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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jeremiah 33:3

“Ang Ginintuang Susi ng Panalangin”

ni Rev. Carl Haak

Kadalasan, kapag tayo’y nasa ating pinaka masama, ay nasusumpungan natin ang pinaka magaling
ng Dios.  Ang Dios ay mabuti sa Kanyang mga anak sa lahat ng panahon.  Subalit tila madalas na
ipinapakita Niya ang Kanyang kadakilaan sa atin kapag tayo ay nasa ating pinakamatinding
pagdurusa.  Kapag tayo ay nasa kalagayan at katayuan ng napakabigat na pagsubok at humantong
sa ating pinaka masama, nasusumpungan natin ang pinaka magaling ng Dios.  Si apostol Pablo ay
nagsasalita mula sa kanyang karanasan sa II Corinto 1:5 nang kanyang isulat na, “Sapagkat kung
paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Cristo, sa pamamagitan sa pamamagitan ni
Cristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan .” Sabi ng apostol na, kung paanong ang pagsubok
at pagdurusa ay sumagana sa kanyang buhay, ay gayon din naman ang kahanga-hangang kaaliwan
ng kaluluwa kay Jesu Cristo ay sumagana.  Kapag tayo’y umabot sa ating pinaka masama,
masusumpungan natin ang Dios sa Kanyang pinaka magaling.

Ito rin ang pangyayari kay Jeremias na propeta sa Lumang Tipan.  Ang teksto na ating pinili sa
araw na ito ay nakapalibot ang hulma at lamig ng kulungan kung saan si Jeremias ay itinapon.  Sa
Jeremias 33:1 mababasa natin, “Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias... habang 
nakakulong pa siya sa bulwagan ng bantay.”

Maaalala ninyong kasama ko na si Jeremias ay ibinaba sa isang hukay, isang lumang balon, na ang
ilalim ay dumi at putik.  Siya ay nakulong dahil sa kanyang matatag na pagkilala sa Dios.  At doon
sa kulungang iyon ay naunawaan ni Jeremias  ang pinaka magaling ng kanyang Dios nang ang Dios
ay lumapit sa kanya sa talatang 3 ng Jeremias 33 at ibinulong sa kanya: “Tumawag ka sa akin, at
ako’y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila  at makapangyarihang [o pinalakas] bagay
na hindi mo nalalaman.”  Nang si Jeremias ay nasa kanyang pinaka masamang kalagayan sa
kulungan, natuksong mawalan ng pag-asa at mahiga ng may pighati, ang kanyang puso, sa
pamamagitan ng panalangin, ay niliwanagan ng pinaka magaling ng kanyang Dios.  

Ito ay isang napakagandang talata.  “Tumawag ka sa akin, at ako’y sasagot sa iyo, at magsasabi sa
iyo ng mga dakila  at makapangyarihang  bagay na hindi mo nalalaman.”  Ito ay payak.  Ito ay 
direkta.   At ito ay totoo sa’yo at sa akin.

Simpleng sinasabi  ng Dios sa bawat isa sa atin na ang panalangin ang pinaka mahalagang bahagi
ng ating buhay bilang anak ng Dios.  Dapat nating kilalanin ito.  Dapat tayong magkaroon ng
pananalangin sa ating buhay:  Tumawag ka sa akin.  Sinabi ni Jesus sa Lucas 18:1, ang mga tao ay
“dapat laging manalangin .”  Sinasabi ng mang-aawit sa Mga Awit 27:8, “Hanapin ninyo ang aking
mukha.”  Dapat tayong laging manalangin.
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Ang pinaka mahalagang pang araw-araw na kasanayan para sa atin ay hindi ang pagbangon  para
sa ating mga trabaho, hindi ang ating pag-aaral, hindi ang mga gawaing bahay, hindi ang
pakikipagkita sa mga kaibigan, hindi ang pagmamadali doon at dito, at ang sanlibong bagay na
mukhang napakahalaga na kailangan nating gawin ngayon.  Ang pinaka mahalagang bagay na
dapat mong gawin ngayon ay ang magkaroon ka ng palagiang oras ng pananalangin.  Sapagkat
ipinapangako ng Dios ang pinaka magaling na pagpapala sa pamamagitan ng panalangin.

“Tumawag ka sa akin, at ako’y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila  at
makapangyarihang  bagay na hindi mo nalalaman.”  Sinasabi ng Dios na, sa pamamagitan ng
panalangin, liliwanagan Niya ang ating mga kaluluwa ng Kanyang makapangyarihang biyaya;
itatayo Niya tayo sa isang batong mas mataas sa ating mga kaaway; bibigyan Niya tayo ng pang-
unawa;  bibigyan Niya tayo upang makakita ng  malayo at malawak sa espirituwal; bubuksan Niya
para sa ating mga puso ang mga bagay na dumadaig sa atin at nagpapahirap sa atin.

Kaya ang salitang ito ng Dios ay dumarating sa iyo at sa akin kapag tayo ay nasa ating pinaka
masama, kapag tayo ay nananahimik, kapag tayo ay nakakulong sa lambak ng takot at kabalisahan,
kapag ang ating mga puso ay nadadaig, at kapag hindi tayo makaabante dahil sa mga
kasalukuyang pighati ng ating mga puso at espiritu, sinasabi sa atin ng Dios, sa mga sandaling iyon:
“Manalangin.  Kapag ikaw ay nasa iyong pinaka masama, manalangin.  At ipapakita ko sa iyo ang
pinaka magaling ng Aking pag-ibig at biyaya.”

Pansining kasama ko na ang panalangin ay iniutos.  At ito ay iniutos agad-agad.  Pansining kasama
ko na ang panalangin ay hindi lamang itinagubilin sa atin bilang mga anak ng Dios, o iminungkahi. 
Hindi lamang ito isang posibilidad na dapat isaalang-alang.  “Tumawag ka sa akin,” mababasa natin,
“at ako’y sasagot sa iyo.”

Ang pananalangin ay pagpasok sa presensya ng Dios.  Ito ay pakikipag-ugnayan  sa Dios sa Banal
na Dako.  Sa panalangin kinukuha natin ang mga sinabi ng alibughang anak na parang sa atin: 
“Babangon ako at pupunta sa aking ama.”  O ang mga salita sa Mga Awit 100:  “Magsipasok  kayo
sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat.”  Dadalhin natin ang ating mga
pangangailangan sa harapan ng trono ng biyaya.  Hihingi tayo ng Kanyang mga pagpapala upang
manahan sa ating mga kaluluwa.

Ang panalangin ay hindi bagay na gawa ng tao.  Hindi tayo nakaisip ng ideya.  Hindi ito tradisyon o
kaugalian.  Hindi ito isang bagay na basta na lang sumulpot sa isip ng tao at pagkatapos ay
pinanghawakan at naging tradisyon na ng mga tao.  Subalit ito ay utos ng Dios, ang Dios na
lumikha sa atin at nakakakilala sa atin.  Ang Dios na tumubos sa atin at nagligtas sa atin sa dugo ng
Kanyang Anak ang nagbigay sa atin ng panalangin bilang mahalagang kaloob ng biyaya.  Ang
panalangin ay kaloob sa manlalakbay.  Wala pa tayo sa ating tahanan.  At hanggang makita natin
Siya ng mukhaan sa kaluwalhatian,  sinasabi sa atin ng Dios agad:  “Tumawag ka sa akin.”  Ito ay
isang madalian at palagiang utos na para sa iyo ngayon.  

Hindi na tayo dapat mamangha, kung gayon, na malaman kung gaano kadalas sa Kasulatan idinidiin
sa atin ang utos na ito.  Mababasa natin sa Mga Awit 50:15:  “At tumawag ka sa akin sa araw ng
kabagabagan; ililigtas kita, at luluwalhatiin mo ako.”  Mababasa natin sa Mga Awit 62:8: “Magtiwala
kayo sa kanya sa lahat ng panahon, o bayan; ibuhos ninyo ang inyong puso sa kanyang harapan;
para sa atin, ang biyaya ng Diyos ay kanlungan.”  Sa Isaias 55:6 mababasa natin:  “Inyong hanapin
ang Panginoon habang siya’y matatagpuan , tumawag kayo sa kanya habang siya’y malapit.”  Sabi



Page 3 of  6

ni Jesus sa Mateo 7:  “Humingi kayo, at kayo ay bibigyan; humanap kayo, at kayo’y makakatagpo,
tumuktok kayo, at kayo’y  pagbubuksan.”  Si apostol Pablo ay nanghihikayat sa 1 Tesalonica 5:17: 
“Manalangin kayong walang patid.”  Mababasa natin sa Hebreo 4:16:  “Kaya’t lumapit tayong may
katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo’y tumanggap ng awa, at makatagpo ng biyaya na
makakatulong sa panahon ng pangangailangan.”  At sinulat ni apostol Santiago sa kapitulo 4:8,
“Lumapit kayo sa Diyos, at siya’y lalapit sa inyo.”  At pagkatapos ay isa pa:  Colosas 4:2,
“Magpatuloy kayo sa pananalangin.”

Mga anak ng Dios, anak ng Dios, huwag kailanman magtanong kung dapat kang manalangin. 
Huwag kailanman magtanong kung kalooban sa iyo ng Dios na ikaw ay manalangin.  Huwag
magtanong kung mayroon kang karapatang manalangin, kung maaari kang bigyang kapahintulutan
na lumapit sa Kanyang presensya.  Huwag kailanman isipin na mayroong lugar na hindi ka maaring
manalangin.  Si Jeremias ay nasa kulungan.  Huwag kailanman mag-isip ng isang kalagayan, isang
sandali, na hindi makakatulong na lumapit ka sa Dios sa panalangin.  Tinawag tayo ng Dios upang
manalangin.  Walang utos sa Biblia na napaka payak at napakadalas ulitin tulad nito:  Manalangin.

Siyasatin ang iyong buhay ngayon sa harap ng Dios.  Ikaw ba?  O mayroon kang oras para sa
sanlibutan, oras para sa telebisyon, oras para sa Facebook, oras para sa e-mail, at Segundo para sa
panalangin?  Ang mundo ba at ang ating kalayawan at ang ating mga sariling interes ang
nakakatanggap ng ating pinaka magaling, at ang mga tira ba ay dinadala natin sa taguan ng
panalangin?  Sabi ng Dios, “Tumawag ka sa akin,” sapagkat nalalaman ng Dios na tayo ay madaling
makalimot.  Ang Dios ay nangusap sa atin sa aklat ng Jonas:  “Ano ang ibig mong sabihin, at
natutulog ka pa? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos.”

Subalit dahil ang utos ay inuulit at kinakailangan, ito rin ay lubos na mapagbiyayang utos, bunga ng
pag-ibig ng Dios.  Si Jeremias ay nasa kulungan.  Siya ay nanghuhula ng apatnapung taon sa Juda
na may kakaunting bunga.  Bagama’t agad niyang tinawag ang mga tao upang magsisi, doo’y hindi
nagkaroon ng pagsisisi.  Ayon sa kapitulo 17, nakita niya na ang kasalanan ng Juda ay iniukit sa
kanilang puso ng panulat na bakal.  Sa loob ng apatnapung taon, sinabi niya sa kanila na ang
Jerusalem ay mawawasak.  At ngayon ang kaaway ay nakapalibot sa pader ng lungsod.  At ang
tawag ni Jeremias sa bayan ng Dios ay naging mas maalab at kinakailangan.  At ang resulta ng
kanyang marubdob na pangangaral ay ang pagpapakulong sa kanya ng hari.  Habang siya’y nasa
kulungan, ang salita ng Dios ay dumating sa kanya sa ikalawang pagkakataon, nabasa natin, upang
palakasin siya.

Sa kapitulo 32 ng Jeremias, mababasa natin na ang salita ng Dios ay dumating sa kanya sa unang
pagkakataon.  At sa salitang iyon, si Jeremias ay inutusan upang tawagin ang kanyang pinsan, ang
anak na lalaki ng kanyang tiyuhin, isang lalaking nagngangalang Hanamel, upang pumunta sa kanya
sa kulungan.  At sinabi ng Dios kay Jeremias na sabihin sa anak ng kanyang tiyuhin na bumili ng
bukid at magsagawa ng pagsisiyasat at isaayos ang mga papeles at ibigay ang pera sa kanya at
kunin ang kasulatan para sa lupaing yaon upang malagdaan ni Jeremias at tatakan ito ayon sa
kaugalian noong panahong iyon.  Kailangang gawin ito ni Jeremias bilang patunay na ang Dios ay
magkakaroon ng habag.  Pinabili Niya si Jeremias ng bukid sa Juda bilang patotoo kay Jeremias na
Kanyang panunumbalikin ang Kanyang bayan sa lupain ng Juda pagkalipas ng 70 taon ng
pagkakabihag sa Babilonia.  Mababasa natin sa kapitulo 32:15, “Sapagkat ganito ang sabi ng
Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel; Muling mabibili sa lupaing ito ang mga bahay, mga
bukid, at mga ubasan.”
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Ngayon, marahil si Jeremias, bagama’t natanggap niya ang pangako ng Dios, ay may alinlangan pa
rin.  Kahit natapos na ng Dios ang buong pamamaraan sa pagsasabi sa kanya na bilhin ang bukid
bilang patunay at bilang pangako na panunumbalikin Niya ang Kanyang bayan mula sa pagkabihag
sa Babilonia, marahil si Jeremias ay nadadaig pa rin sa kanyang pighati at pinag-alinlanganan ang
mga pangako ng Dios.  Kung kaya’t ang Dios ay dumating sa kanya sa ikalawang pagkakataon, at
sinabing, “Ikaw ba’y nag-aalinlangan?  Ikaw ba’y nagtataka pa rin?  Kinukwestyon mo ba ang aking
mga pangako?  Sige, tumawag ka sa Akin.  Manalangin ka.  Ang panalangin ang magiging paraan
kung saan ang katiyakan at kasiguruhan ng Aking mga pangako sa iyo, Jeremias, ay pagtitibayin sa
iyong puso.  Ipakikita ko sa iyo ang mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo
nalalaman.”

Ang Dios, sa gayon, ay mapagbiyayang hinihingi sa atin ang panalangin.

Tinawag tayo ng Dios upang manalangin, una sa lahat, sapagkat ang panalangin ang paraan upang
papagtibayin at tatakan ang Kanyang mga pangako sa ating mga kaluluwa.  Ang mga pangako ng
Dios ay dakila at malawak at nakalatag sa atin bawat araw.  Nangangako Siya na sa lahat ng mga
bagay ay gagawin Niya para sa ikabubuti natin, na hindi Niya tayo pababayaan o iiwanan man, na
pupunan Niya ang bawat kailangan natin, na ang Kanyang biyaya ay magiging sapat para sa atin,
na pinatawad na Niya tayo sa ating mga kasalanan.

Ang mga pangakong ito, dahil na rin sa kahinaan ng ating laman, kung minsan ay mukhang
malayong mangyari.  Pinag-aalinlanganan natin sila, o titingin tayo sa ating mga sarili at sasabihing,
“Ngunit hindi tayo karapat-dapat sa mga pangakong ito.”  At tulad ng iyaking propetang si
Jeremias, naiisip natin itong di kapani-paniwala at hindi maaring mangyari.  Sa gayon, kung minsan,
tayo ay naiiwang mag-isa sa ating kulungan.  Natatalo tayo ng Diablo.  Kung kaya’t sinasabi ng
Dios, “Tumawag ka sa akin,” sapagkat ang panalangin ang magiging paraan upang pagtibayin ng
Dios ang mga pangako sa tipan.

Mayroon pa.  Mapagbiyayang hinihingi sa atin ng Dios ang manalangin bawat araw dahil, kahit
gaano pa tayo manalangin, hindi ito kalian man sapat.  Si Jeremias, walang duda, ay nanalangin. 
Marahil ay ginugol niya ang kanyang mga araw sa kulungan sa pananalangin.  Ano pa ang maari
niyang gawin?  At sinabi sa kanya ng Dios, “Jeremias, aking anak, ikaw ay nanalangin.  At matapos
ang labis na panalangin, ikaw ay tumatayo pa rin mula sa iyong pagkakaluhod sa pananalangin at
nasusumpungan mo ang takot at kabalisahan at pighati at kabagabagan.  Alam mo ba ang tugon
Kos a iyo, Jeremias?  Ito iyon:  Manalangin kang muli.  Tumawag ka sa Akin.”

Nakuha mo ba iyon?  Hindi ito na sinasabi natin, “ Nanalangin ako at ngayon ay kailangan ko ng iba
pa.  Walang tugon sa aking mga pighati at kabagabagan at kaguluhan.  Kaya may iba pa akong
kailangan higit pa sa panalangin.”  Huwag mong sabihin, “Nanalangin ako, pero hindi nakatulong.” 
Sinasabi ng Dios, “Manalangin ka pa.  Magpatuloy ka sa pananalangin.”  Dapat tayong magpatuloy
sa pananalangin dahil ang panalangin ang paraan upang madala tayo sa pagkaayon sa Kanya at sa
Kanyang kalooban. 

Hindi nababago ng panalangin ang Dios.  Ngunit ang panalangin ang kasangkapan upang mabago
tayo.  Nababago ng panalangin ang mga bagay?  Nababago tayo ng panalangin.  Umaayon ang
ating kalooban sa kalooban ng Dios.  Kadalasan ang ating mga puso ay hindi nakalinya sa kalooban
ng Dios.  Madalas tayong hindi nakalinya.  Nakikipaglaban tayo.  Ang ating mga isip ay nakikipag-
unahan.  Binabalikan nating muli ang lahat ng mga nangyari.  Sinasabi natin, “Kung sana’y ginawa
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ko lamang ito.”  Ang panalangin ang paraan na ginagamit ng Dios upang humanay tayo sa Kanyang
kalooban, upang muling iayos, upang ilagay ako sa harapan ng Dios, upang ilagay ako sa harapan
ng walang hanggang liwanag.  Sabi ng Dios, “Tumawag ka sa akin.”  Gaano tayong
nagpapasalamat para sa mahalagang utos na ito.

Sinasabi rin ng Dios, “At ako’y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at
makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman.”   At ito ay napaka-personal.  “Sasagutin kita,
Jeremias.  Sasagutin ko ang bawat mananampalataya.”  Marahil at sinasabi mo, “Ito ay lubhang
kamangha-mangha – na diringgin ako ng Dios, na aasikasuhin ako ng Dios, na muling susuriin ng
Dios ang aking kalagayan, na malalaman ng Dios ang aking mga pangangailangan.”  Subalit
sinasabi ng Dios, “Ako’y sasagot?  Sasabihin  ko sa iyo ang aking tugon.”  Samakatwid, huwag
mong sasabihin na hindi sinasagot ng Dios ang iyong panalangin.  Ang pagsasabi nito ay kawalang-
pitagan.  Sabi ng Dios, “Ako’y sasagot sa iyo.”  Hindi Niya sinabi, “Marahil, o, madalas.”  Subalit
“Ako’y sasagot sa iyo.”  Sabi sa Mga Awit 65:2, “O ikaw na dumirinig ng panalangin! Sa iyo’y lalapit
ang lahat ng laman.”  Mababasa natin sa Isaias 65:24, “At mangyayari na 
bago pa sila tumawag ay sasagot ako, samantalang sila’y nagsasalita ay makikinig ako.”  Nandoon
ang pinaka kahanga-hangang pakikipag-ugnayan ng Dios sa ating mga kaluluwa.  Tinutugon Niya
tayo sa ating mga kaluluwa.

At ang kasaysayan ng bayan ng Dios sa Kasulatan ay nagpapatibay  na ang Dios ay sumasagot sa
panalangin.  “Ang abang taong ito ay dumaing,” sabi ni David sa Mga Awit 34, “at ang Panginoon sa
kanya’y nakinig, at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig.”  Sinasagot ng Dios ang ating mga
panalangin.

Subalit sinasagot Niya ang ating mga panalangin ng laging naayon sa Kanyang kalooban at biyaya. 
“At magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman.”  Sa
madaling salita, “Paliliwanagin ko ang iyong isip.  Bibigyan kita ng espirituwal na biyaya.  Ituturo ko
sa iyo ang mga bagay na nakaligtaan mo.  Ipapakita ko sa iyo mula sa banal na pananaw kung ano
ang nakalilito sa iyo mula sa pantaong pananaw.”  Itataas ka ng panalangin mula sa mundo, upang
makita kung ano ang ginagawa ng Dios sa loob at sa pamamagitan nang lahat ng bagay. 
“Ipapakita ko sa iyo ang mga dakilang bagay, mga bagay ng Aking biyaya at habag.”  Dadalhin tayo
ng panalangin, tayong may malalabong paningin at lubhang makasanlibutan sa ating pananaw, at
ipapakita sa atin ang lahat ng bagay sa liwanag ng kaluwalhatian at kadakilaan at mga layunin ng
Dios kay Jesu Cristo, sa liwanag ng matatag at kamangha-manghang mga pangako.  “”Magsasabi
ako sa iyo ng mga makapangyarihang bagay,” sabi ng Dios kay Jeremias, pinalakas na mga bagay,
mga bagay na tiyak at matatag, natatagong mga bagay.  “Ipahahayag ko sa iyo na, sa Aking
kalooban, ang lahat ng bagay ay dapat gumawa para sa ikabubuti ng bawat isa sa Aking mga anak
na tinawag ayon sa Aking soberanong layunin kay Jesu Cristo.”

Ang panalangin ang magdadala sa atin ng kasagutan ng isang soberanong Dios na kalong tayo sa
Kanyang mga bisig, may kapangyarihan sa lahat ng bagay.  Ang panalangin ang magbibigay sa atin
na malaman ang mga bagay na hindi maaabot ng pantaong isip at puso – mga dakila at
makapangyarihang bagay na ating natatanggap, sa pamamagitan ng pananampalataya. 
Binubuksan ng panalangin ang ating mga mata sa buong mundo na hindi makita ng tao.  Inilalagay
ng panalangin ang ating buhay sa pananaw na walang hanggan.  Mababasa natin sa 1 Corinto 2:9
na makikita natin ang mga bagay na “hindi nakita ng mata…at hindi pumasok sa puso ng tao”
upang maisip.  Mas mabuti pa ito sa maaring maisip mo.  Ang kasalukuyang dalahin na kapighatian,
itong kabigatan, itong mahirap na paraan na iyong pinaghihirapan – sasagutin ng Dios, at ipapakita
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sa iyo na Siya ay gumagawa ng isang bagay na maluwalhati at napaka dakila na magmumukhang
hindi totoo para sa iyo, ito’y tunay na kamangha-mangha.  Ginagawa Niya ang iyong kaluwalhatian
kay Jesu Cristong Kanyang Anak.

Ngunit kailangan mong manalangin.  Ang panalangin ay nagbubukas, sa biyaya ng Dios, ng liwanag
ng kalangitan.  Pinupuno ng panalangin ang iyong isipan at kaluluwa ng mga layunin ng Dios. 
“Magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay.”  Kaya’t manalangin.  Pumasok sa
banal na lugar ng panalangin.

Kapag dinala ka ng Dios sa iyong pinaka masama, tumawag ka sa Kanya sa panalangin.  At
ipapakita sa iyo ng Dios ang Kanyang pinaka magaling.  Ipapakita Niya sa iyo na ang Kanyang
pangalan ay Jehova, ang tapat, Dios ng tipan na gagawin ang lahat ng bagay na maayos at
luluwalhatiin ka kay Jesu Crito.

___________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo sa Iyong salita, ang salita na masaganang tumatawag sa amin
upang manalangin.  Nagpapasalamat kami sa Iyo na Ikaw ang Dios ng panalangin at, sa
pamamagitan ng Espiritu Santo, tutugunin Mo ang aming panalangin at ipagkakaloob sa amin ang
biyaya, ang biyaya ng Dios sa aming mga puso, upang aming malaman na ang lahat ng bagay sa
Iyong kamay ay gumagawa ngayon para sa walang hanggang kabutihan at kaluwalhatian. 
Panatilihin Mo kaming mapagkumbaba.  Panatilihin Mo kaming nakaluhod sa panalangin, upang
makapagbigay kami ng kaluwalhatian at papuri sa Iyong pangalan.  Sa pangalan ni Jesus kami
nga’y dumadalangin, Amen.


