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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 53:4-6

“Ang Ating Kahalili”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ano ang ginawa ng kamatayan ni Jesu Cristo sa krus?  Bakit kailangan ang kamatayan ni Cristo?  Yaon ang
mga katanungang inaasahan nating masagot ngayong araw mula sa Isaias 43:4-6.  Mangyaring basahin ang
mga talatang iyon.

Ang mga talatang ito ay mahalaga sa Kasulatan.  Sila ay komentaryo ng Dios sa pangyayaring sentro ng
kasaysayan:  ang krus ni Cristo.  Sinasabi nila sa atin kung ano ang naisakatuparan ni Jesus sa krus.  Sinasabi
nila sa atin kung bakit kailangan Niyang maghirap sa krus.  Itinuturo nila ang kamangha-manghang
katotohanan ng panghaliling kamatayan ni Jesu Cristo, iyon ay, sa Kanyang kamatayan, si Jesus ay namatay
sa lugar ng mga makasalanan.   Ang katotohanan ang sentro ng Biblia.  Ito’y mahalaga sa ebanghelyo at sa
ating kaligtasan.

Upang maiparating ang kahalagahan nito, si isaias, sa ilalim ng pagkasi ng Banal na Espiritu, ay ginamit ang
pampanitikang pamamaraan ng pag-uulit.  Ang mga talatang ito ay tulad sa kaban ng kayamanan.  Pitong
beses sa tatlong talatang ito na sinabi ni Isaias si Cristo bilang ating kahalili.  1) Kanyang dinala ang ating
mga karamdaman.  2) Dinala Niya ang ating mga kapanglawan.  3) Siya’y nasugatan dahil sa ating
pagsalangsang.  4) Siya’y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan.  5) Ang parusa ng tungkol sa ating
kapayapaan ay nasa Kanya.  6) Sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo.  7) Ipinasan sa
Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat.  

Patungkol sa dakilang katotohanang ito, ang isang dakilang Calvinistic na mangangaral nang nakalipas ay
nagsabi:  Sa isang salita, ang dakilang katunayan kung saan nakasalalay ang pag-asa ng Kristiano ay
paghalili.  Ang malinaw na paghahandog ni Cristo para sa makasalanan, ang paghihirap ni Cristo para sa
makasalanan, si Cristo na inaring may sala dahil sa atin upang tayo’y maging sa kaniya’y katuwiran ng Dios,
si Cristo na nag-aalay ng tunay at tamang panghaliling handog sa lugar ng maraming ibinigay ng Ama sa
Kanya na kinilala sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala sa Kanya – ito ang napakahalagang katotohanan
ng ebanghelyo.”

Gaano kahalaga ang katotohanang ito sa iyo?  Sa iyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, anong mga
katotohanan ang kumukuha ng iyong pansin?  Ano ang hinahanap mo, ano ang nakapagpapatibay at
nakapagpapalakas sa iyo bilang mananampalataya?  Pangangahasan kong sabihin na hindi tayo kasing galak
na siyang nararapat sa katotohanang ito.  Madalas tayong naghahanap ng isang bagay na praktikal, isang
bagay na may kaugnayan sa ating buhay bilang mga Kristiano.  Naghahanap tayo ng isang bagay na
nakapagpapalakas ng loob, isang bagay na makapagtataas sa atin.  Naghahanap tayo ng bagay na nakatago
o mahiwaga.  Interesado tayo sa mga paksang may kinalaman sa ating hinaharap at katapusan ng
sanglibutan, sa langit at kung ano ang magiging itsura nito para sa atin.  At pinalalampas natin ang mga
dakila, payak, mahalagang katotohanan ng panghaliling kamatayan ni Jesu Cristo.
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Ngayon ay nais kong magsimula sa pamamagitan ng pagpaparating sa inyo ng kahalagahan nitong
katotohanan.  At walang ibang paraan para sa akin upang gawin iyon kundi ang ipangaral sa inyo ang
katotohanan ng iyong kasamaan na inilalarawan dito sa mga talatang ito.  Sa tatlong talatang ito, mayroong
kasing daming  paglalarawan ng pagiging makasalanan ng tao tulad ng paghalili ni Cristo.  Pinagsama-sama
ni Isaias ang mga paglalarawan ng kasalanan na kaya niya.  At ang ipinapakita nito ay ating
mapahahalagahan ang katotohanan ni Cristo bilang ating kahalili kapag atin lamang lubos na naunawaan
muna ang ating mga kasalanan.

Ginamit muna ni Isaias ang mga salitang “karamdaman” at “kapanglawan” upang isalarawan ang kasalanan.
Alam mo ba ang karamdaman at kapanglawan ng kasalanan?  Sa pamamagitan ng mga salitang ito ay
tinitingnan ni Isaias ang resulta ng kasalanan, ano ang nagiging bunga ng kasalanan?  Ang ating sanglibutan,
at sa iyo din, ay puno ng karamdaman at kapanglawan.  Sa aklat ni Job, kapitulo 14:1, sinabi ni Job, “Taong
ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw, at lipos ng kabagabagan.”  Sa Eclesiastes 2:23 isinulat ni
Solomon, “ Sapagka’t lahat niyang kaarawan ay mga kapanglawan lamang, at ang kaniyang pagdaramdam
ay hapis; oo, pati sa gabi ay hindi nagpapahinga ang kaniyang puso.”  Ang isang ospital; lugar ng
pag-aaruga; punerarya; sementeryo; isang wasak-sa-digmaang bansa; mga lumikas na walang damit o
sapatos; ang mga walang tirahan na walang pagkain at silungan; isang wasak na relasyon;
pagka-bangkarote; mga krimen ng pagnanakaw at pagpatay; pang-araw-araw na pamumuhay kasama ang
lahat nitong paghihirap na pisikal ng karamdaman at pagkakasakit, ang panloob nitong mga pagdurusa ng
pagkatakot at kabalisahan at kirot at lumbay – ang lahat nang ito ang mga karamdaman at kapanglawan ng
buhay ng tao sa sanglibutang ito.  Silang lahat ay resulta ng kasalanan.

Pagkatapos ay mayroong karamdaman at kapanglawan sa impiyerno na naghihintay sa kanila na namatay
sa kanilang kasalanan at tayong lahat, sa kalikasan, ay nararapat.  Inilalarawan ng Biblia ang impiyerno bilang
lugar ng patuloy na ningas.  Sa impiyerno, ang tao ay laging namamatay, laging nasa bingit ng kamatayan,
at laging nagnanais na mamatay subalit hindi makaya.  Ito ay habang panahong paghihirap, inilarawan bilang
lugar ng pagtangis at pagngangalit ng ngipin.

Ito ang mga karamdaman at kapanglawaran na hatid ng kasalanan at nagpapakita ng ating pangangailangan
kay Cristo.

Patuloy na inilalarawan ni Isaias ang ating kasalanan sa pamamagitan ng mga salitang pagsalangsang at
kasamaan.  Ang salitang “pagsalangsang” ay tumutukoy sa kasalanan bilang kilos ng paghihimagsik.
Inilalarawan tayo nito bilang mga mapanghimagsik.  Sinasabi ng Dios ang isang bagay, at iba naman ang
ginagawa ng tao.  Sabi ng Dios, Gawin mo ito, at gagawin ng tao ang taliwas nito.  Maiisip natin ang halaman
ng Eden at ang utos kay Adan at Eba.  Sila’y naghimagsik.  Kanilang sinalangsang ang salita ng Dios.  Ang
salitang “kasamaan” ay tumutukoy sa kahihiyan ng kasalanan.  Ginagawa tayong may pananagutan ng ating
kasalanan sa paghatol ng Dios.  Mayroon tayong natamo mula sa ating kasalanan.  Natamo natin ang galit
ng Dios at ginawa tayong karapat-dapat sa walang hanggang kaparusahan sa impiyerno.  Itinuturo sa atin
ni Jesus na isipin ang ating kasalanan bilang “utang” – isang bagay na naglalagay sa atin sa ilalim ng
pananagutan sa Dios kaya dapat tayong magbayad.

At pagkatapos ay pinagsama-sama ito ng talatang 6 sa anyo ng pansariling kapahayagan.  “Tayong lahat na
gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa’t isa sa kaniyang sariling daan.”  Tayo ay tulad sa
kakaibang tupa.  Naalala ninyo ang talinghaga ni Jesus sa nawawalang tupa.  Ang lalaki ay may isang daang
tupa.  At ang isa sa kanila ay naligaw at nawala.  Sa kalikasan, ay ganoon tayo.  Tayong lahat ay tulad sa
naliligaw na tupa.

Ngayon, ang maitulad sa tupa ay hindi kapuri-puri.  Sa kanilang sarili, ang tupa ay walang kaya.  Sa kanilang
sarili, sila ay mahina madaling tablan.  Kailangan nila ang init at ang proteksyon ng kawan.  Kailangan nila
ang paggabay at pag-aalaga ng pastol.  Maiwan sa kanilang mga sarili, ang tupa ay hindi makikita ang



Page 3 of  5

kanilang sariling pastulan o tubig.  Sa isang bagyo, hindi sila maghahanap ng silungan, kahit na ito ay
dalawampung pulgada namang ang layo.  At gayunman ang tupa ay nais magsarili.  Kailangan nila ang
kawan, kailangan nila ang pastol, subali’t iniisip nila na hindi.  Kung kaya’t sila’y gagala tungo sa pinsala at
pagkawasak.

Tayo ay hangal tulad ng tupa.  Ang bawa’t isa sa atin ay tumungo sa kaniyang sariling daan.  Sinasabi sa
Kawikaan 14;12, “May daan na tila matuwid sa isang tao, nguni’t ang dulo niyaon ay mga daan ng
kamatayan.”  Sa ating sariling mga puso at isipan ay mayroon tayong sariling paraan.  Nais nating magsarili.
Ano ang daang iyon?  Ito ang daan ng ating sariling pita.  Ang puso ng tao ay tumatalikod sa Dios upang
sundin ang sarili nitong mga pagnanasa.  Sinasabi ni Santiago,  “Kundi ang bawa’t tao ay natutukso, pagka
nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat.”  Ang kasalanan ay natural sa atin, ito ay likas.  Tayo ay
isinilang na may mga pagnanasa at palagay at hilig na salungat sa Dios, at sa kalikasan ay sinusunod natin
sila.

Pansinin sa talatang 6 na ito ay pangkalahatang pagpapahalaga sa tao:  “Tayong lahat na gaya ng mga tupa
ay naligaw; tayo ay tumungo bawa’t isa sa kaniyang sariling daan.”  Ang pagpapahalaga ng Biblia sa bawa’t
tao ay ito:  Na ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios (Roma 3:23).  Ang
katotohanan tungkol sa iyo, kung sino ka man, saan ka man nakikinig ngayon, ay ito:  na sa iyong sarili ikaw
ay makasalanan na gumagala palayo sa Dios.  Ito ba ang iyong kapahayagan?  Nakikita mo ba na ang iyong
puso ay laban sa Dios at sa Kanyang Salita; na ang iyong mga makasalanang gawa ay kilos ng paghihimagsik
laban sa Dios; na ang karamdaman at kapanglawan ng iyong buhay ay resulta ng kasalanan?

Saan tayo iniiwan nito?  Nangungusap dito si Isaias ng ating pangangailangan ng kagalingan:  Sa
pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo.  Nangungusap siya ng ating pangangailangan ng
kapayapaan sa Dios:  Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya.  Ang kaisipan ay kailangan
nating gumaling mula sa ating pagiging makasalanan kung nais nating magkaroon ng kapayapaan sa Dios.
Sa kalikasan, tayo ay mga kaaway ng Dios.  Ang ating kasalanan at pagiging makasalanan ay naglagay sa
atin sa pagtutol sa Dios.  At wala tayong magagawa upang mabago ito.

Kaya makikita natin dito ang lubos na pangangailangan ng kahalili.  Sapagka’t tayo mismo ang magpapasan
ng galit ng Dios laban sa kasalanan magpawalang hanggan sa impiyerno.  Iyon ang nararapat sa atin.  At ito
ang kagandahan ng sinabi ni Isaias sa mga talatang ito.  Kanyang ipinakikila si Cristo bilang ating kahalili,
bilang Isa na umaako sa lugar ng mga makasalanan sa harapan ng Dios.  Ito ang nangyari sa krus.  Ito ang
ginawa ni Cristo nang Siya ay maghirap at mamatay.

Ang mga talatang 4 at 6 ay naglalarawan kay Cristo na pumapasan sa bigat ng ating kasalanan.  Sa talatang
4, nagsimula si Isaias sa: “Tunay.”  Tunay na tio ay totoo.  Ito ang paliwanag sa Kanyang napinsalang mukha.
Ito ang paliwanag sa Kanyang mababang pinagmulan at Kanyang kamatayan.

“Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan.”  Kinuha Niya
ang resulta at dahilan ng ating kasalanan sa Kanyang sarili.  Pinasan Niya ang mga ito.  Ginawa Niya itong
sariling pasanin.  Sa talatang 6: “At ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan [o ang kasalanan] nating
lahat.”  Kinuha Niya ang pananagutan sa ating utang sa harap ng Dios.  At binayaran Niya ito ng buo.

Ito ay malinaw na isinasalarawan taun-taon sa Lumang Tipan sa dakilang Araw ng Pagtubos.  Sinasabi ito
sa atin ng Levitico 16.  Pakinggan ang mga talatang 21 at 22:  “At ipapatong ni Aaron ang kaniyang dalawang
kamay sa ulo ng kambing na buhay, at isasaysay sa ibabaw niyaon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak
ni Israel, at lahat ng kanilang mga pagsalangsang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan; at ilalagay niya sa
ulo ng kambing, at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa:  At dadalhin ng
kambing ang lahat ng mga kasamaan nila, sa lupaing hindi tinatahanan:  at pawawalan niya ang kambing
sa ilang.”  
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Ganyan ang nangyari sa krus.  Lahat ng ating kasamaan ay inilagay kay Cristo.  Ito ang dakilang
pakikipagpalit.  Ang ating pinakamasama ay inilagay sa Panginoong Jesu Cristo.  At ang pinakamabuti
tungkol kay Jesu Cristo, ang Kanyang katuwiran, ay ibinigay sa atin.  Ang lahat ng ating mga kasalanan ay
ibinigay sa Kanya.  At ang resulta ay nagdusa Siya at namatay.

Ang talatang 5 dito ay naglalarawan ng Kanyang paghihirap.  Isa ito sa mga detalyadong paglalarawan ng
Lumang Tipan ng paghihirap at ng krus ni Jesu Cristo.  Siya’y nasugatan.  Karaniwan, Siya ay pinalagpasan
para sa ating pagsalangsang.  Mapapaisip tayo ng pag-ulos sa Kanyang mga kamay, habang ang mga pako
ay ibinabaon sa krus, at ang pag-ulos sa Kanyang tagiliran sa pamamagitan ng sibat.  Siya’y nabugbog dahil
sa ating mga kasamaan.  Maiisip natin kung paano Siya binugbog at sinugatan.  Sa pamamagitan ng Kanyang
mga latay ay nagsigaling tayo.  Naiisip natin ang hagupit na Kanyang tinanggap.  Mahigit pitong daang taon
bago ang Kanyang kamatayan, bago pa man maimbento ng Romano ang pambubugbog at pagpapako, sinabi
sa atin si Isaias kung paano ito magiging.  Ipinapakita nito ang pagkasi at pagkakaisa ng Kasulatan.

Ito ang nangyari sa krus.  Ang Kanyang paghihirap ay para sa atin at sa ating mga kasalanan.  Ang parusa
ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya.  Ibig sabihin noon na ang halaga na dapat bayaran upang
magkaroon ng kapayapaan tayo at ang Dios, upang makipagkasundo sa Dios,  ay ginawa Niya.  Dinala Niya
ang parusa ng ating kapayapaan.

At, tulad ng sinabi ko, ito ang mahalagang katotohanan ng Kasulatan.  Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng
iba pang sanggunian upang ipakita iyon.  Sa I Pedro 2:24 sinulat ni Pedro:  “Na siya rin ang nagdala ng ating
mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay
mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo.”   Binayaran ni
Cristo ang mga kasalanan sa Kanyang kamatayan.  Walang iba pang makapagdadala ng ating mga kasalanan,
kundi si Cristo.  Walang  ibang maaaring mamatay sa lugar ng mga makasalanan, kundi si Jesu Cristo.  Sa
I Pedro 3:18:  “Sapagka’t si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil
sa mga di matuwid, upang tayo’y madala niya sa Dios.”  Sa I Corinto 15:3 sinabi ni Pablo, “Sapagka’t ibinigay
ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap:  na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan,
ayon sa mga kasulatan.”  Sinasabi ni Pablo, ito ay may pangunahing  kahalagahan sa aking paglilingkod; ito
ang unang bagay na aking ipinangaral:  si Jesu Cristo ay namatay para sa mga makasalanan.  Sa Galacia 1:4:
“Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo’y mailigtas.”  Naroon ang
buod ang ebanghelyo.  Sa Roma 4:25:  “Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan.”  Si Jesus ay hindi
namatay bilang halimbawa.  Hindi Siya namatay upang ipakita lamang ang Kanyang pangako sa Kanyang
paniwala.  Hindi Siya namatay bilang isang martir.  Namatay Siya para sa mga makasalanan.  Inako Niya ang
ating lugar.  Ang galit at ang katarungan ng Dios ay Kanyang hinarap, Kanyang inako, at inalis Niya sa atin.

Tunay, tunay, na Kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan!  Sabi
ni Jesus sa  Mateo 20:28 na Siya ay naparito upang ibigay ang Kanyang buhay na pangtubos sa marami.

At ang resulta para sa atin ay tayo’y nagsigaling.  Tayo ay dinala sa isang payapang relasyon sa Dios.  Na
tayo’y nagsigaling ay nangangahulugang ang lahat ng kasalanan na nagiging dahilan ng karamdaman at
kapanglawan ay inalis sa ating pananagutan.  Ang lahat ng ating kasalanan ay nabayaran na.  Ang lahat ng
mapait na resulta ng kasalanan ay inalis.  Tayo ay binigyan ng buhay at pakikipag kaibigan sa Dios at
kagalakan sa buhay na ito.  At, darating ang panahon, walang hanggan tayong maliligtas sa impiyerno at
dadalhin sa presensya ng Dios na malaya sa lahat ng kasalanan, upang mamuhay ng ganap na kasama Niya
doon. 

Sinasabi sa atin ng Apocalipsis 21 na hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng
hirap pa man.  Ang lahat ng bagay ay gagawing bago.  Lahat ng kasalanan, ay wala na magpakailan man.

At ito’y lahat, dahil lamang, si Cristo ay naparito upang maging ating kahalili.
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Nguni’t ngayon , sa ating pagtatapos,  kailangan nating magtanong ng isa pang tanong:  Para kanino Siya
naging kahalili?  Para ba sa lahat ng tao?  Dinala ba Niya ang sala ng lahat ng tao?  Iyon ba ang ibig sabihin
ni Isaias nang kanyang sabihin na, “Ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat”?  O marahil
ang tanong ay dapat itanong sa ganitong paraan:  Ganoon kaya ang ibig sabihin?  Maari kayang ipakahulugan
na si Jesus ay namatay bilang kahalili sa lahat ng tao na nabubuhay?  Sa pagtatanong ng tanong ay
binibigyan tayo ng kasagutan.  Kung Siya ay namatay bilang kahalili para sa lahat, kung gayon ay hindi natin
masasabi kasama ni Isaias na, “Tunay na Kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating
mga kapanglawan.”   Kung Siya ay namatay para sa lahat, walang anumang katiyakan tungkol sa Kanyang
paghalili.  Kung Siya ay namatay para sa lahat, at pagkatapos ang ilan sa “lahat” na iyon ay napunta sa
impiyerno dahil sa ilang kahinaan sa kanilang bahagi, magkagayon si Cristo ay hindi tunay na dinala ang ating
mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan.

Hindi, ang kamatayan ni Cristo ay tulad nito:  Siya ay pumarito upang bayaran ang isang tiyak na halaga para
sa kasalanan,  ang kahalaga na kailangan upang tubusin ang lahat ng hinirang ng Dios.  Binayaran Niya ang
halagang iyon, hanggang sa huling sentimo.  At sa pamamagitan ng pagbabayad sa halagang iyon,  tiniyak
Niya ang kaligtasan para sa bawa’t isang Kanya.  Sabi Niya sa sarili:  Ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa
mga tupa;  at hindi sila maagaw ninoman sa kamay ng Ama.  Ibig Niyang sabihin, ang bawa’t isang Kanyang
inalayan ng buhay ay maliligtas at dadalhin sa kalangitan.

Iyon ay isang kamangha-manghang kaaliwan na katotohanan para sa atin.  Sa ating paniniwala kay Jesus,
hindi tayo kailangang mapilas ng pag-aalinlangan patungkol sa ating kaligtasan o takot sa kahatulan ng Dios.
Hindi, lahat nang nananampalataya kay Jesus ay yaong mga pinag-alayan ni Cristo ng buhay.  Kaya’t tayo
ay nakatitiyak na ang kabayaran ay naganap para sa ating mga kasalanan.  Tunay,  tunay, na Kaniyang dinala
ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan.  Naririnig mo ba ang katiyakan ng
propeta?

Kaya’t ang tekstong ito ay nag-iiwan sa iyo ng utos:  Tumingin kay Cristo at manampalataya sa Kanya at sa
Kanyang panghaliling kamatayan.  Ito ang tanging daan sa kaligtasan.  Ang huling bahagi ng talatang 4 ay
naglalarawan sa likas na tugon ng tao sa namamatay na Cristo:  “Gayon ma’y ating pinalagay siya na
hinampas, sinaktan ng Dios, at dinalamhati.”  Muli, napakalinaw, ang paglalarawan kung paanong tumugon
ang mga Hudyo sa kapanahunan ni Jesus sa pagkakapako sa Kanya.  Darating ito sa Kanya, sabi nila.
Marapat sa Kanya ito.  Siya ay sinaktan ng Dios.  Ang sarili Niyang mga gawa ang naghatid nito sa Kanya.

Ngayon, paano mo tinitingnan ang kamatayan at paghihirap ni Jesu Cristo?  Nakikita mo ba ang iyong mga
kasalanan bilang lubos na nangangailangan ng paghalili ni Jesu Cristo?  Igawad nawa ng Dios na makita natin
ito.  

Anong luwalhating katotohanan:  si Cristo, ang ating kahalili!

__________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, nagpapasalamat po Kami sa kaloob ng Inyong Anak.  Pinasasalamatan Ka po namin para sa kasapatan
ng Kanyang handog para sa aming lugar bilang mga makasalanan.  Pinasasalamatan Ka namin sa pagbubukas
ng aming mga mata upang makita ang aming pangangailangan sa Kanya.  Dalangin namin, Panginoon, na
kami ay mamuhay na may kapakumbabaan, na nagpapahayag ng aming kasalanan at nagtitiwala kay Cristo
lamang para sa kapatawaran.  Amen.


