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II CORINTO 6:14-7:1 
"HUMIWALAY KAYO" 
NI  REV. CARL HAAK 

 
Ang ating pagbasa sa Kasulatan ngayon ay matatagpun sa II Corinto 6 simula talatang 14.  Pakibasa po 
ang kabuuan ng kapitulo at talatang 1 ng kapitulo 7. 
 
Ang sitas na ito ng Salita ng Dios ay kilalang-kilala sa mga pahina ng Banal na Kasulatan.  Tiyak kong 
alinman sa narinig n’yo sila o, marahil, sinalita pa nga ito sa inyong sarili.  Sabi ng Dios, “Kayo ang Aking 
bayan.  At kayo ay tinawag upang humiwalay mula sa sanlibutan.  Hindi kayo dapat makiayon bilang 
anak ng Dios.  Hindi ninyo dapat kunin ang kulay o ang ugali ng sanlibutang nasa paligid ninyo.  Kundi 
dapat ninyong linisin ang inyong sarili at maging banal sa harap ng Panginoon.”  Ginagawa mo ba? 
 
Ikaw ba ay naiiba sa sanlibutan?  Namumuhay ka ba sa espiritual na paghiwalay mula sa karumihan ng 
masamang sanlibutan?  Naiiba ka ba?  Nakikita ba iyan ng iba sa iyo? 
 
Nais kong maging napakalinaw.  Sinasabi ng Salita ng Dios sa sitas na ito na kung tayo ay kaisa ng 
sanlibutan, hindi Niya tayo kaisa.  Kung ang sanlibutan ng kasalanan ang hinahangad natin at ninanasa, 
kung gayon ay hindi tayo magkakaroon ng pakikisama sa Kanya.  Sinasabi ng Dios, “Ang Aking bayan ay 
namumuhay mula sa ibang prinsipyo kaysa sa sanlibutan.  Ako’y nananahan sa kanila.  Lumalakad Ako sa 
kanila.  Kung gayon ninanais nilang maging banal, ang humiwalay mula sa masalanang sanlibutan, ang 
lumakad gaya ng mga kaibigan ng Dios.”  Tunay ba ito sa iyo? 
 
Magsimula tayo sa utos na ibinigay ng Dios, sa Kanyang biyaya, utos na sinalita Niya sa mismong puso ng 
buhay ni Cristo na nasa atin.  Sabi Niya, “Huwag  kayong  makipamatok sa mga hindi mananampalataya.”  
Sinasabi Niya, “Lumabas kayo sa kanila, at humiwalay kayo, at huwag kayong humipo ng anumang bagay 
na marumi.”  Ngayon, ano ang kahulugan niyan?  Hindi iyan nangangahulugan ng pagtakas sa sanlibutan.  
Hindi iyan nangangahulugan ng pisikal na paghiwalay o pagbukod mula sa lipunan.  Hindi itinuturo dito 
ng Panginoon na dapat tayong gumawa ng komunidad na hiwalay at walang ugnayan sa mundo – 
magtayo ng tanggulan, samsamin ang mga radyo, alisin lahat ng mga lap-top computers at lahat ng mga 
dyaryo, mag-ipon ng mga kagamitan, at mamuhay na ganap na nakabukod.  Ang mga pagtatangkang 
ginawa upang gawin iyan ay nabigo dahil dadalhin natin ang kasalanan sa ating mga puso sa gayong 
pamayanan.  At ang gayong pamayanan ay magiging isang incubator para sa sariling katuwiran. 
 
Oo, may mga pagkakataong may pisikal na aspeto sa utos na ito ni Cristo na humiwalay.  Halimbawa, sa 
Kawikaan 7, pinag-uusapan ang kasalanan ng pangangalunya at sekswal na pagnanasa ay mababasa 
natin, “Huwag kang lumapit sa pintuan ng kanyang bahay.”  Kung ang iyong mga mata ay nagnanasa ng 
sekswal, huwag kang pumunta sa pasilyo sa tindahan ng grocery kung saan ang mga magasin na 
naglalarawan ng pornograpiya ay matatagpuan.  Huwag kang pumunta sa tindahan ng video.  Sinasabi 
ng Salita ng Dios, “Huwag kang maliligaw sa kanyang mga landas… lubhang marami na siyang naging 
biktima.  Daang patungo sa Sheol ang kanyang bahay” (tt. 25, 26).    
 
Oo, sinasabi rin ng Biblia na may mga lugar at ilang masasamang gawain kung saan hindi dapat 
matagpuan ang anak ng Dios.  Muli, sa Kawikaan 4 mababasa natin “Huwag kang pumasok sa landas ng 
masama, at huwag kang lumakad sa daan ng taong masasama.  Iwasan mo iyon, huwag mong daanan; 
talikuran mo, at iyong lampasan” (tt. 14, 15).  Iyan ay nangangahulugan, huwag kang papasok sa 
sasakyan kasama ng grupo ng mga kabataan na mag-iinuman.  Huwag kang papasok sa sasakyan.  
Huwag kang hihinto sa isang taberna o tindahan ng alak kapag papauwi ka na mula sa trabaho.  Huwag 
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mong gagawin iyan.  Huwag kang papasok sa isang sayawang bulwagan at sumali sa sanlibutan sa di-
makadios na musika. 
 
Ngunit, gaya ng sinabi ko, ang Kasulatang ito ay hindi nagtuturo na ang ating paghiwalay mula sa mga 
kasalanan ng sanlibutan ay pisikal lamang na pagtakas sa sanlibutan.  Ito ay isang bagay na espiritual. 
 
Sa unang sulat sa mga taga-Corinto, kapitulo 5, nang nagbibigay babala si Pablo laban sa pakikisama sa 
mga mapakiapid, sinabi niya, “Hindi ko ibig sabihin na kailangan pa kayong lumabas sa sanlibutan.”  
Hindi rin iyan ang hangad ng Dios, na lumabas tayo sa sanlibutan.  Sinabi ni Jesus na tayo ang ilaw ng 
sanlibutan at dapat tayong lumakad bilang mga anak ng kaliwanagan upang makita ng iba ang mabubuti 
nating mga gawa at maluwalhati ang ating Dios na Ama.  Kaya, kasama ng mang-aawit sa Awit 119, 
nauunawaan natin na tayo ay napapaligiran sa bawat panig ng kawalang-kabuluhan ng kasalanan.  Sa 
Corinto, ang iglesiang sinusulatan ni Pablo sa II Corinto, ang mga banal ay nabubuhay sa isang lipunang 
napapaligiran ng mga mapakiapid.  Ganoon din tayo.  Tayo ay nabubuhay sa isang lipunang 
napapalilibutan ng kasamaan – mga billboard sa kalsada, TV, mga papel, mga kalakal.  Ngayon ang tawag 
ng Salita ng Dios ay:  Ilayo mo ang iyong sarili sa kasamaan.  Huwag kang bumuo ng mga unyon, ng mga 
samahan, huwag makikisama sa gayong kasamaan.  Lumayo ka mula sa kasalanan at lahat ng karumihan 
na sumisira sa mga buhay ng marami ngayon. 
 
Ang uri ng paghiwalay na tinatawag ng Dios ay ginawang malinaw na malinaw nang sabihin Niyang, 
“Huwag kayong makipamatok.”  Ang anyo ng pananalita doon ay tumutukoy sa isang kakaibang paraan 
kung saan ipinamamatok ng mga tao ang mga hayop sa paggawa.  Pinagsasama nila ang isang baka at 
isang asno.  Kaya mababasa natin sa Lumang Tipan na ito ay ipinagbabawal (Deut. 22:10), “Huwag kang 
mag-aararo na may isang baka at isang asno ang magkatuwang.”  Iyan ay hindi wastong pamatok.  Ang 
mga hayop na iyon ay hindi bagay sa isa’t isa.  Hindi sila magkakaisa sa gawain.  Hindi sila hihila ng patas.  
Huwag mo silang pagsasamahin.  Ngayon sinasabi ng Salita ng Dios, “Huwag kang kukuha ng pamatok na 
hindi akma sa iyo.  Huwag mong ilagay ang iyong sarili sa tali kasama ng di-mananampalataya.  Huwag 
mong simulang humila sa kanilang hinihila.  Huwag kang sumama sa kanilang pamatok.  Huwag mong 
tularan ang kanilang pag-uugali.  Huwag mong piliin ang paraan ng kanilang pamumuhay.  Huwag mong 
tanggapin ang paraan ng kanilang pamumuhay sa iyong puso.  Huwag mong kunin ang kanilang mga 
salita sa iyong mga labi.  Huwag mong angkinin ang kanilang mga layunin sa pamumuhay.  Huwag mong 
kunin ang paraan ng kanilang pag-iisip.  Huwag mong kulayan ang iyong buhay ng kanilang kulay.   
Huwag kang makisangkot sa kanila.  Huwag kang makipamatok sa mga hindi mananampalataya.” 
 
Sa madaling salita, ang Kasulatan ay nagbibigay babala sa atin ng panganib ng pakikiayon sa sanlibutan.  
Nakikita natin na sa bawat panig ngayon, sa bawat bahagi ng buhay, pakikiayon – ang iglesia ay 
nakikiayon sa sanlibutan.  Ang kaisipan ay kung nais ng iglesia na makuha ang marami sa sanlibutan, 
kung gayon ang iglesia ay dapat maging kamukha ng sanlibutan at hikayatin ang sanlibutan na ang 
Cristianismo ay tunay na katulad nila.  Sa gayon ang sanlibutan ay mas madaling babagay sa iglesia.  Si 
Cristo, sa gayon, ay sinasabing naroon kung nasaan sila, sa halip na sabihin sa mga tao na kung nasaan 
sila ay sa lugar ng kapahamakan at dapat silang lumapit kay Cristo.  Hindi, ang kaisipan ay ang 
Cristianismo ay dapat maging katulad ng sanlibutan. 
 
Iyan ay nangyayari rin sa sarili nating mga buhay.  Maaari nating naisin na papurulin ang matatalas na 
punto upang bumagay tayo at maging mas madali ang pakiramdam sa sanlibutan sa araw ng Sabbath, sa 
pananamit, o sa paglilibang.  Sinasabi ng Dios, “Huwag mong ilagay ang iyong leeg sa pamatok ng 
sanlibutang di sumasampalataya.  Huwag mong kunin ang kanilang pananaw.  Huwag mong gamitin ang 
kanilang lengguwahe.  Huwag mong hanapin ang kanilang mga hangarin.  Huwag mong nasaing maging 
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katulad nila.”  Oo, kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila.  Kailangan ka nilang makita.  Nilalayon ng 
Dios na makita sa lupa ang iglesia.  At nilalayon Niya na ikaw, bilang Cristiano, ay makita dito sa lupa.  
Nais Niyang makita ka sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong bakasyon, sa iyong kapitbahayan.  
Ngunit nais Niyang makita ka bilang kaisa sa Kanya at hindi pinupunan ang hulmahan ng sanlibutan.  
Huwag kang makiayon sa sanlibutan. 
 
Mayroong ganap na kaibahan, isang pagkakasalungat, sa pagitan ng sanlibutang di sumasampalataya at 
ng iglesia ni Jesu Cristo.  May kaibahang ginawa ang Dios.  Ito ang kaibahan ng buhay ng pagbabagong- 
buhay, ang bagong silang na buhay ni Cristo na taglay ng anak ng Dios. 
 
Kaya, gumamit tayo ng ilang halimbawa.  
 
Isipin natin ang isang Cristianong nars.  Ang iyong pasyente ay sangkot sa isang buhay na makasalanan.  
Marahil ay nagmula siya sa isang wasak na tahanan at/o droga.  Ang iyong mga mata, bilang Cristianong 
nars, ay bukas sa sanlibutan.  Anong gagawin mo?  Umayaw?  Hindi! Kundi kailangan mong maging isang 
nars, ngayon, bilang isa na may pag-asa at may Salita ng Dios sa iyong puso.  Kaya, habang ang iyong 
pasyente ay dinadala sa operating room, hindi mo iaalok ang mga salitang ito sa sanlibutan, “May 
magandang batayan ng pag-asa sa bawat ulap.”  O, “Naku, hindi ba mahirap ang buhay, isang palaboy?”  
Hindi.  Maninindigan ka kay Jesu Cristo at gagamitin mo ang mga salita, siguro ay gagamitin mo ang 
mismong mga salita ng tatlong kaibigan ni Daniel:  “Ang Dios na pinaglilingkuran ko ay makapagliligtas sa 
akin sa hurno ng nagniningas na apoy.”   
 
Gamitin natin ang halimbawa ng isang Cristianong negosyante.  Sasabihin nating ikaw ay isang tagatuos.  
Sabi ng kliyente sa iyo, “Ang hindi nalalaman ng pamahalaan ay hindi makakasakit sa kanila.  Sa kabila ng 
lahat, ganyan ginagawa ang negosyo ngayon.  Alam mo.  Kaya, maging mabuti ka at bumagay ka dito.”  
Hindi, hindi ka makikibagay sa hulmahan ng sanlibutan.  Sasabihin mo, “Sa kabila ng lahat ng pagtutuos 
ay ang walang hanggang Dios ng katotohanan.  Dapat nating gawin ang wasto sa Kanyang harapan.” 
 
O, marahil ikaw ay nakikipag-usap sa iyong kapitbahay, kapitbahay na hindi dumadalo sa iglesia o 
nagpapahayag ng pangalan ni Jesu Cristo.  Nakikipag-usap ka sa kanya sa may bakod at sinasabi n’ya 
sayo, “Ah, oo, kapag nakuha namin ito ng aking asawa makakamit na namin ang aming mga pangarap at 
lahat ng mga makalupang bagay na ito.”  Kaya mayroon kang pagkakataon na magpatotoo sa kanya ng 
tunay na yaman na na kay Jesu Cristo. 
 
Ngayon, dapat mong maunawaang kasama ko na ang pamatok ng sanlibutang ito ay hindi lamang nasa 
lupa.  Mga kabataan, ang pakikiayon sa sanlibutan ay hindi isang bagay na walang pinapanigan, nasa 
lupa, at naghihintay lamang doon.  Hindi, ang pamatok ng sanlibutan ay isang bagay na igigiit sa iyo.  Ito 
ay patuloy na dadalhin sa iyo, at sisikapin ng sanlibutan na igiit ito sa iyo.  Sisikapin nilang pasamahin ka 
sa kanila, tularan ang kanilang pananaw sa pamumuhay, upang maging katulad nila.  Kung ikaw ay 
magiging katulad nila, babatiin ka nila ng may bukas na mga bisig at iisiping magaling kang tao.  
Sanlibong beses sa isang araw susubukan ng pamatok na ito na ilagay ang kanyang sarili sa iyo at 
sinasabi ng Dios, “Anak Ko, ipinamatok kita kay Jesu Cristo.  Pinag-isa Kita sa Kanya.  Inilagay Kita sa 
sanlibutang ito upang mamuhay ng panibagong-buhay, ang buhay ni Cristo.  Ngayon, huwag kang 
makiayon sa pamantayang iyan, o magkakasala ka ng pagtataksil kay Jesu Cristo.” 
 
Dahil sa buhay ni Cristo na nasa Cristiano, ang Cristiano ay naiiba at nabubuhay mula sa naiibang 
prinsipyo.  Ito’y bumabalik sa pinagmumulan ng buhay ng Cristiano.  Ang pinagmumulan ng buhay ng 
Cristiano ay hindi ang sanlibutang ito.  Ito’y mula sa kaitaasan.  Gaya ng mababasa natin sa I Pedro 1:3, 
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muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa.  Ngayon pangyayarihin ito ni apostol Pablo.  
Ipapakita niya ang sunud-sunod na mga retorikang katanungan kung saan ay ipakikita niya ang ganap na 
pagkakaiba sa pagitan ng Cristiano at ng sanlibutan, ang lubos na pagka-imposible ng Cristiano na 
humahalo sa sanlibutan. 
 
Una sa lahat, inilalagay niya ang ganap na pagkakasalungat, ang malilinaw na kaibahan.  Sabi niya, 
“Anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan?”  Iyan ay malinaw na pagkasalungat.  Ang 
dalawang iyon ay hindi maghahalo.  Ang katuwiran ay ang sinasabi ng Dios na tama mula sa Kanyang 
banal na Salita.  At ang kasamaan ay ang sinasabi ng Dios na kasalanan, ang pagsalangsang sa Kanyang 
Salita.  Hindi mo maaaring paghaluin ang dalawang iyon. 
 
 “Anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman?”  Hindi mo rin mapaghahalo ang dalawang iyon, 
sapagkat kung gayon hindi ka magkakaroon ng liwanag o hindi ka magkakaroon ng kadiliman.  Ang 
liwanag sa Kasulatan ay kabanalan.  Ito ang pagkaunawa sa Dios.  Dapat tayong lumakad bilang mga 
anak ng liwanag kung paanong Siya ay nasa liwanag.  Ang kadiliman sa Biblia ay tumutukoy sa 
pagkabulag o kahambugan ng kasalanan, kapag tayo ay lumalakad sa kawalang-saysay ng ating isip at ng 
kadilimang nasa loob natin.  Walang pagkakasundo sa pagitan ng mga iyon.  Walang pagkakaisa sa 
pagitan ng liwanag at kadiliman. 
 
 “Anong pagkakasundo mayroon si Cristo kay Belial?” Si Belial ay yaong walang halaga at masama at 
tiwali.  Si Cristo ay Siya na mabuti at dalisay at banal. 
 
 “Anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya?” sabi ng apostol.  Ang hindi 
mananampalataya ay isang pagano.  At sinasabi ni Pablo, “Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng 
Dios sa mga dius-diosan?”  Walang pakikipagkaisa sa pagitan ng templo ng Dios at ng dius-diosan.  Ang 
isa, ang templo ng Dios, ay nakatalaga sa tunay na Dios.  Ang isa naman, ang templo ng dius-diosan, ay 
nakatalaga sa mga kasinungalingan, sa kawalang-kabuluhan, sa kabulaanan.  Ang isa ay banal na lugar; 
ang isa naman ay isinumpang lugar.  May ganap na pagkakasalungat dito.  Sa isang banda, mayroong 
katuwiran, liwanag, Cristo, mananampalataya, templo ng Dios.  Sa isang banda naman ay kawalang 
katuwiran, kadiliman, Belial, hindi mananampalataya, templo ng dius-diosan.  Nariyan ang ganap na 
pagka-imposible ng pagsasama ng dalawang ito.  Wala silang anumang pagkakatulad.  Hindi nila 
hinahanap ang magkatulad na hangarin.  Hindi sila maaaring manirahan sa parehong bahay.  Anong 
pakikisama mayroon sila?  Anong magkatulad na mga hangarin mayroon sila?  Anong pagkakasundo, 
anong tinig ng pagkakaisa, anong pakikibahagi o pakikipagkaisa?  Iniaabot ba ng Dios ang Kanyang 
kamay bilang tanda ng pakikipagkaisa sa dius-diosan?  Nakikipagkamay ba ang Dios sa dius-diosan?  
Pagpapalain ba ng Dios ang isang naglagay ng kanyang puso laban sa Kanya?  Mayroong ganap na 
kaibahan. 
 
Ang dahilan kung bakit hindi maaaring kunin ng Cristiano ang pamatok ng di-mananampalataya ay dahil 
ang Cristiano ay nabubuhay mula sa isang naiibang pinagmumulan ng buhay.  Sila ay ganap na 
magkasalungat – ang buhay ni Cristo at ang buhay ng sanlibutang ito.  Tayo ay ginawa ng Dios kay Cristo 
upang mabuhay kay Cristo ng buhay na naghahanap sa Dios.  Ang buhay na ito ay hindi dahil sa 
anumang mayroon tayo sa ating mga sarili.  Ang Cristianismo ay hindi isang bagay na ginawa natin para 
sa ating mga sarili.  Ang mga kulto ay gumagawa ng mga bagay sa mga tao.  Ang mga pilosopiya ay 
gumagawa ng mga bagay.  Ngunit ang Cristianismo ay hindi bagay na sarili natin, ang pinagmulan nito ay 
hindi sa atin.  Ang pinagmulan nito ay sa Dios.  Ang Dios, sa biyaya, ay naglagay sa loob ng anak ng Dios 
ng buhay na naiiba mula sa buhay na nasa sanlibutang di-sumasampalataya.  Dahil sa buhay na iyan, 
hindi natin kaya, hindi natin maaari, hindi natin ilalagay ang ating leeg sa pamatok ng di-
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mananampalataya.  Hindi tayo mabubuhay para sa parehong mga layunin.  Hindi tayo sasang-ayon sa 
makasalanan nilang mga daan.  Hindi tayo mamumuhay sa pamamagitan ng kanilang mga pamantayan.  
Iyan ang dahilan kung bakit ang buhay Cristiano ay isang bagay na Dios lamang ang makapagbibigay sa 
iyo.  Malalaman mo ang mga dapat at hindi dapat.  Marahil kung susundan ka ng isang elder araw-araw 
at titiyaking mayroon kang malawak na listahan ng lahat ng dapat mong gawin, siguro kung gayon ay 
makapamumuhay ka ng Cristianong pamumuhay.  Iniisip ng ilan na iyan ay maaari.  Ngunit hindi.  Hindi 
iyan maaari.  Ang listahan ay hindi magiging sapat ang haba.  Hindi.  Si Cristo na nasa iyo.  Dapat kang 
mamuhay mula kay Cristo. 
 
Kaya, sa Kanyang biyaya, nais mong sundin ang Kanyang kautusan.  Hahanapin mo Siya.  Mamahalin mo 
Siya bilang iyong Panginoon.  Mararanasan mo ang Kanyang pakikisama.  Magagalak ka at ang iyong 
puso ay umaawit na kaugnay sa Kanya.  At sasabihin mo sa sanlibutan, “Ang iyong mga hangarin, ang 
iyong pagsang-ayon, ang iyong asal, ang iyong mga pag-iisip?  Ibinibilang ko ang lahat ng mga ito bilang 
kalugihan, basura, at dumi.  Ibigay n’yo sa akin si Jesus.” 
 
Walang pakikiayon sa pagitan ni Cristo at ng sanlibutang ito. 
 
Lumabas kayo sa kanila, at humiwalay kayo.  Tumayong hiwalay sa sanlibutan.  Iyan ang pagkatawag ng 
Dios sa atin.  Huwag mong ilagay ang iyong leeg sa pamatok ng sanlibutan.  Kundi tumayong hiwalay.   
 
Maging pampalakas nawa ito ng loob sa atin.  Kailangan natin ng pampalakas ng loob.  Hindi lamang 
dahil sa kahihiyan ng sanlibutan.  Kailangan natin ng pampalakas ng loob dahil sa sarili nating kahinaan.  
Napakadali, handang-handa, ang pamatok ng sanlibutan ay nagiging kaakit-akit sa atin.  Kung minsan sa 
ating kahangalan ang pamatok ng sanlibutan ay naikakabit sa ating leeg at hindi natin ito maalis.  Kaya 
dumarating ang matinding paghihirap, maraming matinding paghihirap, para sa anak ng Dios.  Ito’y tila 
baga ang diablo ay gaya ng isang sinaunang pinuno ng koponan, ang nagpapatakbo ng koponan ng mga 
kabayo.  Ang mga kabayo ngayon ay nakasingkaw na.  Naitali na niya sila.  Pinapatakbo na niya sila.  
Kapag inilagay ng diablo ang kanyang tali sa iyo, siya ang magpapatakbo sa iyo, papaluin ka niya, 
papagurin ka niya, at papatayin ka niya sa kasalanan.  Ang kanyang pamatok ng kasalanan ay ang gapos 
ng impierno.  Hahatakin nito ang mga tao sa pagkasira at kahungkagan at sa mga ningas ng apoy ng 
impierno. 
 
Huwag mong ilagay ang iyong leeg sa pamatok ng sanlibutan.  Kundi, yamang mayroon tayo nitong mga 
pangako ng Dios na mananahan ang Dios sa iyo at sasama sa iyo at tatanggapin ka Niya bilang ama, 
lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo mula sa lahat ng kasalanan at maging iba sa sanlibutan at 
mamuhay kay Cristo.  Sa ganitong paraan, ikaw at ako ay magtatamasa ng hindi maibibigay ng 
sanlibutang ito at sampung libong higit pa ng katulad nito.  Tatamasahin natin ang pangalang “anak” ng 
Panginoong makapangyarihan sa lahat. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na Iyong isusulat ito ngayon sa aming mga puso at sa 
pamamagitan ng biyaya ay makalabas kami mula sa sanlibutang ito at mamuhay bilang mga buhay kay 
Cristo.  Amen.   


