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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Nehemias 13:23-29

”Nehemias: Magtataksil Ba Tayo Sa Pamamagitan Ng Magkahalong Pag-aasawa”

ni Rev Carl J Haak

Sa panahon ng maikling pagkawala ni Nehemias sa Jerusalem, ang espiritual na kalagayan ng bayan ng Dios
ay mabilis na bumagsak.  Ang bahay ng Dios ay pinabayaan, ang Araw ng Sabbath ay nilapastangan, at
ngayon ay makikita natin na ang kalalakihan ng Israel ay nag-asawa ng mga babaeng  taga-Asdod, Ammon,
at Moab.  Dito nagmula ang tanong ni Nehemias:  Makikinig ba kami sa inyo at gagawin ang lahat ng
ganitong malaking kasamaan at magtataksil laban sa ating Dios sa pamamagitan ng pag-aasawa sa mga
babaing banyaga?

Kung matatandaan ninyo, sa kapitulo 10 ng Nehemias, ang mataas na puntong espiritual, ang bayan ng Dios
ay sumumpang hindi gagawin ang tatlong kasamaang ito.  Hindi nila pababayaan ang bahay ng Dios.  Hindi
sila bibili sa Sabbath.  Hindi sila mag-aasawa ng mga paganong asawa (10:30), at hindi namin ibibigay ang
aming mga anak na babae sa mga mamamayan ng lupain, o papag-aasawahin man ang kanilang mga anak
na babae sa aming mga anak na lalaki.  Sila ay sumumpa.

Tayo man ay sumusumpa.  Sumusumpa tayo sa pag-aasawa.  Ngunit, nakita mo, ang diablo ay gumagawa
ng husto sa ating mga sumpa.  Ang mga sumpa ay pangako sa Dios.  Ang mga sumpa ay bagay na gagawin
natin alang-alang sa Dios.  Subalit kinapopootan ng diablo ang mga pangako sa Dios.  At siya ay laging
kumikilos upang ilagay ka sa isang kalagayan na ikokompromiso ang iyong sumpa.  

Ngayon lahat ng ito, syempre, ay nararapat sa atin, sapagkat ang Kasulatan ay isinulat na nasa isip ikaw at
ako.  Ang pag-aasawa ay dapat maitatag sa isang pananampalataya kay Jesu Cristo, sa isang katotohanan
kay Jesu Cristo.  Sinasabi iyan ng Dios sa buong Biblia.  Halimbawa, I Corinto 7:39: na ang biyuda ay
malayang makakapag-asawa sa kanino mang ibig niya, lamang ay sa Panginoon! Naroon ang kinakailangan:
sa Panginoon.  Hindi ko alam kung paano ito sapat na mabibigyang-diin.  Maging tapat ka sa Dios sa iyong
pakikipag-date.  Maging tapat ka sa Dios sa iyong pag-aasawa.  Itanong mo ang tanong na ito:  Minamahal
ba n’ya ang Dios sa katotohanan?  

Ang mahalagang dahilan sa pag-aasawa sa Panginoon ay ipapakita sa atin sa sitas na ito sa Nehemias
ngayon.  Ang mahalagang dahilan ay:  mga anak.  Sapagkat ang mga anak ng magkahalong pag-aasawang
ito, ng mananampalataya at di-mananampalataya (nakiayon na mananampalataya at mananampalataya sa
pangalan) at ang ganitong uri ng pag-aasawa ay nagresulta sa mga anak na hindi makapagsalita ng espiritual
na wika.  Mababasa natin, “At kalahati sa kanilang mga anak ay nagsasalita ng wikang Asdod, at hindi sila
makapagsalita sa wika ng Juda.”  Ang mga anak ay hindi makapagpahayag ng espiritual na wika.  Ang mga
espiritual na bagay ay banyaga sa kanila.

Isasaalang-alang natin ang tanong ni Nehemias:  Magtataksil ba tayo sa pamamagitan ng magkahalong
pag-aasawa?  Marami sa mga kabinataan ng Juda sa panahon ni Nehemias ang ipinagwawalang-bahala iyon.
Nagbabayad-serbisyo sila sa pangangailangan ng espiritual na pagkakaisa sa pag-aasawa at nag-aasawa ng
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mga babaeng taga-Asdod, Ammon, at Moab.  Ang mga paganong babaeng ito ay nahahanda dahil ang mga
hangganan ay nawala na.

Ngayon ay nalaman natin na ang pagsasagawa nitong magkahalong pag-aasawa, ang pag-aasawa ng isa sa
Israel at isa mula sa mga paganong bansa, ay naging pangkaraniwan at ipinagtatanggol.

Ito ay pangkaraniwan.  Sinasabi ni Nehemias, “Nang mga araw ding iyon ay nakita ko ang mga Judio na
nag-aasawa ng mga babaing taga-Asdod” (t. 23).  Nasaksihan niya na ito ay nangyayari.    Hindi ito
nakahiwalay.  At ito ay ginagawa ng mga pari.  Mababasa natin iyan sa mga talatang 28 at 29.  Ang apo ng
Eliasib na punong pari ay naging asawa ang anak na babae ni Sanballat.  Natatandaan mo si Sanballat.  Siya
ang sumalungat sa pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem.  Ang kahulugan ng kanyang pangalan:  ang
kasalanan ay nagbibigay ng buhay.  Ang anak na babae ng lalaking tinatawag na “Ang kasalanan ay nabibigay
ng buhay” ay naging asawa ng anak ng punong pari.  Ito ay naging pangkaraniwang bagay. 

At ito ay ipinagtatanggol.  Ito ay itinataguyod.  Nakuha natin iyan sa talatang 27 ng Nehemias 13.  Sinasabi
ni Nehemias, “Makikinig ba kami sa inyo at gagawin ang lahat ng ganitong kalaking kasamaan?”  Ang tanong
na iyon ni Nehemias ay nagpapahiwatig na ang mga lalaking gumagawa nito ay sinubukang hikayatin si
Nehemias at ang taong-bayan na ang kanilang ginagawa ay ayos.  “Makikinig ba kami sa inyo?”  Marahil ay
sinasabi nila kay Nehemias:  “Mapagbabagong-loob din namin sila pagkatapos.  Lumaki kami kasama ang mga
babae ng Juda.  Parang mga kapatid na namin sila.  Hindi namin sila maaaring maging asawa.”  At hinihikayat
pa nila ang iba na gawin iyon.  Ang kasamaan ay laging matapang.  Kapag ang tali ng kabanalan ay napatid
ng kasalanang sekswal, iyon ay laging magreresulta sa katapangan.  Ang kasamaang iyon ay laging
sumusubok na itaguyod ang kanyang sarili bilang tama at mabuti at  sekswal na pili.  At kung ikaw ay laban
sa amin, kung gayon ikaw ay panatiko.   Itinataguyod ng kasamaang ito ang kanyang sarili.

Ang mga dahilan sa likod nitong magkahalong pag-aasawa ay malinaw na dalawa.  At sila ay parehong
makalaman. 

Ang una ay pagnanasa.  Ang kagandahan ng mga babaeng ito, oo! At ang katotohanan na gagawin ng mga
babaeng ito ang hindi gagawin ng babaeng nakatalaga kay Jehovah.  Mag-iinom sila.  Mangangalunya sila.
Hindi nila nakita na ang kanilang katawan ay isang espesyal ng pag-aari ni Jesu Cristo para sa Panginoon at
pagkatapos, isang araw, para sa asawa na ibibigay ng Panginoon.  Hindi nila sinabing, “Hindi.”  Hindi nila
nakita ang kanilang mga sarili bilang mahahalagang anak na babae ni Jehovah.  Ang mga
di-sumasampalatayang babaeng ito ay mayroon lamang ng buhay na ito.  Wala silang pamantayan ng
pag-ibig ng Dios.  Wala silang dahilan kung bakit hindi nila maaaring ibigay ang kanilang sarili sa kalayawan
ng kasalanan dahil hindi nila kilala ang Dios.  Kaya hinayaan nilang gamitin ng mga lalaki ang kanilang sarili.

Ang pangalawa ay kasakiman.  Iyan ay nagmula sa konteksto ng buong kapitulo.  Ang impresyon mula sa
kapitulong ito ay ang kasalanan ng materyalismo ay napakalakas sa gitna ng bayan ng Dios.  Ang tanong sa
puso ng mga binata at dalaga ng Juda nang sila ay mag-asawa ay hindi “Sino ang kailangan ko upang
makatulong na mamuhay ako patungo sa kalangitan bilang manlalakbay?”  Hindi iyon ang tanong.  Kundi ang
mas lalong naging tanong ay ito:  “Paano namin maaabot ang pangarap naming tahanan?  Paano namin
makukuha ang gusto namin?  Paano tayo magkakaroon ng mga bagay sa buhay na ito?  Paano namin
makukuha ang magagandang bagay na gusto namin?” 

Iyon ay dahil sa pagnanasa at kasakiman kung kaya ang mga lalaking ito ay bumubuo ng ganitong
pag-aasawa.  Ngunit, hindi talaga iyon ang dahilan.  Ang mga iyon ang palatandaan.  Inilagay ni Nehemias
doon ang kanyang daliri sa talatang 27 nang sabihin niyang, “Magtataksil ba tayo laban sa ating Dios?”
Naroon ang punto.  Ito ay bagay ng pagtatalaga sa Dios.  Ang kapahayagan ng Cristiano ay:  “Ang Dios ang
lahat sa akin.  Siya ang aking Panginoon at Tagapagligtas.  Siya ang pag-ibig ng aking kaluluwa.  Siya ang
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pakikisama sa akin.  Siya ang buhay.  Samakatuwid nais kong makasama sa isang tunay na umiibig sa Dios
at umiibig sa katotohanan upang, magkasama kaming lumago sa Panginoong Jesu Cristo.”  Subalit ang mga
kalalakihan ng Juda, sa pag-aasawa sa mga babaeng di-sumasampalataya, ay sinasabing, “Lahat nang iyan
ay mga salita.  Iyon lang iyon sa akin, mga salita lamang.  Hindi mo dapat paabutin doon ang relihiyon.
Naniniwala kami na ang Dios ay isang pribadong bagay na hindi dapat kumontrol sa buhay o maapektuhan
kung sino ang mapapangasawa namin.  Naniniwala kami na hindi talaga ito isang prinsipyong bagay kung
sasambahin ang Dios sa anyo ni Asdod sa harap ni Dagon o kung sasambahin Siya sa pamamagitan ng
pagkawalang-kabuluhan ng Moaba na tinatawag na Cemos o ng kasuklam-suklam na Ammonita.
Makakapunta ako dito o doon.  Ang puso ko ang mahalaga, tama?”  At, sa katunayan, ang mahalaga sa
kanilang puso ay ang kanyang katawan at ang kanyang pera.

Handa ka na bang mag-asawa?  Handa na ba siyang pakasalan ka?  Dapat mo ba siyang pakasalan?  Dapat
mo ba siyang i-date?  Siya ba ay nakatalaga sa tipan ng pag-ibig ng Dios?  Nahikayat mo na ba ang sarili mo
doon?  Handa ba siyang sundin at paglingkuran ang Dios, o gusto niya bang magkaroon ng Jesus  at si Jesus
ay magkaroon ng kanyang daan?  Sasabihin mo, “Handa na akong mag-asawa.  Mayroon na akong trabaho.
Kaya ko ng mamahala ng pananalapi.  Makakapag-pagawa na ako ng bahay.”   Mabuti.  Sasabihin mo,
“Nakapagtabi na ako ng kaunting halaga.”  Mabuti.  Subalit nasaan ang iyong puso para sa Dios?

Dalaga, narinig mo na ba siyang manalangin?  Binata, gaano kalalim ang kanyang pananampalataya?  Nasaan
ang kanyang kagandahan?  Ang pag-aasawa ay kailangang may espiritual na pagkakaisa.  Kailangan nitong
magkaroon ng isang Dios, isang pananampalataya, isang pag-asa kay Jesu Cristo.  Ibinunyag ni Nehemias
ang kasamaan ng pag-aasawa labas sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagbanggit muna ng utos, at
pagkatapos ay halimbawa.  Ang utos ay nasa talatang 25.  Binanggit niya ang kautusan sa Lumang Tipan.
Mababasa natin, “At ako’y nakipagtalo sa kanila, sinumpa ko sila, sinaktan ko ang iba sa kanila, sinabunutan
ko sila, at pinasumpa ko sila sa pangalan ng Dios, na sinasabi, Huwag ninyong ibibigay ang inyong mga anak
na babae sa kanilang mga anak na lalaki.”  Bumabanggit si Nehemias doon mula sa Deuteronomio 7.   At ang
galit at kahigpitan ni Nehemias ay nakadirekta sa mga ama.  Ipinapaalala niya sa kanila ang mga utos ni
Moises.  Sinasabi niya, “May malasakit ba kayo sa inyong mga anak na lalaki?  May malasakit ba kayo sa
kaluluwa ng inyong mga anak na babae?”  May malasakit ba kayo sa kanilang kabutihang espiritual?  Hindi
n’yo ba nakikita na, bilang isang ama, dapat ninyong payuhan ang inyong mga anak na lalaki at babae sa
pangangailangan ng espiritual na pagkakaisa sa kanilang pag-aasawa?” 

Pagkatapos ay bumanggit siya ng isang halimbawa.  Ang halimbawa sa talatang 26 ay si Solomon.  Sinasabi
niya sa kanila:  “Mayroon bang haring katulad ni Solomon?”  napakarunong, alam na alam ang mga pagkilos
ng kasalanan, napakalapit sa puso ng Dios?  Sumasampalataya siya sa Dios.  Gayunpaman, ano ang nangyari
sa kanya?  Itinapon niya ang lahat ng nalalaman niya.  Sumamba siya sa mga dios-diosan.  Pinababa niya
ang kanyang sarili sa paningin ng Dios.  Paano iyon nangyari sa kanya?  Nag-asawa siya ng maraming
masasamang asawa.  Ang di-banal na pag-iisa (pagnanasa ng laman, pornographiya, kasalanang sekswal)
ay nagpalihis sa pinakamarunong na lalaki sa buong mundo at nagdala sa kanyang kaluluwa malapit sa
impierno at sinira ang kanyang buhay at ang kanyang mga nagawa.  Ang pag-aasawa ay lugar para sa
pagpapabanal, sa kabanalan, para ang dalawa ay madala sa pinakamalapit na tali ng buhay.  Ngayon,
papasok ka ba sa tali na hati sa espiritual, naglilingkod sa dalawang magkaibang dios? 

Ito ay dumarating sa atin na may agad na pangangailangan.  Ito ay dumarating sa atin ng buong
kaseryosohan.  Mag-asawa sa Panginoon, upang may lugar kang pupuntahan sa iyong mga problema.
Mag-asawa sa Panginoon, upang pareho kayong nakatalaga sa isang bagay:  upang parangalan ang Dios sa
inyong pag-aasawa.  Kung gayon may isa kayong layunin na dapat pagsikapan.   Kaya mayroon kayong
pakikisama sa Dios.  Kaya hindi kayo namumuhay na may saliwang mga layunin sa pag-aasawa.  At
pagkatapos ay maaari kayong umasa ng pagpapala, pagpapala bawat umaga.
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Ngayon, kabataan, ikaw ay maaaring mag-asawa isang araw.  Kung magkagayon, dapat mong itanong ng
tahasan:  Ano ang magiging pandikit ng pag-aasawang ito, anong mayroon kami na magkapareho, bakit
namin gustong mag-asawa?  Maging lubos na tiyak na ang sagot ay:  Dios.  Isang pananampalataya, isang
pag-asa, isang pag-ibig sa Dios sa Kasulatan. 

Ang nakakatakot na resulta nitong mga magkahalong pag-aasawa, gaya ng binabanggit ko kani-kanina,  ay
matatagpuan sa mga anak ng pag-aasawang iyon.  Ang mga anak ay lumaki na hindi nauunawaan ang
espiritual na wika ng anak ng Dios.  Nabasa natin sa talatang 24, “At kalahati sa kanilang mga anak ay
nagsasalita ng wikang Asdod, at hindi sila makapagsalita sa wika ng Juda, kundi ayon sa wika ng bawat
bayan.”

Ang wika ay higit pa sa mga salita lamang.  Ang problema ay hindi lamang sa hindi sila makapagsalita ng
Hebreo, na parang ang Hebreo ay mas banal kaysa Ingles o Español o Ulandes (Dutch).  Ang wika ng iba dito
ay tumutukoy sa kapahayagan ng kanyang puso, ano ang mahal sa kanya, paano siya magsalita.  Iyon ang
punto.  Mayroong wika ang sanlibutan.  Di-nagtagal iyon ay naging malinaw, habang ikaw ay nakikinig sa
wika ng sanlibutan at sa mga nasa sanlibutan, na itong kasalukuyang buhay, itong sanlibutan ng kasalanan,
ay ang buong mayroon sila.  At pagkatapos ay nariyan din ang wika ng iglesia ng Dios at bayan ng Dios kay
Jesu Cristo.  Kapag nakinig ka sa kanila nagiging malinaw na mayroon silang pag-asa kay Jesus at ang
kanilang puso ay nakatuon sa isa pang mundo, ang mundo sa hinaharap.  
 
Ngunit ang mga bata ay hindi makapagsalita ng espiritual na wika.  Hindi nila nauunawaan iyon.  Ang
nauunawaan lamang nila ay ang wika ng sanlibutan.  Iyon ang kahulugan dito.  Hindi sila makapagsalita sa
espiritual na wika.  Ang wika lamang ng sanlibutan ang kaya nilang salitain.  Ang ina sa tahanan ay
nagsasalita ng wika ng sanlibutang ito.  At walang pagtanggi ang mga anak ay sumusunod sa kanya.
Pagkatapos ay uuwi ang Tatay, at siya ay hindi magandang halimbawa.  Hindi lamang ang mga salita na
ginagamit ng kanyang asawa sa tahanan habang siya ay wala, kundi kung paano siya makipag-usap sa kanila.
Sapagkat, kapag binuksan niya ang kanyang bibig, gaya ng kapag binubuksan ng isang tao ang kanyang
bibig, ang puso niya ang nakikita.  

Huwag ninyong ilagay ang inyong mga anak sa day-care, kung saan ang radyo ay magpapatugtog ng malakas
ng mga awitin ng sanlibutang ito, at kung saan ang tagapaglingkod na kasama ng iyong anak ay bago pa sa
klase ng pagpapalago sa bata ng sanlibutan.  Huwag, huwag.   Kausapin ninyo ang maliit na batang iyon.
Bilang sumasampalatayang ina umawit ka at umiyak ka at magsalita ka ng wika ng langit sa iyong maliit na
anak.  Alam mo ba ang wikang iyon?  Nagsasalita ka ba noon?  Sabi mo, Oo, alam ko iyon, ngunit nauutal
ako.  Patuloy kang magsalita ng espiritual na wika.

Anong wika ang binibigkas sa inyong tahanan?  Dapat alam natin ang espiritual na wika.  Dapat nating
matutunan ang mga salita ng espiritual na wika.  Dapat nating matutunan ang mga salita ng Kasulatan.
Dapat nating punuin ang ating sarili ng Banal na Kasulatan.  Dapat tayong marunong sa espiritual na wika.
Hindi dapat ang ministro lamang sa pulpito.  Alam ba ng mga anak mo ang wika ng biblikal at Reformed na
pananampalataya?  Marunong ba sila sa espiritual na salita?

Anong wika ang binibigkas sa inyong tahanan?  Anong salita ang sinasabi mo kapag ang pagkabigo at
kaguluhan ay dumarating, at kapag nagkakaroon ng hadlang at mga pagsubok?  Anong wika ang binibigkas
mo kapag binabanggit ang pangalan ng ibang tao?  Anong wika ang ginagamit mo patungkol sa mga bagay
na sekswal?  Iyon ba ay puro wika ng sanlibutan?  Iyon ba ay puro mga kasabihang paulit-ulit ng TV?  Iyon
ba ay puro kataga ng mga awitin ng sanlibutang ito?  Iyon lamang ba ang alam natin?  Pinakikitunguhan ba
natin ang mga bagay na sekswal sa mahalay, masama, pabirong paraan?  Alam ba nating magsalita ng
espiritual?
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Tayo ba ay matatas sa wika ng isports?  May alam ba tayo sa wika ng mga tatak ng beer at sasakyan at
computer?  Paano naman ang wika ng bayan ng Dios?  Ikinahihiya mo ba ito?  Nahihiya ka bang magsalita
ng espiritual habang ikaw ay nakatayo sa harap ng sanlibutan sa inyong opisina?  Alam mo, kung minsan ang
mga taong mula sa ibang bansa at hindi makapagsalita ng wika ay medyo nahihiyang magsalita dahil sa
sandaling sila ay magsalita makikitang sila ay hindi taga-roon at hindi sila komportable  sa bagong wika.  Ikaw
ba ay nahihiya sa makalangit, espiritual na wika, pinag-uusapan si Jesu Cristo?

Ito ay nagmumula sa tahanan.  Hindi, ito ay nagmumula sa pag-aasawa.  Ito ang dahilan kung bakit
kailangan mong mag-asawa sa Panginoon, dahil kailangan ninyong magsalita ng isang espiritual na wika.

Hindi ang pagiging masigla ng babae, hindi ang kanyang ngiti, kundi ito ay kung iniibig niya ang Panginoon
at nalalaman at nauunawaan ang pananalita ng Dios sa kanyang kaluluwa.  Anong wika ang dapat ninyong
bigkasin sa inyong tahanan?  Ito ba ay wika ng mga nagpapahalaga sa langit?  Ito kaya ay magiging wika
ng mga nakakakita na ang buhay na ito ay pansamantala, na ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay
matatagpuan kay Jesu Cristo?  O ito kaya ay magiging wika ng mga nakakakita na ang sanlibutang ito ay
isang malaking palaruan lamang?  O ito kaya ay magiging wika ng isang nakakakita na ang sanlibutang ito
ay espiritual na larangan ng digmaan para sa anak ng Dios?  Magkakaroon ba kayo ng pampamilyang
devotion?  Magkasama ba kayong mananalangin?  Makakapag-usap ba kayo tungkol sa Kasulatan?
Matuturuan n’yo ba ang inyong mga anak ng Kasulatan?  Anong wika ang bibigkasin sa inyong tahanan?

Kapag kayo ay nagpakasal, makakapagsalita ba kayo ng parehong wika?  Isipin na mapapangasawa mo ang
isang hindi makapagsalita ng kaparehong wikang pantao gaya ng sinasalita mo.  Tiyak na magkakaroon tayo
ng problema sa pakikipag-usap dito.  Ngunit mas higit pa dito pagdating sa espiritual na wika.  Kung hindi
kayo parehong magsasalita ng espiritual na salita, hindi kayo makakapag-usap.  Kayo ay mula sa dalawang
magkaibang mundo.  At ikaw ay mahihila sa kanyang mundo ng kawalang-pananampalataya.

Nakikita mo ang pagtalakay ni Nehemeias sa usaping ito ay mahalaga.  Tiniyak ni Nehemias na ang bayan
ng Dios ay lumakad sa pagsisisi.  Tinawag niya sila upang magsisi, at mag-asawa sa Panginoon.

Nawa itong salita ng Dios ay dumating sa atin ngayon.  Ang ating mga puso nawa ay hindi magmataas upang
hindi natin kailanganin ang pagsisisi.  Kundi lumuhod tayo sa pagsisisi at sa kalungkutan ng puso sa harapan
ng Dios.  Tayo ay sumigaw para sa kapatawaran at paanan ng krus.  At magpasya tayo na tayo ay
mamumuhay bilang mga kaibigan ng Dios sa sanlibutang ito at palagi nating uunahin ang Panginoon, na
hinahanap na maging isa bilang mag-asawa sa espiritual sa Panginoong Jesu Cristo, na binibigkas ang wika
ng walang hanggang buhay sa isa’t isa, na ang Dios ang lahat-lahat sa atin, makakayang makipag-usap sa
Kanya at sa gayon ay makikipag-usap sa isa’t isa, sa panghahawakan sa Kanya.  At tayo ay pagpapalain ng
Dios.

____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, narinig namin ang Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay mangusap ngayon sa aming mga
kaluluwa.  Alam namin, O Panginoon, na ang mga tukso sa aming laman ay malaki.  Ngunit dalangin namin
na kami ay hawakan ng Iyong makapangyarihang biyaya at magawa namin ang lahat ng bagay dahil sa
aming pag-ibig sa Iyo.  Itatag ang aming pag-aasawa sa pag-ibig ng Dios at lalong higit kaming pagkalooban
na makapag-usap sa wika na itinuro Niya sa amin.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


