
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Deuteronomio 30:11-14

Banal na Kasulatan:  Ang Kanyang Kalinawan

ni Rev. Doug Kuiper

Nasubukan mo na bang gumamit ng mapa kapag ikaw ay nawawala – at sumuko na sa pag-asang
makakarating ka sa iyong pupuntahan dahil hindi mo maintindihan ang mapa?  Nakabasa ka na ba ng
panuto sa isa pulyeto – at sumuko na sa pag-asang mapagsasama-sama ang proyekto at makukumpleto
ito dahil hindi mo maintindihan ang pulyeto?  Nabasa mo na ba ang Kasulatan at naisip, Hindi ito malinaw;
hindi ko maintindihan ito; hindi ko makuha?  Marahil may mga bahagi ng Kasulatan na nasabi nating
ganoon.  Malamang, sa katunayan – dahil sa ating limitadong kakayahan na umunawa at dahil sa kasalanan
na nananatili sa ating mga puso.  Gayunman, ang Salita ng Dios ay nagtuturo sa atin na ito ay malinaw.
Ang di-karaniwang salita ay kalinawan.  Ito ay maliwanag.  Ito ay napakalinaw na kung sinuman sa atin ang
hindi sumunod dito o maniwala sa itinuturo nito, hindi natin maaaring sabihin, “Hindi ko naintindihan iyon”;
kundi dapat nating sabihin, “ayokong gawin iyon.”

Ang gayon ay totoo sa Salita ng Dios ay itinuturo sa sitas na mayroon tayo ngayong araw, ang sitas na mula
sa Deuteronomio 30:11-14.  Sinasabi ito ni Moises doon sa bayan ng Dios, “Sapagkat ang utos na ito na
aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay hindi napakabigat para sa iyo, ni malayo.  Wala ito sa langit, upang
huwag mong sabihin, Sinong aakyat sa langit para sa atin, at magdadala niyon sa atin, at magpaparinig sa
atin, upang ating marinig at magawa?  Ni wala sa kabila ng dagat upang huwag mong sabihin, Sino ang
daraan sa dagat para sa atin, at magdadala niyon sa  atin, at magpaparinig sa atin, upang ating marinig at
magawa?”  Gayon ang salita ni Moises sa bayan ng Israel.

Sa tekstong iyon nakikita natin na ang Salita ng Dios ay napakalinaw na ang pagsunod at pananampalataya
sa salitang iyon ay maaaring mangyari.  Ngayon, binibigyang-diin ni Moises ang kakayahan upang sumunod.
Sabi niya, “Sapagkat ang utos na ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay hindi napakabigat para sa
iyo, ni malayo.”  Ang salitang ito ay dumating sa Israel sa isang mahigpit na pagkakataon sa kanyang
paglalakbay sa ilang.  Halos nakumpleto na niya ang mga paglalakbay na iyon.  Alalahanin na sa loob ng
apatnapung taon kailangan niyang maglakbay sa ilang bilang parusa sa kanyang
kawalang-pananampalataya.  Ipinaaalala iyon sa kanya ni Moises at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang
kautusan ng Dios sa pangalawang pagkakataon.  Tinanggap niya ito sa Bundok ng Sinai.  Karamihan sa mga
tao na nasa Bundok ng Sinai ay namatay na.  Kaya inulit ni Moises ang kautusan sa bagong henerasyong
ito.  Ngayon, sa mga huling kapitulo, binibigyang-diin ni Moises ang pangangailangang sundin ang
kautusang iyon.  Bakit kailangang sundin ang kautusan?  Hindi masyadong dahil makakamit ang kaligtasan.
Ang Israel ay papasok na sa Canaan hindi dahil sa sinunod niya ang kautusan.  Sa katunayan, maraming
beses niya itong sinuway.  Kundi kailangan niyang sundin ang kautusan upang matamasa niya ang
pakikisama ng Dios at ang karanasan ng Kanyang pagpapala. 

Ano ang kautusang iyon na dapat sundin?  Iyon ang mga utos na inilagay ni Moises sa kanyang harapan
– ang Sampung Utos  pati ang lahat ng kautusan patungkol sa kung paano dapat mamuhay ang Israel
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bilang bayan ng Dios.  Iyon ay kinakailangan, ang pangkalahatang katwiran ni Moises, na ikaw, Israel, ay
sundin ang kautusang ito.

Samantalang ang ating teksto ay tila nangungusap lamang sa pagsunod sa kautusan, ito rin ay
nangungusap, may kaugnayan, sa pananampalataya sa ebanghelyo.  Kung paanong ang iglesia ay dapat
sumunod sa kautusan, gayundin ang iglesia ay dapat manampalataya sa ebanghelyo.  Nakikita natin na ito
ay nangungusap kaugnay sa pananampalataya sa ebanghelyo,  una sa lahat, sapagkat ang kautusan at ang
ebanghelyo ay hindi dalawang magkaibang bagay.  Sabi ng iba ang kautusan ang paraan kung saan ang
tao ay naligtas sa Lumang Tipan, at ang ebanghelyo ay ang paraan kung saan tayo ay naligtas sa Bagong
Tipan, kaya ang kautusan at ang ebanghelyo ay dalawang magkaibang  bagay.  Ngunit sa katunayan, ang
kautusan at ang ebanghelyo ay mahalagang bahagi ng kapahayagan ng Dios.  Ang kapahayagan ng Dios
ay ang ebanghelyo.  Ang kautusan ay ebanghelyo.  Para sa Israel ang kautusan, na tumutukoy kay Jesu
Cristo na isinalarawan sa mga paghahandog at sa mga pista na dapat isagawa ng Israel, ay ang ebanghelyo.
Ang kautusan, na nagturo sa kanya ng kanyang kasalanan, dahil nag-utos ito sa kanya na sundin at ibigin
ang Dios at nagpaalala sa kanya na hindi niya kaya, itinuro sa kanya kay Jesu Cristo at ang kanyang
pangangailangan kay Cristo, na siya lamang makakatupad ng kautusan at, samakatuwid, magliligtas sa
kanya.  Ang kautusan ay ang ebanghelyo.  

Ang ebanghelyo ay hindi yaong makakaya natin sa ating sarili na tuparin ang kautusan at makamit ang ating
lugar sa langit.  Kundi ang ebanghelyo ay, bagaman ipinakikilala sa atin ng kautusan ang ating
pagka-di-ganap at kawalang-kakayahan, tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan at binigyan tayo
ng biyaya upang sundin muli ang kautusan.

Dahilan bilang isa, kung gayon, na sinasabi nating ang teksto ay tumutukoy din sa pangangailangan upang
sumampalataya ay ang kautusan at ang ebanghelyo ay iisa.

Dahilan bilang dalawa, marahil ay mas mahalaga, ay nang si Pablo sa Bagong Tipan ay binanggit ang ating
teksto ginamit niya ito hindi sa utos ng kautusan, kundi sa pananampalataya.  Ginawa niya iyon sa Roma
10:6-8:  “Ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito, Huwag mong
sabihin sa iyong puso, Sino ang aakyat sa langit?  (Ito ay upang ibaba si Cristo.)  O, Sino ang mananaog
sa kailaliman?  (Ito ay upang iakyat si Cristo mula sa mga patay.)  Ngunit ano ang sinasabi nito?  Ang salita
ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig, at sa iyong puso.  Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming
ipinangangaral.”  Binanggit niya, hindi lamang basta nagpapahiwatig, kundi binabanggit ang bahagi ng mga
salita ni Moises na ginagamit sa ebanghelyo at pananampalataya sa ebanghelyo.  Kaya dapat nating
maunawaan na ang pananampalataya sa ebanghelyo ay lubos ding  kailangan sa kaligtasan.  Hindi dahil ang
pananampalataya sa ebanghelyo ay ating gawa; hindi dahil ito ay kundisyon na ating tinutugunan; kundi
dahil ang ebanghelyo ay ang tanging lugar kung saan ang katotohanan ng Salita ng Dios patungkol sa ating
kaligtasan ay inilagay, at ang pananampalataya ang tanging pamamaraan na ginagamit ng Dios upang ibigin
natin at alamin ang ebanghelyong iyon at tamasahin ang kanyang kabanalan.  

Kaya, sa isang salita, kinakailangan ni Moises sa mga tao na sumunod, at si Pablo (si Moises at si Pablo ay
parehong nangungusap sa pamamagitan ng pagkasi) ay nangangailangan ng pananampalataya.

Ngayon, inaasahan ni Moises ang mga pangangatwiran na maaaring ibigay ng mga tao kung bakit hindi sila
sumunod  at pagkatapos mga pangangatwiran na maaari nilang ibigay kung bakit hindi sila sumampalataya.
Ang pangunahing dahilan ay ang Salita ng Dios ay napakahirap unawain, ng mga pangkaraniwang tao.
Kung ito ay talagang mauunawaan, kailangan ng natatanging tao upang tulungan tayong umunawa nito.
“Sino ang aakyat para sa atin sa langit at dadalhin ito sa atin upang ating marinig ito at gawin ito?”
Mayroong dapat, ayon sa dahilang ito na inaasahan ni Moises, isang tanging tao na magpapaliwanag ng
kautusang ito sa atin.  O, “Sino ang mananaog sa kailaliman para sa atin upang dalhin ito sa atin upang
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marinig natin ito at gawin ito?”  Mayroon dapat natatanging tao  upang pumunta at kunin ang kautusan para
sa atin.  Pangunahin, kung gayon, ang dahilan ay:  Ang salita ng Dios ay napakahirap para sa atin;
kailangan ng natatanging tao upang maunawaan ito. 

Maaaring sabihin ng isa na ang Kasulatan ay napakahirap dahil ang pananalita ng Dios ay tila masyadong
kamangha-mangha para unawain.  Iyon ang unang dahilan na tinutukoy ni Moises.  Wala ito sa langit,
upang huwag mong sabihin, “Sinong aakyat sa langit para sa atin, at magdadala niyon sa atin, at
magpaparinig sa atin upang ating marinig at magawa?”  Ang pakiusap dito ay sa hindi masukat na
pagkakaiba sa pagitan ng Dios at ng tao.  Alam ng Dios ang lahat ng bagay.  Ang tao, sa kalikasan, ay
walang alam.  Ang Dios ay espiritu; tayo ay mga nililkha.  Paano kung gayon aasahang mauunawaan ng
tao ang Salita ng Dios?  Ngayon ang dahilang ito na inaasahan ni Moises ay tunay na pagtatangka sa
kabanalan.  Ito ay paggamit sa katotohanan tungkol sa Dios, sapagkat ang Dios ay espiritu at alam ng Dios
ang lahat; ang tao ay nilikha at walang alam na tunay sa kanyang sarili – ito ay pagkuha ng katotohanan
tungkol sa Dios at gamitin ito sa paraang hindi Niya sinasang-ayunan.

Iyon, una sa lahat, ay magiging dahilan na gagamitin ng ilan sa hindi pagsunod o pagsampalataya – hindi
namin maunawaan, kami ay tao lamang. 

Ang isa pang dahilan na sinasabi ng isa, “Ang salita ng Dios ay napakahirap dahil ito ay isinulat sa ibang
wika at sa ibang tao.”  Ni wala sa kabila ng dagat upang huwag mong sabihin, “Sino ang daraan sa dagat
para sa atin,at magdadala niyon sa atin, at magpaparinig sa atin, upang ating marinig at magawa?”  May
nagsabi, “Sa kabila ng lahat, ang Kasulatan ay ibinigay sa mga taong malayo na nasa ibang bansa at may
ibang wika at may ibang mga kaugalian.  Paanong ako, na nabubuhay sa taong 2003 sa Estados Unidos,
ay mauunawaan ang salitang isinulat sa mga taga Hebreo libong taon na ang nakalilipas?  Kailangan ng
tanging tao, isa na may mas mabuting pang-unawa sa mga kultura kung saan ito ay orihinal na isinulat,
upang maunawaan.”  

Inaasahan na ni Moises ang mga dahilang ito, kapansin-pansin, bago pa siya magsalita sa bayan ng Dios.
Ang bayan ng Dios na naglakbay sa ilang at tinuruan na ang Dios ay nagagalit sa mga hindi sumusunod at
sumasampalataya – tiyak na gusto nilang malaman ang kautusan ngayon.  Tiyak na susundin nila ito.  Tiyak
na nanaisin nilang manampalataya sa ebanghelyo.  Tiyak na hindi sila maghahanap ng dahilan upang
maiwasan ang pagsunod at pagsampalataya.  Gayunma’y ginawa nila.  At inaasahan na iyon ni Moises.

Ang mga naligtas nang lalaki at babae ay mahilig pa rin sa pagkakasala.  Ikaw at ako, naligtas sa dugo ni
Cristo kasama ang Banal na Espiritu na nagpapabanal sa atin, ay mayroon pa rin sa atin ang lumang tao
ng  kasalanan, kung minsan ay nais  pa ring gawin ang ipinagbabawal ng kautusan at sampalatayanan ang
hindi pinapahintulutan ng ebanghelyo na sampalatayanan natin, at pagkatapos ay maghanap ng dahilan.

Hindi lamang ito totoo sa bawat isa sa atin dahil sa kasalanan na nananatili sa atin, kundi ito rin ay totoo
dahil ang iglesia ni Jesu Cristo na ipinakita sa lupa ay binubuo ng mananampalataya at hindi
mananampalataya.  Yaong mga di-mananampalataya sa iglesia ay hindi laging ipinapakita ang kanilang sarili
bilang mga di-mananampalataya sa simula.  Nagmumukha silang umiibig sa mga bagay na ibig ng iglesia.
Ngunit sa takdang panahon ipinapakita nila na sila ay tunay na di-mananampalataya at hindi talaga
interesado sa pagsunod sa kautusan ng Dios.

Ganoon ito para sa Israel maraming beses sa ilang, at pagkatapos, kahit siya ay pumunta na sa lupain ng
Canaan, naging malinaw na hindi lahat ng nasa Israel ay tunay na Israel.

Si Moises, inaasahan ang mga dahilang ito, ay ipinakita rin na siya ay pinamamahalaan ng Banal na Espiritu,
sapagkat ang mga dahilang ito ay ginamit ngayon at sa buong kasaysayan ng mga tumatanggi sa kalinawan
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ng Kasulatan.  Sabi ng iba, “Ang Kasulatan ay napaka kamangha-mangha para sa karaniwang Jose upang
maunawaan.  Pero nakuha ko na.  Pakinggan n’yo ako!  Makakapunta ako sa langit at dadalhin ko ito sa
inyo.  Matatawid ko ang dagat at mauunawaan ito para sa iyo.”  Sabi ng iba, “Huwag mong basahing
mag-isa ang Salita ng Dios.  Makinig ka na lang sa mangangaral o sa pari.  Mas nauunawaan nila kaysa sa
iyo.”  Sabi ng iba, “Kailangan mong maunawaan ang mga senyal na bilang na nakatago sa Kasulatan.
Makinig ka sa akin.  Nabasag ko na ang senyal.”  At sinasabi ng iba, “Dahil ang Kasulatan ay isinulat sa
ibang kultura, inilubog ko ang aking sarili sa kulturang iyon at mayroon akong mga mabilis na unawa na
kinakailangan upang maunawaan ang Kasulatan.”  Ito ang kaisipan sa likod ng “bagong hermenuetiko,” ang
bagong paraan ng pagpapaliwanag ng Kasulatan.  Ang Kasulatan sa kanyang sarili ay kultural  at tali sa
panahon.  Kailangan nating makahanap ng paraan upang gamitin ang Kasulatan sa ating kultura.  Subalit
sa paggawa natin nito, magkakaroon ng mga pagbabago.  Kailangan ng iskolar upang magawa iyon.  Ito
ang mga dahilan na inaasahan ni Moises at naririnig natin ngayon. 

Subalit inaasahan ang mga dahilang iyon, pinabulaanan ni Moises ang mga ito.  Hindi ninyo maaaring
gamitin ang mga dahilang iyon, sabi niya sa Israel!  Sa Kanya, ang nananatiling Salita ng Dios, na hindi
natatali sa kultura, ay dumarating sa iyo at sa akin ngayon.  Ikaw at ako ay hindi maaaring gumamit ng mga
dahilan sa hindi pagsampalataya o hindi pagsunod.  Ang Salita ng Dios ay hindi natatago.  Hindi ito malayo.
Wala ito sa langit.  Wala sa kabila ng dagat.  Kundi napakalapit sa iyo.  Ito ay nasa iyong bibig at sa iyong
puso.

Hindi ito maaaring mas malapit.  Ang Salita ng Dios ay hindi malapit sa atin dahil lamang ito ay isinulat ng
wika ng tao at tayo ay mga tao kaya makakaunawa tayo.  Ah, sa gayong saysay ito ay malapit.  Subalit
nauunawaan ng anak ng Dios na ang salita ng Dios ay malapit sa kanya dahil ginawa ito ng Dios sa kanya
at ibinigay sa kanya ang pagkaunawa nito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.  

Samakatuwid, wala dapat dahilan sa hindi pagsunod  o pananampalataya.  Ginawa ng Dios hangga’t maaari
na simple ang Kanyang Salita.  Sinalita Niya ito ng orihinal sa mga tao na nagsulat nito sa Griyego at wikang
Hebreo, upang mabasa at marinig ng tao na nagsasalita at nakakaunawa ng Griyego at ng wikang Hebreo.
Tulad ng sinabi ng isang repormador, “Sinalita Niya ito bilang salita ng sanggol.”  Ito ay napakalinaw, ito
ay napakababa.  Salitang sanggol – hindi sa Siya ay nautal.  Narinig natin iyon.  At pagkatapos, huwag isipin
na ibinigay ng Dios ang Salita sa isang tao lamang sa isang panahon ng kasaysayan.  Ibinigay Niya ito sa
Kanyang iglesia.  Totoo na sa Lumang Tipan ang Kanyang iglesia ay binubuo ng mga Judio sa Israel.
Pagkatapos, sa Bagong Tipan, ito ay binubuo din ng mga Gentil sa Europa.  Subalit, higit sa lahat, ibinigay
Niya ang Kanyang salita sa mga makasalanan.  Iyan ang dahilan kung bakit ang Salita ng Dios ay
lumalampas sa mga kultura.  Ito ay sinabi sa mga makasalanan sa wika na ang makasalanan, na
nakakaalam at namumuhi sa kanyang kasalanan, ay mauunawaan.  At ito, mga mahal na tagapakinig, ang
doktrina ng kalinawan o kaliwanagan ng Kasulatan.  Ang Kasulatan ay mauunawaan.  Mababasa mo ito at
malalaman kung ano ang ibig niyang sabihin, ano ang hinihingi nito sa iyo, at pinatatatag ka nito sa
pananampalataya.

Kapag sinabi nating ito ay malinaw, hindi natin ibig sabihin na kaya nating unawain ito.  Upang unawain ito
ay nangangahulugang naiintindihan natin ito ng lubos, na hindi na natin kailangan pa itong balikan dahil
nasaid na natin.  Walang anak ng Dios ang makakagawa noon.  Ang Kasulatan ay malalim.  At sa tuwing
babasahin itong muli ng anak ng Dios, sinasabi niya, “Bago ‘yun.  Hindi sa nagbigay ang Dios ng bagong
kapahayagan, kundi naunawaan ko iyon sa isang bagong paraan.”  Na ang Kasulatan ay malinaw at
mauunawaan ay hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ng anak ng Dios na pumunta sa iglesia at umupo
sa ilalim ng pangangaral ng ebanghelyo, na lalaktawan na natin ang iglesia dahil alam na nating lahat ang
sinasabi ng Kasulatan.  Sa katunayan, sa Roma 10, ang sitas na binanggit ni Pablo ang ating teksto,
ginagawa niya ang gayon upang bigyang-diin na itong ebanghelyo ay ating ipinangangaral, at sa
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pamamagitan ng pangangaral ang Dios ay gumagawa ng pananampalataya.  Subalit ito ay malinaw.
Mauunawaan mo ito. 

Ano ang paliwanag sa kalinawan?  Iyon ay ang gawa ni Jesu Cristo sa puso ng Kanyang bayan sa
pamamagitan ng Banal na Espiritu.  Sa katunayan, kung gayon, may ilan na magsasabi, “Hindi ko
nauunawaan,” na ibababa ang Kasulatan at sasabihin, “Hindi ko makuha.”  Ang dahilan ay, wala silang
kaloob ng Banal na Espiritu.  Inilalabas ito ng Kasulatan – II Pedro 3:16, si Pedro, sa pamamagitan ng
pagkasi, ay pinatutungkulan ang iglesia at nagsasalita ng mahihirap na bagay sa sulat ni Pablo, “doon ay
may mga bagay na mahirap unawain.”  Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa ilang uri ng tao na
bumabaluktot sa kanila, tulad ng ginagawa nila sa ibang Kasulatan, tungo sa sarili nilang kapahamakan.
“Baluktot,” iyon ay, pinipilipit nila.  Subalit inilagay niya na yaong bumabaluktot sa Kasulatan, dahil mahirap
silang unawaain, ay hindi nakakaalam at walang tiyaga at bumabaluktot sa Kasulatan ay wala ng kaloob ng
Espiritu.  Ipinapakita rin ito ni Pablo sa Roma 10, kung saan niya binanggit ang Deuteronomio 30.  

Ang mga dahilan sa hindi pagsampalataya ay pangunahing pagtanggi na si Jesu Cristo ay ang
Tagapagligtas.  At kung sinuman ang magsabi, “Ngunit kailangan ko pa ng isa upang umakyat sa langit at
ibaba ang salita sa akin o pumunta sa kalaliman,” kung gayon, sinasabi ni Pablo, Mayroon na tayo noon kay
Jesu Cristo!  “Ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito, Huwag mong
sabihin sa iyong puso, Sino ang aakyat sa langit?  (Ito ay upang ibaba si Cristo.)  O, Sino ang mananaog
sa kailaliman?  (Ito ay upang iakyat si Cristo mula sa mga patay.)  Ngunit ano ang sinasabi nito?  Ang salita
ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig, at sa iyong puso.  Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming
ipinangangaral.” Si Jesu Cristo, na nananahan sa ating mga puso, yamang ipinadala mula sa langit tungo
sa ating makasalanang laman upang ihayag  ang Dios sa atin, yamang ipinadala sa kailaliman ng libingan
upang tubusin tayo mula sa kasalanan, ngayon ay nabubuhay sa ating mga puso, ay ginagawang malinaw
sa atin kung ano ang kinakailangan ng Salita ng Dios. 

Sinasabi mo ba, “Subalit ito ay isinulat sa ibang wika”?  “Ngunit ito ay lubhang makalangit”?  “Ngunit ito’y
isinulat sa ibang kultura”?  Kung gayon ay dapat mong tanungin ang iyong sarili ng tanong na:  “Si Jesu
Cristo ba ay nabubuhay sa akin?”  Ginawang malinaw ni Cristo ang Kasulatan.

Para ba sa iyo ang mga ito?  Ah, maging sa akin, mahal na tagapakinig, may mga bahaging nasasabi kong,
“Hindi ko lubos na maunawaan ang ibig sabihin nito.”  At may ibang bahaging sinasabi ko, “Hindi ako tiyak
kung nagsisimula ko nang maunawaan ang sinasabi nito.”  Hindi nito itinatanggi ang doktrina ng kalinawan
ng Kasulatan.  Marami sa Kasulatan ang ating nauunawaan.  At, maging ang mga sitas na hindi natin
nauunawaan, ito ay malinaw sa atin:  ipinahahayag nila ang kaligtasan na ibinibigay ng Dios.

Hindi ba maging ang isang bata, sa kabila ng lahat, ay alam kung ano ang ibig sabihin nito:  “Ang Panginoon
ang aking pastol, hindi ako magkukulang”?   Samakatuwid, mahal na tagapakinig, gamitin ang Kasulatan
bilang iyong gabay.  Pag-aralan sila, saliksikin sila, gumawa kasama nila, matuto mula sa kanila, at
tamasahin ang kalayaan na dumarating sa kanila na sumasampalataya at sumusunod.

_______________________________________

Manalangin tayo.

Makalangit na Ama, ilayo Mo po kami sa paggawa ng mga dahilan para sa aming pagsuway o
kawalang-pananampalataya.  Sumasampalataya kami, tulungan Mo kami sa kawalan namin ng
pananampalataya.  Gumawa Ka ng mas matibay na pananampalataya sa aming mga puso at maluwalhati
Ka namin sa lahat naming ginagawa, alang-alang kay Jesus, Amen.


