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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 11

“Nehemias: Ang Jerusalem Ay Puno Ng Mga Batang Lalaki At Babae Na Naglalaro”

ni Rev Carl J Haak

Pangunahin sa mga biyaya na matatagpuan kay Jesu Cristo ay ang pag-ibig para sa iglesia.  Nang iligtas
tayo ng Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo, kasabay nito ay ginagawa rin Niya sa atin ang pagtatalaga
sa iglesia.  Maraming halimbawa nito sa Biblia.  Mahal ni apostol Pablo ang iglesia.  Labis ang kanyang
tiniis mula sa mga kamay  ng nasa labas ng iglesia at, nakakalungkot, napakadalas mula doon sa nasa
loob ng iglesia.  Sinasabi niya sa I Corinto 4, halimbawa, na tiniis niya ang gutom at uhaw; wala siyang
tiyak na tirahan; siya ay inusig; siya ay siniraang-puri; at ginawang dumi ng sanlibutan.  Bakit?  Ang
sagot niya:  “Para sa inyo, para sa iglesia, tiniis ko ang mga bagay na ito.”

Ang mga banal sa Lumang Tipan ay inibig ang iglesia gaya ng inilarawan sa Jerusalem, ang banal na
bayan ng Dios.  Mababasa natin ang pag-ibig na iyan, halimbawa, sa Awit 137:  “Dumikit nawa ang aking
dila sa aking ngalangala, kung hindi kita maalala, kung ang Jerusalem ay hindi ko ilagay sa ibabaw ng
aking pinakamataas na kagalakan!” 

At kailangan pa ba natin ng ibang halimbawa, kung titingin tayo mismo kay Jesu Cristo, na inibig ang
iglesia?  Mababasa natin sa Efeso 5 na inibig ni Cristo ang iglesia – at ibinigay ang Kanyang sarili para
sa kanya.

Ang pag-ibig para sa iglesia ay dapat ding makita sa atin.  Ang pag-ibig para sa iglesia ay palaging
makikita sa sariling-pagpapakasakit.  Sa katunayan, wala ng ibang paraan kaysa pagwawalang-halaga
sa sarili.  Tayo ay likas na laging iniisip ang ating sarili, ang sarili nating kahalagahan.  Ngunit kung iibigin
natin ang iglesia at mabubuhay sa katawan ni Cristo, iyon ay kailangang mawala.  Ito ay dapat palagiang
nawawala.  Kung tayo ay mamumuhay sa iglesia at iibigin ang iglesia ni Jesu Cristo, dapat tayong
maglarawan ng biyaya ng pagpapakumbaba.  Ganito ito inilalagay ni apostol Pablo sa Filipos 2: “Ituring
na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili.”

Ang pag-ibig na iyon para sa iglesia ay makikita hindi lamang sa pagpapakumbaba, kundi sa ibang bagay
din.  Ito ay makikita sa pakikisangkot, at kusang-loob na gamitin ang aking mga kaloob para sa ikabubuti
ng buong katawan ni Cristo.  Ito ay mangangahulugan na nais ko ang aking buhay na maging sentro ang
iglesia.  Ito ay mangangahulugan na iisipin ko ang malusog na ebanghelismo – isang pagnanais na ang
iba ay madagdag sa iglesia kung loloobin ng Dios, at kung hindi, na ang binhi ng katotohanan ay
maitanim upang ang Dios ay magbigay-bunga sa Kanyang minabuting panahon at ayon sa Kanyang
mabuting kalooban.  Sasabihin natin sa ating mga anak ang pribilehiyo ng pagkakabilang sa iglesia.  At
magsasalita tayo ng mabuti tungkol sa mga miembro ng iglesia sa harap ng ating mga anak. 

Bakit?  Bakit natin mahal ang iglesia?  At bakit itong lalaking si Nehemias (na sinusundan natin sa mga
nagdaang ilang mensahe) ay itinalaga ang kanyang sarili sa iglesia, sa layunin ng Dios sa lupa?  Ang
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sagot ay ito:  Dahil ang iglesia ang kaluwalhatian ng Dios sa sanlibutan.  Iyon ay totoo sa Jerusalem sa
panahon ni Nehemias.  Ito ang kumakatawan sa salita ng Dios at pangako sa sanlibutan.  Dahil dito
ibinigay ni Nehemias ang lahat niya para sa kanyang kapakanan.  Dumating siya upang hanapin ang
kapakanan ng bayan ng Dios.

Ngayon ay pag-aaralan natin na si Nehemias ay lubhang nagpagal upang makita na ang Jerusalem ay
muling paninirahan.  Yamang natapos na ang mga pader, yamang naisaayos na ang mga bagay sa loob
ng Jerusalem, at yamang nakita ang dakilang espiritual na pagbabagong-sigla at ang pananariwa ng
tipan sa gitna ng bayan ng Dios, ngayon ay tinitiyak ni Nehemias na ang Jerusalem mismo ay puno.

Ang kilos na ito ay nauna ng sinabi ng propetang si Zacarias.  Si Zacarias, na nauna kay Nehemias nang
limampu o animnapung taon, sa ikawalong kapitulo ng kanyang propesiya ay nauna ng sinabi ang araw
(t. 5) na ang bayan ng Jerusalem ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga
lansangan nito.  Sa mensahe ngayon masasaksihan natin ang dakilang gawa ni Nehemias na ibinigay sa
atin sa Nehemias 11-12:27, ang kanyang gawa na tinitiyak na ang Jerusalem ay muling mapupuno.

Isang malaking problema, syempre, para tunay na mapatira ni Nehemias ang bayan ng Dios sa
Jerusalem.   Ang Jerusalem ay iniwang nakatiwangwang ni Nebukadnezar isaandaan at limampung taon
na ang nakalipas.  Ang mga sundalo ni Nebukadnezar ay gumawa ng isang lubos na trabaho.  Nag-iwan
sila ng bunton ng mga sira at patung-patong na guho.  Ang Jerusalem ay naging kilala bilang magandang
bayan (Awit 48:2 –“ Maganda sa kataasan, ang kagalakan ng buong lupa, ang Bundok ng Zion”).  Sa
mga panahon ni David at Solomon ito ay kapansin-pansin sa kanyang buong kaluwalhatian.  Ngunit ito
ay lubusang gumuho dahil sa kasalanan.  Ang mga pader ay nawasak at ang bayan ay isang lugar ng
guho.  Ngayon, kahit muling itinayo ni Nehemias ang mga pader at ikinabit ang mga pintuan at inayos
ang malaking guho, gayunman ang Jerusalem ay isang lugar na mahirap, bulok, at marumi.  Ito ay lubos
na nakakapanghina ng loob para sa mga natira na bumalik, lalo na sa kanila na naaalala ito sa buo
niyang kaluwalhatian.  Tinitingnan nila ito na may kalungkutan.  Nakita nila itong napakababa.  Nakita
nila itong giba.  Iyon ay larawan ng iglesia na dinalang mababa sa ilalim ng pagpalo ng kamay ng Dios,
naghihirap sa ilalim ng epekto ng pagtalikod at kamunduhan, sa ilalim ng pagkakagalit-galit at
pagkakahati.

Mayroon, lalo na, ng dalawang dahilan kung bakit kailangan nito ng pag-ibig na nagpapakasakit kung
ang Jerusalem ay tunay na pupunuin.  Una sa lahat, mula sa makalupa, pisikal na pananaw, napakahirap
na magkaroon ng ikabubuhay sa loob ng mga pader ng Jerusalem.  Kakailanganin nito ng pinansyal na
pagsasakripisyo.  Bagama’t noon ay pangkalahatang panahon ng pang-ekonomiyang kagipitan para sa
mga Judio, gayunman ang mga pamilyang naninirahan sa labas ng bayan ay may mas mabuting
posibilidad na makamit ang mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay.  Maaari silang magtipon
ng mga pananim (sebada, abena, ubas, at olibo) at magkaroon ng ilang baka at tupa.  Ngunit ang
napakakaunting pangangalakal at ekonomiya ay umiiral sa loob ng mga pader ng Jerusalem.  At, idagdag
pa diyan, naroon ang katotohanang ang ilan ay ayaw talagang manirahan doon dahil sa pagtatalu-talo,
pagkakahati sa gitna ng mga naninirahan sa Jerusalem mismo.

Ang pangalawang dahilan ay, mula sa espiritual na pananaw, ang Jerusalem bilang isang bayan ay
hinahamak dahil ito ang bayan ng Dios.  Ito ay kinapopootan ng mga pagano.  Ito ay inaalipusta dahil
nasa loob nito ang templo ng buhay na Dios.  Kapag mas inilapit mo ang iyong sarili dito, mas higit mong
mararamdaman ang pang-aalipusta nitong sanlibutan.  Dahil dito marami sa panahon ni Nehemias ang
tunay na walang gustong punuin mismo ang bayan. 
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Iyon ay maaaring totoo din ngayon.  Kapag mas inibig mo ang katotohanan, at mas lumapit ka sa
katotohanang iyon, ay mas mararanasan mo rin ang pagsalungat na laging lumalaban sa katotohanan,
lalo na sa pagpasok natin sa mga huling araw.  Ang katotohanan ni Jesu Cristo, ang kaligtasan sa biyaya
lamang sa pamamagitan ni Cristo lamang – ay lalong higit na aalipustahin dahil sa pagmamataas ng mga
tao.   

Ngayon ay makikita mo kung gaano nakakagulat ang propesiya ni Zecarias matagal ng panahon nang
sabihin niyang ang mga lansangan ng Jerusalem ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na
naglalaro.  Iyon ay magandang paraan ng pagpapahayag na ang bayan ay mapupuno ng kapayapaan
at kagalakan at ito ay mapupuno ng tao.  Ang mga batang lalaki at babae ay maglalaro sa mga
lansangan.  Iyon ay tunay na mapupuno, at magkakaroon ng masigla,  kahanga-hangang buhay ang
bayan ng Dios sa loob ng mga pader ng Jerusalem.

Sinasabi ito ng Dios sa atin upang ipakita ang katotohanan ng iglesia, ang katotohanan na kalooban ng
Dios na punuin ng mga mananampalataya ang tunay na iglesia ni Jesu Cristo, sumama sa tunay na
iglesia ni Jesu Cristo, at maging mga miembro ng tunay na iglesiang iyon saanman siya matagpuan, at
gawin ang gayon sa paraan ng pagsasakripisyo.  Ang tanging paraan na tayo ay magagamit sa pagtatayo
at pagtatatag ng iglesia ng Dios ay sa pamamagitan ng mapagpakasakit na pag-ibig.  Dapat nating
tandaan iyan.  Mababasa natin sa mga talatang 1 at 2 ng ikalabing-isang kapitulo na ang mga pinuno
ng bayan ay nanirahan sa Jerusalem, at ang ibang tao ay hindi.  Na sila ay ikinalat ng malayo sa bayan.
Kinakailangan, sa gayon, na muling punuin ng mga tao itong bayan sa pamamagitan ng mapagpakasakit
na pag-ibig ni Jesu Cristo.  Wala ng ibang paraan.  Sabi nga, ang lusong na humahawak sa tisa ng iglesia
ni Jesu Cristo ay ang pag-ibig ng Dios na nagtatanggi sa sarili.  Gumamit ka ng ibang lusong, at ang mga
pader ng iglesia ay babagsak.  Kung ikaw ay dadalo sa iglesia na iniisip, “Ang aking paraan, ang aking
karangalan, ano ang makukuha ko, ang aking kalooban,” kung gayon ay masasaksihan mong babagsak
ang iglesia sa iyong paligid.

Ang biyaya ni Jesu Cristo na matatagpuan kay Jesu Cristo ay ang pagsasantabi natin ng ating sarili at
tayo sa halip ay nilalamon ng dakilang kaluwalhatian at ng dakilang kabutihan ng layunin ng Dios sa lupa
at tayo ay kusang-loob na hinahanap  na ibigay ang ating sarili upang maglingkod.  Kung hindi iyon totoo
sa atin, ang tunay na iglesia ay nakalulungkot na magdurusa. 

Ang iglesia ang kasintahan ni Jesu Cristo.  Hayaang ang dakilang kaluwalhatian ng Dios at ang layunin
na ibinigay Niya sa Kanyang iglesia ay bihagin ang ating mga puso.  Huwag hayaang ang Babilonia,
huwag hayaang ang kayamanan ng sanlibutang ito, huwag hayaang ang sarili nating mga bukid at sarili
nating mga lupain at sarili nating mga karera at sarili nating mga paraan at sarili nating mga bagay ay
bumihag sa ating mga puso na ating sasabihin, “Hindi, napakaraming sakripisyo upang maging bahagi
ng iglesiang iyan, kahit paano ang maging masigasig na miembro ng iglesiang iyan.  Masyadong malaki
ang kailangan sa akin.”   Hayaang ang kaalaman ng ginawa ng Dios para sa Kanyang iglesia, hayaang
ang kaalaman ng kung ano ang iglesia – ang haligi at ang sahig ng katotohanan ng Dios – hayaang ang
kaalamang iyon ay manahan ngayon sa ating mga puso at durugin nito lahat ng ibang simbuyo.  Ibigay
natin ang ating mga sarili ng masigasig sa iglesia at huwag hayaang magkaroon ng maliliit na usapin
upang maging nakatuon sa iglesia, upang ilihis ang iglesia mula sa kanyang nag-iisa at pangunahing
pagkatawag na maging salamin ng katotohanan ng Dios sa sanlibutang ito.

Nakikita natin ang biyaya ng Dios na kumikilos sa panahon ni Nehemias nang ang bayan ay muling
napuno at nang si Nehemias ay nagsikap upang ang bayan ng Dios ay bumalik at tunay na tumira sa loob
ng bayan.
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May ilang bagay na maaari nating matutunan dito, kahit na tingnan natin ang sitas na iyon mula sa
manapa’y paimbabaw na pananaw.

Una sa lahat, nakikita natin na may malawak na hanay ng tao na bumalik sa Jerusalem, mga taong may
iba’t ibang kaloob at kakayahan.  Mayroong, una sa lahat, ng kaloob ng pamumuno.  Iyon ay
napakahalaga.  Tiniyak ni Nehemias na sa mga taong bumalik, mayroong kasaganaan ng tunay na
espiritual na pamumuno.  Mababasa natin sa talatang 1 ng kapitulo 11 na ang mga pinuno ay tumira
doon.  At pagkatapos noon, mababasa natin sa talatang 3 na mayroong mga pinuno sa lalawigan na
tumira sa Jerusalem; talatang 9, ang pangalawang tagapamahala; talatang 11, mga pinuno sa bahay ng
Panginoon; talatang 14, ang matatapang.   Iyon ay nagsasabi sa atin na ang kailangang-kailangan na
biyaya upang maging pinuno sa iglesia ay tumutupok na pag-ibig para sa iglesia.  Buhay na nakatuon
sa iglesia, kahandaang bunutin mula sa sarili mong buhay alang-alang sa iglesia – iyan ang
kailangang-kailangan na biyaya sa sinumang maglilingkod sa iglesia ng tapat bilang matanda, pastor,
diakono, o sinuman na maghahanap na maglingkod sa ilang kakayahan.  Mayroon dapat ng kahandaan
upang isantabi ang sariling paraan para sa buhay at kapakanan ng iglesia.     

Ihanda ang iyong sarili, kung gayon, bilang isang kabataan, para sa pamumuno.  Ihanda ang iyong sarili
sa pamumuno, kung loloobin ng Panginoon na ilagay ka sa iglesia bilang isang matanda o isang diakono
o bilang isang pastor.  Ngunit paano mo gagawin iyon?  Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tumutupok
na pag-ibig para sa iglesia ng Dios, pag-ibig na isinasantabi ang sarili mong interes at ginagawang
pangalawa lamang ang sarili mong pangangailangan bago ang pangangailangan ng iglesia.

Makikita rin natin na hindi lamang kaloob ng pamumuno ang naroon, kundi mayroon ding kaloob ng
pagkakaiba-iba ng paglilingkod.  Sa talatang 12 ng kapitulo 11 mababasa natin ang mga kapatid na
gumawa ng mga gawain sa bahay; talatang 16, ang iba ay namahala sa mga gawain sa labas ng bahay
ng Panginoon; talatang 19, ang mga bantay-pintuan na nagbantay sa mga pintuan; talatang 22, mga
mang-aawit na nasa mga gawain sa bahay ng Panginoon.  Ang pagpapanatili ng bahay ng Dios ay isang
mahalagang gawain.  Kailangan din doon ng paghahandog, at kahoy, at mga hayop, at paglilinis, at mga
kandila, at pagbabantay sa iba’t ibang pintuan, lahat ay may kasamang pagtatalaga at pananagutan.
Maraming trabahong dapat gawin.  Ang gawain ng Dios ay isinagawa ng mga lalaki at babae na
malayang nagbigay ng kanilang sarili upang magamit kung paanong inilagay sila ng Panginoon sa iglesia.
Ginamit nila ang kanilang iba’t ibang kaloob para sa kapakanan ng iglesia. 

Pagkatapos ay naroon din ang kaloob ng tipan ng henerasyon, iyon ay, sa pamilya at mga anak at mga
apo na natitira sa loob ng iglesia.  Sa mga talatang 4 at 5 at marami pang ibang talata mababasa natin
na lahat silang nanirahan sa Jerusalem ay mga anak nina ganito-at-ganoon.   Iyon ay, binigyang-diin ng
mga pamilya sa kanilang mga anak na kailangan silang manatiling nakatalaga sa iglesia ni Jesu Cristo,
na magkaroon ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan ng Jerusalem – mga batang
lalaki at babae sa loob ng iglesia.   

Silang mga naninirahan ngayon sa loob ng Jerusalem, na nakikinig sa tawag ng Dios na pumunta sa loob
ng bayan at manirahan doon, ay may kamalayan sa kabanalan ng iglesia.  Alam nila na ang Jerusalem
ang banal na bayan.  Alam nila na ang Jerusalem ay banal dahil inilagay ng Dios ang Kanyang pangalan
doon at dahil inihayag ng Dios ang Kanyang sarili doon at dahil ang Dios ay may pakikipagtipon sa kanila
doon.  Samakatuwid, ang Jerusalem ay inilalarawan sa sanlibutan kung ano ang kahulugan ng mabuhay
kasama ng Dios.  Ang iglesia ay isang banal na iglesia – banal kay Jesu Cristo na ating Panginoon,
tinubos sa dugo ni Jesu Cristo, banal dahil sa mga layunin na mayroon ang Dios para sa kanya.
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Samakatuwid, tayo na namumuhay sa loob ng iglesia ay dapat mamuhay sa kabanalan, sa ating buong
buhay, at may paggalang at pitagan at pangangalaga para sa Dios.

Nabasa pa natin na silang nasa loob ng iglesia ay yaong nananabik sa pagparito ni Jesu Cristo.  Mayroon
doon sa loob ng Jerusalem na nananabik sa pagparito, sa pagdating, ng Panginoong Jesu Cristo.  Nakita
mo, silang nasa loob ng iglesia ay nakatingin sa Panginoon ng iglesia.  At ang Panginoon ng iglesia ay
si Jesu Cristo.

Higit pa, silang nasa loob ng iglesia ay nagpapakita ng malalim na pasasalamat sa prayoridad ng tamang
pagsamba sa Dios.  Nais nilang ang lahat ng bagay ay maging tulad ng nasa Jerusalem, upang ang
Jerusalem ay maging lugar ng pasasalamat at pag-aawitan at pagsamba.  Ninais nilang sambahin ng
Kanyang bayan ang Dios sa loob ng iglesia.

Anong gandang larawan mayroon tayo, kung gayon, ng iglesia ni Jesu Cristo na napupuno, ng pagtawag
ng Dios sa mga nagsisising makasalanan na pumasok sa iglesia, upang punuin ang iglesia, ang Dios na
tumatawag sa mga magulang upang palakihin ang kanilang mga anak sa loob ng iglesia.  Ang kalooban
ng Dios sa atin ay isang buhay sa loob ng mga pader ng iglesia – buhay na hindi muna tumitingin sa sarili
nating mga pagkakataon sa sanlibutang ito, kundi buhay na malaya kay Cristo upang hanapin ang ating
buhay sa iglesia, bilang tapat na mga miembro ng iglesia kasama ng ating mga pamilya. 

Sinasabi kong muli, ito ay maaari lang dumating kasama ng mapagpakasakit na pag-ibig.  Ito ay maaari
lang dumating sa isang halaga.  Ito ay maaari lang dumating mula sa paraan ng pagpupunyagi – ang
pagpupunyagi ng pananampalataya.  Ito ay maaari lang dumating kapag tayo ay nagpasya, sa biyaya
ng Dios, na gamitin ang ating mga kaloob, na gamitin ang ating mga talento, na gamitin ang ating lahat,
para sa iglesia.  Dapat nating sabihin, “Ang aking buhay ay ang iglesia, at ang iglesia ang aking buhay.”
Alam mo ba ang uri nitong nagpapakasakit na pag-ibig?  Alam mo ba kung ano ang iglesia – ang tirahan
ng Dios, ang kasintahan ni Cristo?  Ikaw ba ay nakatalaga sa iglesia?  Mahal mo ba ang iglesia?

Kung gayon dapat tayong magkaroon ng tamang dahilan.  Dapat tayong magkaroon ng parehong dahilan
na nanahan sa puso ng bayan ng Dios sa panahon ni Nehemias – ang kaluwalhatian ng Dios sa Kanyang
iglesia.  Ang Dios ay naluluwalhati sa Kanyang iglesia sa lupa.  Ang karangalan ng Dios, ang pangalan
ng Dios, ang ebanghelyo ng Dios, ang katotohanan ng Dios, ang mga layunin ng Dios sa pagpapalaganap
ng salita – lahat ng ito ay nakatali sa iglesia ni Jesu Cristo sa lupa.  Dinadala ng iglesia sa sanlibutan,
hindi kawang-gawa una sa lahat, hindi una sa lahat ay mga adyendang pulitikal, hindi relihiyosong
impluwensya, kundi karangalan ng Dios, ebanghelyo ng Dios, mga layunin ng Dios, pangalan ng Dios,
kaluwalhatian ng Dios. 

Ang Jerusalem ang karaniwang tirahan ng Dios.  Ito ay larawan.  Ito ay nakaturo sa tunay na iglesia ni
Jesu Cristo na itinatag ngayon ni Cristo sa Kanyang Salita.  At para sa iglesiang iyan, ang mga lalaki at
babae ay dumating.  Pumasok sila sa iglesia, sa Jerusalem, kahit na malaki ang magiging kapalit nito
kung pag-uusapan ang sarili nilang buhay at pag-unlad.  Isang pribilehiyo na maging miembro ng iglesia
ni Jesu Cristo sa ilalim ng katotohanan ng Salita ng Dios na may matapat na matatanda, matatapat na
pastor at mga diakono.  Inilalarawan ng iglesiang iyon ang karangalan ng Dios, ebanghelyo ng Dios,
pangalan ng Dios, mga layunin ng Dios.  Kaya nga mahal natin siya at kaya nga isang pagpapala na
ipamuhay ang ating buhay sa loob ng iglesia ni Jesu Cristo – yaong pagpapala na lumululon sa lahat ng
iba pa.  
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Ang pakikisama ng Dios, ang pakikisama ng Kanyang bayan, ay dapat matamasa sa loob ng iglesia.
Hayaan mong tanungin kita.  Mahalaga ba ang langit sa iyo?  Nais mo bang pumunta sa langit?  Bakit?
Sabi mo, upang makasama ang Dios at makasama ang Kanyang bayan; upang makita si Jesus; upang
maluwalhati ang Dios.  Iyan ang dahilan kung bakit nais kong pumunta sa langit – upang makasama Siya
at ang Kanyang bayan at si Jesus.  Iyan din ang dahilan kaya nais kong maging miembro ng iglesia ni
Jesu Cristo ngayon, ang iglesiang iyon, tapat sa Kanyang Salita, masigasig sa Kanyang kaluwalhatian at
karangalan.  Bakit nais natin na maging miembro ng iglesiang iyon?  Upang magkaroon tayo ng
pakikisama sa Dios at sa Kanyang bayan, makita si Jesus, at maluwalhati ang Dios. 

Tayo ay mahikayat kung gayon ng Salita ng Dios at tayo ay magpatuloy sa ating pagkatawag bilang
iglesia ni Jesu Cristo.  Ibilang natin ito bilang pinakamataas na pribilehiyo, na maging miembro ng iglesia,
at mamuhay tayo ng may pagpapakasakit, sa pag-ibig na itinatanggi ang sarili, upang marinig natin ang
pagpapala ng mga batang lalaki at babae na naglalaro, namumuhay, lumalaki, at inaalagaan sa loob ng
iglesia.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan at pinupuri Ka po namin sa Iyong Salita ngayon at dalangin na ang gayong
pag-ibig para sa Iyong iglesia ay manahan nawa sa aming mga puso, upang hindi namin mailagay ang
sarili naming daan at ang sarili naming kasaganaan at ang mga bagay ng sanlibutang ito bago ang Iyong
kaharian, kundi kami ay tumalikod sa kanila at ilaan ang lahat ng bagay sa aming buhay sa Iyong iglesia.
Sa pangalan ni Jesus, Amen.


