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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 6:34

“Biyaya Para sa Araw Na Ito”

ni Rev. Carl Haak

Ang ating sitas para sa araw na ito ay matatagpuan sa Mateo 6:34, bahagi ito ng kung tawagin ni Jesus
na “Pangangaral sa Bundok.” o ang Kanyang “Pangangaral sa Kaharian ng Langit,” kung saan sinasabi
ng Tagapagligtas sa iyo at sa akin,  “Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka't
ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan.”

Doon ang Panginoon ay nagbababala sa atin laban sa kasalanan ng pagkabalisa at kung paanong ang
pagkabalisa ay makakapagpabara sa ating mga puso ng pagpapahayag ng ating pagpapasalamat.
Doon ay itinuturo ng Dios sa atin ang kamangha-manghang katotohanan na bibigyan tayo ng biyaya
para sa araw na ito.  At dahil sa biyayang iyon para sa araw na ito, tayo ay makakapagpasalamat sa
Kanya ngayon para sa kamangha-mangha Niyang mga pagpapala.

Gaano tayo mayroon upang ipagpasalamat sa Dios kapag ating minamasdan ang mga espiritual na
pagpapala na Kanyang ipinagkakaloob sa atin.  Samakatuwid ito ay magiging talaan ng mga pagpapala
ng higit pa sa ating posibleng mabilang.  Sa mga sulatin ni Pablo, siya ay patuloy na nagtutulak pabalik
sa mga hangganan ng wika ng tao upang ating makita ang kaluwalhatian ng biyaya ng Dios, ang
nag-uumapaw na kayamanan ng Kanyang kaawaan, na maaabot natin kasama ng mga banal ang labis
na pag-ibig ng Dios na na kay Jesu Cristo, na dito lumalampas sa karunungan.  Gaanong mayroon tayo
upang bigyan Siya ng pasasalamat para sa:  sa biyaya na higit pa sa lahat ng ating mga kasalanan;
para sa katapatan na hindi nabibigo; para sa pagmamahal na sapat sa lahat; para sa katotohanan na
nananatili kailanman; at para sa lahat ng mga bagay na dumarating sa atin sa kaawaan at biyaya ng
Dios: ang iglesia, ang pangangaral ng evangelio, ang pakikiisa ng mga banal, mga pamilya, Biblia, mga
panalangin, mga Cristianong paaralan.  At maari pa tayong magpatuloy.

Pagkatapos nariyan din ang pisikal at materyal na mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin.
Ginagawa tayo ng Panginoon sa gayong kaparaanang tayo ay lubos na naka-depende sa nilikhang ito.
Tayo ay nasa sanlibutang makalupa.  Tayo ay naka-depende sa hangin, pagkain, inumin,pananamit,
init, pahinga.  Hindi tayo mabubuhay nang  wala ang mga bagay na ito.

At lubos tayong mayroon ng mga bagay na ito.  Tunay na nakakahiya ito.  Oo, totoo sa usapin ng
ekonomiya, ang ating bansa ay nahihirapan.  Ang industriya ng pabahay ay lumulundo.  Mahirap ang
gawain.  Bumabagsak ang mga negosyo.  Gayonman, mayroon tayo ngayong pagpipilian sa pagkain
at pananamit at maligamgam na init at marami pa.

Subalit kung tayo ay magpapasalamat sa Dios para sa lahat ng Kanyang espiritual at materyal na mga
pagpapala, doon tayo makakalaya mula sa kabalisahan.  Si Jesus sa Mateo 6:19 -24, ay nagsalita ng
napakaganda at napakalalim patungkol sa ating relasyon sa panlupang mga bagay.  Itinuro Niya sa atin



Page 2 of  6

na ang ating panlupang relasyon, ang ating pananaw at ating paggiliw, na madalas, sa ilalim nito ang
pinagmumulan ng ating espiritual na suliranin.  Ang ating kawalang-kakayahan na makita ang
kamangha- manghang biyaya ng Ama at ang ating kabiguan na pasalamatan Siya ay likha madalas sa
pamamagitan ng relasyon na ating tinatayuan sa mga panlupang bagay.  Kung tayo ay magtitipon, tayo
ay magiging mapag-imbot at makasarili.  Tayo ay napapamahalaan ng gayong mga bagay, at tayo ay
napupuspos ng pagkabalisa na mawawala ang mga ito sa atin.  At hindi tayo magpapasalamat sa Dios
para dito.  O, kung hindi tayo magtitipon, tayo ay mag-aalala.  “May kalalabasan ba ito?  Magagawa
ko ba ito?  Magkakaroon ba ako ng sapat?”  Tayo ay napupuno ng pagkabalisa sa mga bagay na iyon
na panlupa.  At kapag tayo ay puspos ng kabalisahan, hindi din natin mapapapurihan ang Dios o
mabibigyan Siya ng pasasalamat.

Ang isang trumpeta ay hindi makapaglalabas ng mga nota ng papuri kung ito ay puno ng dumi.  Ang
isang piyano ay hindi makakatugtog ng maliwanag na mga nota kung ang mga tiklado ay nadidikitan
ng pulot.  Gayon din naman, ang ating mga puso ay hindi magagawang magpasalamat sa Dios kung
ito ay nababarahan ng pagkabalisa.

Sinasabi ng ating Tagapagligtas sa atin,  “Huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka't
ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili.”  Sinasabi ng ating Tagapagligtas, na ang lunas
para sa pagkabalisa ay ang maisip na ang Dios ay palaging nagbibigay ng biyaya para sa araw na ito,
upang sa gayon tayo ay mabuhay ng may pagpapasalamat at may kasapatan sa Kanyang harapan.

Tulad ng sinasabi ko, nagbibigay babala ang ating Panginoon na hindi tayo dapat mahulog sa kapit ng
pagkabalisa sa mga panlupang bagay.  “Huwag isipin,”  Kanyang sabi.  “Huwag kang magpasamantala
sa pagkabalisa.”

Tayo ay balisa tungkol sa bawat bagay.  Nalalaman ito ng Panginoon.  Tayo ay nababalisa tungkol sa
ating kalusugan, tungkol sa ating mga sarili, tungkol sa ating kawalang-kasapatan, tungkol sa ating
hanapbuhay, tungkol sa ating hitsura, sa pag-aasawa, tungkol sa iglesia, tungkol sa paaralan, tungkol
sa ating mga anak, tungkol sa ating mga kabigatan, tungkol sa pera, tungkol sa mga ari-arian, tungkol
sa mga bayarin, tungkol sa kinabukasan.  Kung isusulat natin ang lahat ng mga bagay na nagdudulot
sa atin ng pag-aalala, ang listahan ay aabot sa labas pa ng pintuan ng ating tahanan.  At sa ilalim, ating
isusulat, tayo ay nag-aalala na tayo ay sobrang nag-aalala.  At ang kabalisahan o pag-aalala ay
bumabara hindi lang sa kapayapaan sa ating mga puso, kundi ang pagpapasalamat sa Dios.  Ating
sinasabi,  “Oo, sa palagay ko dapat akong magpasalamat ngayon.  Subalit hindi ko magawa dahil sa
dami ng kabalisahan, ng kaguluhan, ng lahat ng mga suliranin na nakikita kong darating bukas.  Paano
ako magiging mapagpasalamat ngayon?”

Upang simulan ang buhay na pagpapasalamat, sinasabi ng Panginoon na hindi lamang tayo dapat
lumaya mula sa pagiging ganid, ng pagmamahal sa salapi, kundi dapat nating labanan ang kabalisahan.
At ang kanyang punto ay ito (Mateo 6:33),  “Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian,
at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.”  Sinasabi
ng Panginoon, “Sa halip na ang kabalisahan ay humigit sa iyong buhay, sa iyong anak, sa iyong sarili,
gawin mong ang paghahari ng Dios ay tunay sa pamamagitan ng pananampalataya.  Sa bawat sandali,
ilagak lahat sa Kanyang Makaharing kapangyarihan.  Hanaping gawin ang Kanyang kalooban, sa
pagtitiwala na Kanyang ipinangako na Kanyang ibibigay lahat ng iyong mga pangangailangan.”



Page 3 of  6

Nagbigay ng mga kadahilanan ang Panginoon sa Mateo 6, mga kadahilanan kung bakit hindi tayo dapat
mabalisa.  Ating tingnan ang ilan sa mga ito, ng pahapyaw lamang, dahil hindi natin alam kung alin sa
mga ito ang inilapat sa pamamagitan ng Espiritu upang tugunin ang iyong pangangailangan ngayon.

Sinasabi Niya sa talatang 25, “Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong
pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong
katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan
kay sa pananamit?”  Sinasabi ng Panginoon ang ating buhay, ang buhay kay Jesu Cristo, ay higit pa
sa ating kinakain at iniinom at isinusuot.  Ang iyong kinakain at iniinom at kasuotan ay hindi ang
kahulugan ng iyong buhay.  Tayo ay nababahala tungkol sa pagkawala ng mga kalayawan sa buhay
na ito.  Tayo ay nababahala tungkol sa pagkawala ng ating estado sa pananalapi.   Tayo ay nababalisa
na tayo ay may hinahangaan ng iba para sa ating magandang kasuotan.  Nais natin ng mahabang
buhay at kalusugan.  Subalit sinasabi ni Jesus,  “Nawala ba ang iyong paningin kung ano ang buhay?
Ang buhay ay hindi mahahanap sa alinman sa mga bagay na iyon.  Ang buhay ay hindi tungkol sa
pisikal na kalayawan.  Ang buhay ay hindi tungkol sa paghanga ng lalaki.  Ang buhay ay hindi isang
mahabang panlupang pagbabakasyon.  Subalit ang Dios ay ang buhay.  Ang buhay ay  ang
pagkakaroon ng Kanyang pag sang-ayon, upang maging matuwid sa Kanyang Anak, at upang
mamuhay para sa Kanyang pag sang-ayon.  

Pagkatapos Kanyang sinabi sa talatang 26,  “Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila
nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan; at sila'y pinakakain ng inyong
Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kay sa kanila?”  Ano ang iyong nakikita
kapag ang mga ibon ay dumarating sa iyong patukaan?  Hindi ka makakakita ng katamaran.  Sila ay
masisigla at mapagbantay.  Subalit pinapakain sila ng Dios.  Ang mga ibon ay hindi nag-iimbak ng mga
bagay sa araw na kapag namatay ang Dios.  Naniniwala sila na kapag sumikat ang araw bukas ang Dios
ay Dios pa rin.  Sila ay mga hayop na nilalang.  Subalit sila ay naniniwala na bibigyan sila ng Dios ng
pagkain na kailangan nila sa araw na iyon.  Hindi sila kagaya ng squirrel.  Hindi sila nag-iimbak.  Sinabi
ng Dios,  “Masdan ang sangnilikha.”  Ang Dios ay nangangalaga para sa mga ibon, Siya ba ay hindi
mangangalaga para sa iyo?

Pagkatapos sa mga talatang 31 at 32 ating mababasa na sinabi ng Dios na ang pagkabalisa ay
katangian ng kawalang paniniwala ng sanlibutan.  Kaya nga, sinabi Niya,  “Huwag kayong mangabalisa,
na mangagsabi, Ano ang aming kakanin? o, Ano ang aming iinumin?”  o Ano ang aming isusuot ?
Sapagkat hinahanap ng mga Hentil ang lahat ng mga bagay na ito.”  Sinasabi ng Panginoon na ang
pagkabalisa ay tanda ng anak ng sanlibutan, at ilalagay ka nito sa antas ng sanlibutan.  Ang
kabalisahan sa panlupang mga bagay ay nagpapakita na tayo ay masyadong malapit sa sanlibutan at
masyadong malayo mula sa Dios.  Sinasabi nito na hindi natin naiisip na nalalaman ng Ama ang ating
mga pangangailangan o na Siya ay may pusong mapagmahal.   

At pagkatapos sa talatang 34 ang Panginoon ay dumating sa Kanyang huling argumento laban sa
pagkabalisa:  “Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka't ang araw ng bukas ay
mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan.”

Narito ang puso nito.  Ang ating kabalisahan  ay para sa kinabukasan.  Ano ang mangyayari?   Tayo
ay natatahimik sa pagbibigay pasasalamat sa Dios sa Kanyang kaawaan ngayon dahil sa mga
kaguluhang nakikita natin sa kinabukasan.  Ang mga kaguluhan sa kinabukasan ang pumapawi sa
kaawaan ngayon.  Ating dinadala ngayon ang mangyayari pa lang na kaguluhan sa kinabukasan sa
anyo ng pagkabalisa.  At ating binabalewala ang kasalukuyang awa na Kanyang ibinigay sa atin ngayon.
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Ating sinasabi,  “Hindi ko magawang magpasalamat ngayon.”  Bakit?  Dahil ba hindi ka binigyan ngayon
ng Panginoon ng dakilang biyaya?  Hindi, nagbigay Siya.  Pero paano bukas?  Sinasabi ng Panginoon,
“Huwag mong gawin iyan.”  Maniwala ka na ang Dios ay Dios bukas.  Pasalamatan mo Siya para sa
kaawaan Niya ngayon.  Ang Kanyang kaawaan ay laging bago bawat umaga.  Dakila ang Iyong
katapatan!  Pasalamatan mo siya para sa kaawaan Niya ngayon at para sa pangangailangan na
Kanyang ibinigay.  Gayon ang pagpapasalamat.

Ipinaliwanag ito ng lumang himno ng bansang Swedish:   “Siyang ang puso ay di masukat sa kabaitan,
ay nagbibigay sa bawat araw na Kanyang inaakala na mabuti – Ang kaibig-ibig na ito ay bahagi ng sakit
at kalayawan, magkakahalong hirap na may kapayapaan at kapahingahan.”  Ang Dios ay nagbibigay
sa bawat araw, na may sukat na talino at kaibig-ibig, ang mga kaguluhan at ang kaawaan na sapat
para sa kanila.  Pasalamatan Siya.  Ang kaawaan ngayon ay hindi dinisenyo upang dalhin ang mga
kabigatan bukas.  Mayroong kaawaan bukas upang dalhin ang gayong mga kabigatan.

Paano makapagbibigay ang aking kaluluwa ng maluwalhating pasasalamat sa Dios ngayon?  Iyan ba
ang iyong tanong?  Pasalamatan Siya para sa kaawaan ngayon.  Pagtiwalaan Siya para sa sapat na
biyaya para kinabukasan, bukas.  Ang tawag na mayroon ka ngayon ay hindi upang magsaayos para
sa kalakasan at kaawaan para bukas.  Ibibigay sila ng Dios.  Ang Mana na itinabi ng Israel nang
kumuha sila para sa pang dalawang araw – ang manang ito ay nasira.  Hindi man nakikita, may
nakahandang kaawaan na ibibigay sa iyo sa kinabukasan.  Pasalamatan mo Siya ngayon para sa
Kanyang ibinigay sa iyo.

Hindi ko ito maipahayag ng matindi – para sa mga bata, para sa mga kabataan, para sa mga mag-aaral
sa kolehiyo, para sa mga magulang, para sa kababaihan, para sa mga katamtamang mag-aasawa, para
sa matatandang tao.  Gusto nating lahat ngayon na magkaroon ng kalakasan sa kinabukasan.
Pagkalipas ng buong araw mababasa sa ating panukat na “ubos na.”  Ang Dios ay naghahatid sa atin
sa bawat araw.  Mahihiga tayo sa kama ng pagod.  Ang Panginoon ay tapat at Kanya tayong iningatan
sa buong araw.  Mahihiga tayo sa kama at ano ang ating sasabihin?  Ating sasabihin,  “Paano bukas?”
At sinasabi ng Panginoon,  “Hindi! Dapat mong matutuhang sabihin, ‘Salamat Panginoon, para sa sapat
na biyaya ngayon.’”

Nais mo ba ng sikreto ng isang mapagpasalamat na buhay?  Sasabihin mo,  “Panginoon, buksan ang
aking puso na pasalamatan Ka.  Ako’y walang sigla at balisa, lubhang nabibigatan ang aking kaluluwa.”
Idadalangin mo,  “Panginoon, ipakita sa akin ang Iyong kaawaan sa araw na ito.”

Ganoon iyon.  Nakukuha mo ba iyon?  Kung makakapalagpas tayo ngayon, at kung ating maaaninag
ang kinabukasan at maging desperado, kung gayon alinman sa dalawa na tayo ay matitigil na may
kabalisahan o tayo ay makakahubog ng pamamaraan na sabihin sa ating sarili na tayo ay sapat para
sa kaguluhan ng kinabukasan.  Subalit  alinman dito, hindi natin Siya mapapasalamatan.  Tayo ay
matatahimik.  Ating sasabihin,  “Pasalamatan Siya?  Paano ko Siya mapapasalamatan kapag lahat ng
mga bagay ay nagbabanta sa kinabukasan?”

Hayaan mong sabihin ito sa iyo, kung ano ang ibig ipakahulugan ng Panginoon.  Hindi sinasabi ng
Panginoon na,  “Walang saysay ang pag-aalala dahil hindi nito mababago ang anumang bagay.  Dahil
ang bukas ang mag-iisip para sa mga bagay sa sarili niya.”  Hindi, hindi Niya tinutukoy ang kapalaran.
Hindi sinasabi ng Panginoon na hindi mo dapat paghandaan ang mga pangangailangan ng kinabukasan.
Walang mailalagay ang magsasaka sa kanyang kaban kung hindi siya nagplano nang maaga. Mga
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kabataan, ang bawat bagay na mhalaga ay nangangailangan ng paunang kaalaman at plano at
paghahanda.  Maghanda ka.

Subalit ito ang ibig sabihin ng Panginoon:  Huwag mong dalhin ang kaguluhan at ang takot sa
pagdadala ng iyong mga paghahanda para sa bukas sa araw na ito.  Ang bawat araw ay may sapat na
kanya-kanyang kaguluhan.   Ang bawat araw ay bibigyan ng kasapatang biyaya para sa araw na iyon.
Ibig Niyang sabihin na sa bawat araw ang iyong soberano at Ama na sumasalangit, na siyang mabait
at matalinong hindi masusukat, ay nagbibigay kung ano ang mabuti – ang kaguluhan at biyayang sapat.
Nalalaman ng Dios ang hangganan sa bawat araw ng mga kaguluhan sa araw na iyon.  Hindi sila
lalagpas sa araw na iyon.  At nalalaman ng Dios ang biyayang sapat para sa araw na iyon.  Hindi
nagbibigay ng kaawaan ang Dios ngayon upang madala ang mga kabigatan ng bukas.  Ang kabigatan
sa kinabukasan ay bagay na ayaw ng Dios na pasanin mo ngayon.  Subalit ngayon Kanyang
ipinapangako – matatagpuan Mo Siyang matapat – nangangako Siya ng biyaya para sa araw na ito –
sa bawat araw, at sa bawat oras.  Sa katapusan ng bawat araw, hayaan mo na iyong isipin sa
pagsasara ng araw na:  “Salamat, Panginoon, para sa biyayang sapat para sa araw na ito.”

Ang kaawaan ngayon ay ginawa para sa kaguluhan ngayon – ginawa upang dalhin ang mga kaguluhan
ngayon.  Ating mababasa sa Mga Panaghoy 3:22, 23:  “Sapagka't ang kaniyang mga habag ay hindi
nauubos.  Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat.”  O muli, ang himno na
aking tinutukoy:  “Sa bawat araw ang Dios ay malapit sa akin, na may natatanging kahabagan sa bawat
oras.”

Atin marahil itatanong, Bakit ito ginagawa ng Panginoon sa gayong pamamaraan?  Bakit Siya
nagkakaloob ng biyaya para lamang sa araw na ito?  Ginagawa Niya ito upang manatili tayong malapit
na umaasa sa Kanya.  Mayroon natatanging panukat ng kaawaan ang Dios sa pag-ibig at kaalaman,
para sa iyo, sa bawat sandali at para sa bawat oras at sa bawat araw.

Unawain at isapamuhay ito.  Makailang ulit tayong hindi pa umabot sa katapusan ng ating
pinagkukunan at sinasabing:  “Iyon na.  Tapos na ako.  Wala na.”  At pagkatapos ay pagugulungin ang
bato ng bukas at ating sasabihin,  “Ngayon, talagang tapos na.  Hindi lang ako pagod, kundi bukas ay
mas marami pang problema!  Imposible ito.”

Minamahal, hindi hinihingi ng Dios na pasanin mo ang kabigatan ng kinabukasan na gamit ang
kalakasan ngayon.  Ang kailangan mo ngayon ay hindi ang biyaya ng kinabukasan.  Sapagkat tatanggap
ka ng sariwa at sapat na biyaya bukas para sa pangangailangan mo bukas.  Ang kailangan mo lamang
ay ang biyaya ngayon.  At sinasabi ng Dios,  “Ibibigay Ko sa iyo ang biyayang iyan.”

Sino ang makakapagsabi na binigo siya ng Dios?  Sino ang makakapagsabi na hindi siya binigyan ng
sapat na biyaya ng Dios para sa pangangailangan na mayroon siya sa sandaling iyon?  

Pasalamatan mo Siya ngayon din para sa kamangha-manghang kaawaan para sa kaguluhan ngayon.

Sa aming iglesia, aking binigyang-diin sa aming mga anak na nasa mga gradong 4-7 na ang
pananampalataya ay palaging pang-ngayon.  Ang pananampalataya ay hindi bagay na pinaplano mo
para sa hinaharap.  Ang tapang na gawin ang tamang bagay, ang mamuhay ng maka-Dios na
pamumuhay, ay para ngayon.  Hindi ito bagay na pinaghandaan para sa hinaharap.
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Gayon din ang pasasalamat.  Ang pasasalamat sa Dios ay palaging ngayon, ngayon mismo.  Ang
kasalukuyang kaawaan ay nakapalibot sa atin.  Hinahawakan tayo ngayon ng kahanga-hangang
katapatan.  Paano ito tinaglay ng himno?  “Pasasalamat ngayon sa ating Dios.”  Ang punto, ang
pasasalamat ay dapat ngayon na, o hindi na lang.  Hindi pinaghahandaan ang iyong pagpapasalamat.
Hindi mo sinasabing,  “Kapag dumating tayo sa ganitong punto, magpapasalamat tayo.”  Ang
pasasalamat ay ngayon, para sa kaawaan ngayon.  Hayaang ang Kanyang kaawaan para sa iyo sa araw
na ito ay lumabas sa inyong ang pusong nagpupuri sa Kanya.

Ngayon, nakakaramdam ka ng takot at pag-iisa?  Makinig ka, makinig ka sa Kanyang kaawaan:
“Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka't ako'y iyong
Dios; aking palalakasin ka.”

Sasabihin mo,  “Subalit ako’y sobrang mahina”?  Makinig ka sa Kanya:  “Ang aking biyaya ay sapat na
sa iyo: sapagka't ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan.”

Sasabihin mo,  “Masyadong malaki ang aking kinakaharap”?  Makinig:  “Kung ang Dios ay kakampi
natin, sino ang laban sa atin?”

Sasabihin mo,  “Hindi ko alam kung saang daan ako tutungo”?  Makinig:  “Akin kang gagabayan at
tuturuan sa daan na iyong dadaanan; Akin kayong papayuhan ng aking mata.”
Sasabihin mo,  “Mamamatay na ako, tumatanda na ako, may problema ako”?  Makinig:  “Siya'y
nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay
siya upang mamagitan sa kanila.  Hindi ka Niya bibiguin, o Kanyang pababayaan man.”

Kaya nga, ano ang nag-iisa at natatanging tugon na hinihingi ng Panginoon mula sa iyo at sa akin sa
bawat sandali, sa bawat araw at sa bawat pamamaraan?  Ano ang tugon?  Salamat, Panginoon!
Salamat sa kaawaan at sa sapat na biyaya para sa araw na ito.  Ako’y maghahandog sa Kanya ng
sakripisyo at tatawag sa pangalan ng Panginoon.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa Inyong kamangha-manghang Salita.  Dalangin namin na
maisulat sa aming mga puso sa araw na ito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na kami ay makalaya
sa lahat ng kabalisahan at sa buhay na nagbibigay papuri sa Iyo at parangal, nagpapasalamat po sa
Iyo sa bawat sandali para sa Kanyang hindi nagbabagong kaawaan na Inyo pong ipinakita sa amin.
Aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen.


