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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias  12:27-47

“Nehemias: Ang Pagtatalaga ng Pader”

ni Rev Carl J Haak 

Dumating na tayo sa kapitulo 12:27-47 ng aklat ng Nehemias.  Paki-buksan po ang inyong Biblia sa sitas
na iyon upang makasunod.  Narito tayo sa pagtatalaga ng mga pader ng Jerusalem.  Ang sitas sa harap
natin ay ang tunay na kasukdulan ng gawain ni Nehemias, gayundin ng pinakamataas na antas ng aklat.
Ito ang talaan ng masayang seremonya ng pagtatalaga. 

Naghintay pa ng kaunti si Nehemias, nang matapos ang mga pader, para sa gawain ng pagtatalaga.  Ang
dahilan sa paghihintay na ito (mga pito hanggang walong linggo) ay, una sa lahat, upang maisaayos ang
mga bagay at ang Jerusalem ay muling mapuno ng mga pamilya bago ang gawain at seremonya ng
pagtatalaga.  Ngunit ngayon ang mga pader ay tapos na.  Naibalik na niya sa ayos ang mga
bagay-bagay.   Nahanap na niya ang mabubuting mamamayan at tinawag sila upang muling punuin ang
bayan.  Ngayon ay tatayo siya sa ibabaw ng mga pader na nakapaligid sa bayan.  At sa mga pader na
iyon ay pangungunahan niya ang bayan ng Dios sa isang dakilang gawain ng pagtatalaga ng mga pader
ng Jerusalem.

Ano ang sinasabi nang lahat ng ito sa atin?  Naniniwala akong maraming aral para sa atin ngayon.  Una
sa lahat, dapat itong maging malaking kalakasan sa atin.  Nakikita natin dito na ang pagpapala ng Dios
ay nananahan sa Kanyang bayan sa kanilang matapat na pagpapagal.  Kailanman na ang bayan ng Dios,
sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay nakatalagang gawin ang Kanyang kalooban, ibigin ang Kanyang
layunin, at ibigin ang Kanyang iglesia at matapat Siyang paglingkuran sa kanilang pansariling
pagkatawag, ang pagpapala ng Dios ay nananahan sa kanila.  Ang gawaing iyon ay maaaring maging
nakakapanghina sa iyo.  Sa katunayan, ang gawain ng Panginoon ay palaging nakakapanghina, sa laman.
Subalit dito mayroon tayong dakilang kalakasan sa matapat, tunay na iglesia, sa matatanda, mga
diakono, mga pastor, mga pamilya, mga mag-asawa, sa kanila na masigasig na sangkot sa
ebanghelismo, sa kanila na personal na nakikipaglaban sa mga kahirapan, laban sa kasalanan, at laban
sa kalungkutan.  Dito ay nakikita natin ang pagpapala ng Dios na nananahan sa Kanyang bayan sa
kanilang matapat na pagpapagal.

Ang pangalawang bagay na matututunan natin sa sitas na ito ay ilang mabuting turo sa pagsamba.
Maraming katotohanan ang mapupulot mula sa sitas na ito na dapat mamahala sa ating mga gawaing
pagsamba sa loob ng iglesia ni Jesu Cristo ngayon – na ang ating layunin ay maluwalhati ang Dios at
hindi ang tao.

Panghuli, makikita natin sa sitas na ito ang pagkilala sa ginawa ng Dios para sa atin na Kanyang iglesia,
at sa gayon ang mapagpasalamat na pagtatalaga sa Kanya na dapat maglawaran ng ating mga buhay.
Tayo, sa biyaya ng Dios, ay nasa loob ng iglesia ngayon.  Sa iglesiang iyon mayroon tayong tagumpay
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na nakay Jesu Cristo.  Samakatuwid dapat din nating kilalanin ang ginawa ng Dios para sa atin at
magpasyang paglingkuran Siya ng buo nating lakas.

Gaya ni Solomon, nang ang templo ay natapos, ay itinalaga ang templo, at gaya ni Ezra, nang ang
pundasyon ng templo ay nailagay, ay nagkaroon din ng gawaing pagtatalaga, kaya ngayon si Nehemias
ay nananawagan para sa gawain ng pagtatalaga para sa pagkakatapos ng mga pader ng Jerusalem.
Tatawagin ko itong “Pagtatalaga ng mga Pader.”  

Ano ang pagtatalaga?  Ang pagtatalaga ay hindi sa tayo ay nagbibigay ng anuman sa Dios para gamitin
Niya.  Kundi ang pagtatalaga ay isang malalim na kamalayan na ang Dios ay may ibinigay sa atin at ang
pangako na gagamitin natin ito para sa layunin na Kanyang ibinigay.  Tandaan ninyo iyan, mga anak.
Kapag tayo ay  nagtalaga sa Dios hindi natin sinasabing, “Narito, Panginoon.  Narito ang galing sa aming
mga kamay at ibibigay namin ito sa iyo para magamit mo.”  Hindi.  Kapag may itinalaga sa Panginoon,
ito ay pagkilala na ibinigay Niya ito para sa isang tiyak na layunin at ito ay mapagpasalamat nating
tinatanggap at nakalaang gamitin ito para layuning ibinigay Niya sa atin. 

Maraming ibinigay ang Dios sa atin.  Ibinigay Niya sa atin ang mga gusali ng iglesia, oo.  Ngunit ibinigay
Niya ang katotohanan ng ebanghelyo.  Ibinigay Niya sa atin ang mga kapahayagan ng sumasampalataya,
mga Reformed na kredong biblikal.  Ibinigay Niya sa atin (sa iglesia) ang deposito ng katotohanan ng
Banal na Kasulatan.  Ibinigay Niya sa atin ang pag-aasawa.  Ibinigay Niya sa atin ang mga pamilya.
Lahat ng mga ito ay ibinigay sa atin ng Dios.  Ibinigay Niya sa atin ang ating Cristianong buhay.  Ibinigay
Niya sa atin ang pagsisisi.  Lahat ng mayroon tayo, ibinigay Niya sa atin.  Wala tayong ibinibigay sa
Kanya.  Siya ang nagbigay sa atin ng lahat.  Kapag itinalaga natin ang lahat nang ito, kapag itinalaga
natin ang ating mga sarili, kapag itinalaga natin lahat ng ibinigay ng Dios, kinikilala natin, sa
pagpapalasamat, na ibinigay ito ng Dios dahil sa isang layunin at tayo ay nakatalaga na gamitin ito para
sa layuning iyon.

Mayroon tayo dito ng programa ng mga pangyayari na naganap sa seremonya ng pagtatalaga ng mga
pader ng Jerusalem.  May mga panimulang pangyayari, una sa lahat.

Ang unang ginawa ni Nehemias ay tipunin lahat ng mga Levita at mga mang-aawit mula sa mga
nakapalibot na nayon at kapatagan.   Mababasa natin, “Sa pagtatalaga ng pader ng Jerusalem ay
kanilang hinanap ang mga Levita sa lahat nilang mga dako, upang dalhin sila sa Jerusalem at ipagdiwang
ang pagtatalaga na may kagalakan” (t. 27).  Ang mga Levita, syempre, ay kailangang tumira sa iba’t
ibang bayan bilang mga lingkod ng Dios upang turuan ang mga tao sa daan ng Panginoon.  Ngayon sila
ay ipinapatawag sa Jerusalem na may galak at kasama ang kanilang mga instrumento.  Nabasa rin natin
na ang mga mang-aawit  ay sama-samang nagtipon.  Ang mga mang-aawit ay espesyal na  sangay ng
mga Levita na ibinukod sa panahon ni David.  Ang trabaho nila ay magbigay ng pag-aawitan sa templo.
Ang bawat isa sa kanla ay tinokahan ng oras kung kailan siya dapat naroon upang umawit.  Ngayon lahat
sila, lahat ng mang-aawit, ay sama-samang nagtipon sa maramihang koro.

Ang sumunod na ginawa ay kailangang magkaroon ng paglilinis ng kanilang mga sarili.  Mababasa natin,
“At ang mga pari at ang mga Levita ay naglinis ng kanilang mga sarili; at nilinis nila ang taong-bayan at
ang mga pintuan at ang pader” (t.30).  Hindi lamang ang nagkakatipong taong-bayan ang nilinis.
Hinihingi ng kautusan sa Lumang Tipan na magkaroon din ng seremonyal na paghuhugas at paglilinis
ng mga pintuan at pader.  Ang paglilinis ay napakahalaga.  Itinuturo nito ang puso.  Kapag tayo ay
lumapit sa Dios upang pasalamatan Siya, at lumapit tayo sa Kanya sa masayang oras ng gawain, hindi
ito “lumapit kayo bilang kayo,” kundi laging “lumapit sa paraan na inihanda ninyo ang inyong puso upang
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hanapin ang Panginoon.”  Paano ka lumalapit sa Dios upang pasalamatan Siya sa Araw ng Panginoon?
Paano ka lumalapit sa Dios upang pasalamatan Siya sa iyong mga panalangin?  Hindi mo magagawa iyon
kung ikaw ay babad na babad sa sanlibutan, kung ipinagwawalang-bahala mo Siya, kung marahas ka
sa iyong kapatid.  Hindi, kailangan mong linisin ang iyong sarili.  Kailangan mong dalhin ang iyong sarili
sa naglilinis na dugo ni Jesu Cristo.

Pagkatapos ay mababasa natin ang totoong seremonya ng pagtatalaga.  May ilang bagay dito na napaka
interesante.  

Ang unang bagay na ginawa ni Nehemias ay hatiin ang taong-bayan sa dalawang malaking pulutong.
Inakyat nilang lahat ang mga hagdan papunta sa ibabaw ng pader.  At sa ibabaw ng mga hagdan ay
hanati nila sa kanan at sa kaliwa upang bumuo ng dalawang pulutong.  Ang unang pulutong ay
pinangunahan ni Ezra (kasama ang kalahati ng mga pinuno at kalahati ng mga pari na may trumpeta).

Ang isa pang pulutong, na binubuo ng kalahati ng taong-bayan, ay sumunod kay Nehemias.    At kumalat
sila sa magkabilang pader, kaya’t may dalawang pulutong na magkaharap na nakatayo sa ibabaw ng mga
pader, na nasa pagitan ang bayan ng Jerusalem.   Iyon ay malaking pagtitipon.  At sa itinakdang sandali,
ang dalawang pulutong na ito ay sumambulat sa pagpupuri.  Mababasa natin, “Kaya’t ang mga pulutong
na nagpasalamat ay parehong tumayo sa bahay ng Dios” (t. 40).  Nasa ilalim nila ang bayan at ang
templo.  At sa mga pader ay naroon ang dalawang pulutong, magkaharap, may malakas na awit ng
kagalakan.  Sa mga salmo ni David na nasa kanilang mga labi, ipinahayag nila ang dakilang pasasalamat
sa harap ng Dios – pagpupuri sa Dios sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang awa sa mga
nangangailangang bayan ng Dios, sa pagsagot sa kanilang mga panalangin at sa pagpapala sa kanila.

Kaya, pagkatapos nito, ang araw ay napuno ng paglilingkod sa templo.  Mababasa natin, “At sila’y
naghandog ng malalaking alay nang araw na iyon, at nagalak, sapagkat sila’y pinagalak ng Dios ng
malaking pagkagalak.  Ang mga babae at ang mga bata ay nagalak din.  At ang kagalakan ng Jerusalem
ay narinig hanggang sa malayo” (t. 43).  Pagkatapos ng panimulang sandali ng mga tao na nakatayo sa
mga pader at nagkakaingay sa kagalakan, ang araw na iyon ay napuno ng malaking kagalakan, ang mga
asawa at mga anak – ang buong bayan ng Dios – ay nagpuri sa Dios dahil sa Kanyang ginawa para sa
kanila.

May ilang bagay na dapat nating bigyang-pansin.  Ang dakilang pagpapasalamat ay ibinigay sa Dios dahil
sa Kanyang awa.  Iyon una sa lahat.  Dakilang pagpapasalamat sa Dios.  Ang taong-bayan ay
nag-uumapaw.  Nanggaling sila sa matinding pagsubok.  Nanggaling sila sa pakiramdam ng kawalang
pag-asa.  Gumugol sila ng mga taon sa pagdaing tungkol sa malungkot na kalagayan ng mga bagay.
Nakita nila na sila ay wala, hindi karapat-dapat sa anuman, wala silang magagawa, at ngayon ang Dios
ay bumangon upang pagpalain sila.  At ang kanilang mga puso ay nag-uumapaw sa kahanga-hangang
biyaya ng Dios.   

Iyon ba ay totoo sa iyo ngayon?  Alam mo ba na ikaw ay wala, hindi karapat-dapat sa anuman, at walang
magagawang anuman – at ang lahat na mayroon ka kay Jesu Cristo ay ganap na sa Dios at Kanyang
biyaya?  Kung gayon ang iyong puso ay kailangang mag-umapaw sa pagpapakumbaba, malalim, walang
katapusang pagpupuri.

Atin pang nalaman na ang mga taong ito ay itinatalaga ang kanilang sarili sa Dios at sa Kanyang
karangalan.  Nakaramdam sila ng pagtatalaga, naramdaman nilang napilit silang maglingkod sa Kanya,
na gamitin lahat ng ibinigay sa kanila ng Dios para sa layunin na Kanyang ibinigay.  Iyon din ba ay totoo
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sa iyo at sa iyong kaluluwa – na ikaw ay nagpasya sa liwanag ng awa at biyaya ng Dios sa iyo na ibigay
ang lahat ng mayroon ka sa paglilingkod sa iyong Dios?

At nakikita rin natin na ang bayan ng Dios ay simple, sa pagtitiwala, inilalagay ang kanilang sarili sa ilalim
ng pag-iingat ng Dios.  Iyon din, ay bahagi ng pagtatalaga.  Ang pagtatalaga ay hindi lamang
mapagpasalamat tayong tumatanggap ng isang bagay, na sumusumpa tayong gagamitin ito para sa
layunin ng Dios.  Kundi kapag itinalaga mo ang isang bagay inilalagay mo rin ito sa ilalim ng pag-iingat
ng Dios.  Sasabihin mo, “Panginoon, ito ay mula sa Iyo.  Panginoon, nais naming gamitin ito sa Iyo.  At
ngayon, Panginoon, Ikaw ang magpanatili, Ikaw ang mag-ingat, Ikaw ang magtanggol nito.  Hindi namin
kaya.”  Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lunsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang
kabuluhan.  Ang pagtatalaga ay ganito rin:  “Makapangyarihang Dios, bantayan mo kami, pangalagaan
Mo kami, panatilihin Mo kami, ipagtanggol Mo kami.” 

May ilang katanungan na ngayon habang ikaw ay nagbubulay na kasama ko sa sitas na ito – ang sitas
ng pagtatalaga ng mga pader ng Jerusalem sa ilalim ng pamumuno ni Nehemias.

Ito una sa lahat.  Nagpapasalamat ka ba sa ibinigay sa iyo ng Dios?  Ang mga pader ng Jerusalem,
matatandaan mo, ay tumutukoy sa lahat ng bagay na ibinigay ng Dios upang mapanatili tayo sa
pananampalataya at pakikisama sa Dios.  Ito ang tunay na iglesia, ang itinatag na iglesia, sa ilalim ng
mga matanda, pastor, at diakono. Ito ang iglesia na nakatalaga sa katotohanan, ang Reformed at biblikal
na pananampatalataya ng pagiging soberano at kaluwalhatian ng Dios.  Ibinigay sa atin ng Dios ang higit
pa sa iglesia.  Ibinigay Niya sa atin ang mga pag-aasawang Cristiano, mga Cristianong pamilya.
Nagpapasalamat ka ba?  Ikaw ba ay puno ng pagpupuri sa Kanya?  Nakikita mo ba na ipinakita ng Dios
ang Kanyang katapatan at biyaya sa iyo?  Nagpapasalamat ka ba sa Kanyang ibinigay?  Kund hindi,
bakit?  Naniniwala ako na kapag naabot na natin ang hangganan ng ating paglalakbay at lingunin natin
ang buhay na ito, mahihiya tayo sa isang bagay ng higit – kung gaano kaliit ang ating pasasalamat at
gaano kalaki ang ating pag-aalala at kawalang-kasiyahan at takot at, mas malala, pagka-kuntento sa
kabutihan ng Dios sa atin.  Kaya ang Kasulatan ay patuloy na nagsasabi sa atin, patuloy na tumatawag
sa atin, upang magpasalamat.  “O, magpasalamat kayo sa Panginoon.  Hindi Niya pinakitunguhan ang
iba gaya ng pakikitungo Niya sa atin.” 

Nagpapasalamat ka ba?  Nagpapasalamat sa iglesia ni Jesu Cristo?  Hindi palaging nagpapahayag ng
iyong reklamo dito at reklamo doon at ng iyong galit doon at kapaitan laban sa taong ito at sa taong
iyon?  Kundi nagpapasalamat ka ba?  Nagpapasalamat ka ba sa iyong pag-aasawa?  Nagpapasalamat
ka ba sa iyong asawa – ang isang pinili ng Dios para sa iyo?  Nagpapasalamat ka ba sa iyong mga anak?
Ang pagpapasalamat ay isang utang na utang mo sa Dios, utang na nadaragdagan ng kaalaman ng Dios
at ng Kanyang katapatan at kabutihan sa atin.  Mas higit mong nakikita ang Kanyang ginawa, mas
nagiging malaki ang ating tungkulin na magpuri at magpasalamat.  Iyon ba ay totoo sa iyo?

Ang pangalawang bagay na nakikita natin dito ay tinawag tayo upang sumamba sa Dios ng may
kagalakan.  Tunay na espiritual na kagalakan ang pumuno sa bayan ng Dios at nasala hanggang sa
kanilang mga anak.  At ito ang patotoo sa sanlibutan.  Mababasa natin, “At ang kagalakan ng Jerusalem
ay narinig hanggang sa malayo” (t. 43).  Iyon ay hindi gawa-gawang kagalakan.   Iyon ay kagalakan na
nakaugat sa pananampalataya at kaalaman.  Ngunit iyon ay  maalab.  Maririnig mo iyon.  Mararamdaman
mo iyon.  Nakikinita ko na sina Sanballat at Tobias at Gesem, ang karamihan na ginawa ang lahat upang
pigilan ang pagtatayo ng mga pader, ay naririnig iyon, at nagpapayamot sa kanila.  Ang mga kaaway ng
iglesia – gusto mong malaman kung ano ang talagang kinapopootan nila?  Napopoot sila sa kagalakan
ng bayan ng Dios.  Ganito ito nilalagay ni Martin Luther:  Kinapopootan ng diablo ang pag-aawitan.  Oo,
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kinapopootan niya.  Subalit ang bayan ng Dios ay puno ng kagalakan – kagalakan sa ginawa ng Dios,
kagalakan kung sino ang Dios.  Totoo ba iyon sa atin?   

Kung gayon ay linisin natin ang ating sarili bago pumunta sa bahay ng Panginoon.  Isaalang-alang natin
ang lahat Niyang pagpapala sa atin.  Ihanda natin ang ating mga puso.  Pumupunta ka ba upang
sambahin ang Dios kapag Linggo na parang ito ay isang pabigat sa iyo?  Umuupo ka bang parang
naiinip?  Pangahas ka?  Pangahas ang sinuman sa atin?  Pangahas ako para gawin iyon?  Dapat tayong
pumunta mula sa kasaganaan ng puso upang tumayo ng may kagalakan sa harap ng Dios at tanggapin
ang mga pagpapala ng Kanyang Salita.  Dapat tayong umawit ng malakas.  Dapat nating kunin ang Salita
ng Dios at umawit ng makahulugan at puspos ng kaisipan at mapagbulay.  Dapat nating gamitin ang tinig
ng Dios na ibinigay sa atin.  

At pagkatapos ang pangatlong tanong ay ito.  Itinatalaga mo ba ang iyong sarili sa Kanya sa buong
buhay mo?  Ang pagtatalaga nang araw na iyon ay nakatayo sa espiritu ng pagtanggi sa sarili at
pagkakaisa.  Pagtanggi sa sarili – pag-iwan sa sariling daan ng isang tao.  At pagkakaisa – sa dakilang
gawain ng Dios na nagsama-sama sa kanila.  Iyon ba ay totoo sa atin?  Pagtatalaga mula sa puso upang
mamuhay ng tunay, banal na buhay sa iglesia?  

Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng ibinigay ng Dios.  Sambahin natin Siya ng may kagalakan.  At
italaga natin ang ating puso at ang ating buhay sa Kanya sa paglilingkod.

Ang seremonya ng pagtatalaga na binuo ni Nehemias gaya ng nabasa natin sa kapitulo 12 ay may
nagtatagal na epekto sa bayan ng Dios.  Isang bagay, syempre, ang mapukaw ng isang tiyak na
pangyayari at pagkatapos ay malimutan ang tungkol dito.  At medyo iba naman ang mabuhay at
magpatuloy sa daan ng pagpapasalamat.  Dapat tayong magpatuloy sa daan ng pagpapasalamat.  Ang
ating pasalamat at papuri sa Dios ay hindi dapat maging isang siklab lang sa kawali, kundi ito ay dapat
maging patuloy na nagniningas na ilaw.

Ang nagtatagal na epekto ay nakita sa dalawang paraan.  Una sa lahat, ang mga lingkod ng Dios,
pagkatapos ng seremonya ng pagtatalaga, ay nagpatuloy sa kanilang gawain sa isang maingat na
paraan.  Ang mga lalaki ay itinalaga ni Nehemias sa kabang-yaman upang magtipon ng ikapu  para sa
suporta ng mga pari.  Ito ay kinakailangan.  Kung ang gawain ng Dios ay kailangang magpatuloy at ang
katotohanan ng Dios ay dapat ipaalam sa gitna ng taong-bayan, mahalaga na gawin ng mga lalaki ang
gawain at sila ay suportahan sa gawaing iyon.   Nabasa natin na, bilang resulta ng pagtatalaga, maingat
at seryosong ginawa ng mga lalaki ang gawaing ito.  Nabasa pa natin na ang mga mang-aawit at mga
tagabantay ay iningatan sa kanilang mga tungkulin.  Ang kanilang mga tungkulin, syempre, ay
kinakailangan upang mapanatili ang Jerusalem sa kanyang sigasig.  Kailangan doon ang mga tagabantay
at mga mang-aawit.  Kaya kailangan din natin ang matatapat na manggagawa ngayon sa kaharian ng
Dios.

Pagkatapos ay nabasa natin na ang taong-bayan mismo, bilang resulta nitong seremonya ng pagtatalaga,
ay naging tapat upang panatilihin ang kanilang sarili sa isang Cristianong paglakad sa buhay, upang
panatilihin ang kanilang sarili bilang mga lingkod ng Dios.  Iningatan nilang dalhin ang kanilang bahagi,
ang kanilang mga ikapu.  Nag-ambag sila sa layunin ng Dios habang sila ay pinasagana ng Dios.  Ang
bunga ng pagtatalaga ng mga pader ng Jerusalem ay hindi bagay na madaling lumipas.  Kundi ito ay may
nagtatagal na epekto na ang buong bayan ng Dios ay ibinigay ang kanilang sarili sa isang matapat at
maingat na paglakad. 
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Ang bayan ng Dios sa panahon ni Nehemias ay tumayo sa ibabaw ng mga pader ng Jerusalem, ang mga
pader ay itinayo mula sa guho, ang mga pader ay nag-iingat sa bayan ng Dios kung saan ang mga anak
ng Dios ay makakapagtipun-tipon kasama Niya.  At habang sila ay nakatayo sa mga pader na iyon,
kinilala nila na lahat nang pagpapalang ito ay mula sa Dios, sumumpa silang gagamitin lahat ng ito sa
Kanyang gawain, at itinalaga nilang lahat ito sa Dios upang ingatan ito.  Sila ay nagpapasalamat at
nagagalak.  Pagkatapos ay umalis sila sa seremonya ng pagtatalaga na nabago.  Umalis sila sa
seremonya ng pagtatalaga na nagpasyang mamuhay ng tapat sa harapan ng Dios.

Ang lahat ng ito nawa ay maging lalong tunay sa atin habang lumalagay tayo sa ating lugar sa iglesia
ni Jesu Cristo.  Nawa ay magkaroon sa atin ng mapagkumbaba at may kagalakang pagkilala sa lahat ng
ginawa ng Dios para sa atin kay Jesu Cristo.  At magkaroon nawa ng sumpa na italaga ang ating mga
sarili sa Kanya at sa Kanyang layunin sa iglesia ng buo nating lakas, ng buo nating puso, upang tayo ay
magalak.  At nawa ang kagalagakan ng Jerusalem ay marinig hanggang sa malayo.  Para sa
kaluwalhatian ng Dios at sa ating ikabubuti.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita ngayon.  Dalangin namin ang pagpapala nito sa amin.
Pinasasalamatan Ka namin sa lahat ng Iyong ibinigay at dalangin namin na hindi namin kailanman
maiwala ang kagalakan, ang pagiging masigasig, na sasa-amin bilang Iyong mga anak.  Ito ang aming
dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen.


