panganib.  Sinasabi sa atin ng Biblia na
huwag nating iwawala ang mga bagay na ito.  Kagaya ng sinabi na ang daan patungo sa impierno ay
nakahanda na maraming mabubuting pakinabang – ang tao na nagsasabing, Oo, bukas, bukas ako
magmamalasakit tungkol sa espiritual na mga bagay.  At pagkatapos sila ay nagigising sa impierno.
Ang daan patungo sa impierno ay nakahanda na mabubuting mga intensyon.  Dapat nating kumilos ng
higit sa mabubuting intensyon at ng salita at ng mga pagdadahilan.  Tinatawagan tayo ng Biblia na
huwag maghintay.  Hindi natin dapat alisin ang pagsisisi para sa kasalanan at manghawakan sa
kasalanang ito.  Kung narinig mo ang evangelio ni Jesu Cristo, hindi ka dapat maghintay pa na
maniwala.  Kundi dapat kang maniwala sa evangelio ngayon.

Ang gawang ito, ang espiritual na gawang ito ay may kinalaman sa ating kaluluwa, na dapat ay maging
prioridad.  Dapat tayong gumawa.  Dapat tayong gumawa ng may pagsisikap sa paggawa na ibinigay
ng Dios sa atin na gawin.  Bigyan nawa tayo ng Dios ng biyaya na magawa ito.

_________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo na Kayo po ang naglagay sa amin dito sa mundo na may dakilang
tawag upang gumawa.  Tulungan kami na maging masikap sa paggawa na ibinigay Mo po sa amin na
gawin sa paraang kami ay mabuhay sa kaluwalhatian at karangalan ng Kanyang pangalan.  Alang-alang
kay Jesus namin ito dalangin, Amen.


