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MGA GAWA 2:37 
"NASAKTAN ANG PUSO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Anong lakas at kamangha-manghang pagbabago ang naganap nang araw na mangaral si Pedro, ang araw 
ng Pentecostes.  Mababasa mo iyan sa Mga Gawa 2.  Si Pedro doon ay nangangaral sa mga lalaki at mga 
babae, mga binata’t dalaga, na may pinakamatitigas na puso sa lahat, sa mga naging napakatigas para 
tanggapin ang Anak ng Dios at sa pamamagitan ng masasamang kamay ay ipinako Siya.   
 
Ang mga tagapakinig ni Pedro nang araw na iyon ay binubuo ng mga lalaking taga-Judea at lahat ng 
naninirahan sa Jerusalem.  Sila ang mga pinalaki sa relihiyon ng pagpapalagay na ang sarili’y napakabuti.  
Likas sa kanila ang pagpapalagay na sapat ang sarili nilang mga gawa upang maligtas ang kanilang mga 
sarili.  Higit pa, ang mga ito ang mga lalaki at mga babae na nagdaan mismo sa krus ni Jesu Cristo at 
inalipusta Siya, pailing-iling at nagsabing, “Ikaw na gigiba sa templo, at sa ikatlong araw ay itatayo ito, 
iligtas mo ang iyong sarili! Kung ikaw ang Anak ng Dios, bumaba ka sa krus!”  Tinawag nila si Cristo na 
mandaraya.  Sumigaw sila para sa Kanyang kamatayan.  Sinabi nila, “Mayroon siyang demonyo, bakit 
ninyo siya pinapakinggan?” 
 
Katatapos lang ni Pedro ng kanyang sermon nang araw ng Pentecostes sa pamamagitan ng 
pagpapamukha sa kanila ng kanilang kasalanan at paghihimagsik.  Sinabi niya sa kanila, “Dapat malaman 
nang may katiyakan na ginawa siya ng Dios na Panginoon at Cristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa 
krus.” 
 
Ngunit nabasa natin na, sa halip na takpan ang kanilang mga tainga at sa pagkayamot at pagkapoot ay 
sumisigaw kay Pedro na tumahimik, “Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay 
Pedro at sa ibang mga apostol, Mga ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin?”   
 
Anong paliwanag diyan – itong pagbabago mula bato, malaking bato, hanggang sa espongha at 
kalambutan?  Ang Salita ng Dios.  Ang makapangyarihang biyaya ng Dios sa pamamagitan ng ipinangaral 
na Salita, na ipinahid ng Banal na Espiritu, sinaktan ang puso upang magsisi.  Iyan ang gumawa ng 
pagbabago.  Ang biyaya ng Dios, gumawa sa pamamagitan ng ipinangaral na Salita, at idiniin ng Banal na 
Espiritu sa puso, gaya ng sinabi ng Dios sa Jeremias 23:29, “Hindi ba ang aking salita ay parang … maso 
na dumudurog ng bato?”   
 
Ang pagbabago ay hindi dulot ng matalino, pangkaisipang pakana.  Hindi ito dulot ng mapanghikayat na 
pakiusap, ng mahusay na pamamahala sa karamihan.  Kundi ang pagbabago ay dulot ng Salita na 
ipinahayag, sa pamamagitan ng mga labing tapat, at sa di-matatanggihang biyaya ng Banal na Espiritu. 
 
Ito ba ang epekto ng Salita ng Dios na ipinangaral sa iyo?  Ito ba ang epekto sa iyong puso – na ikaw ay 
nasaktan?  Hindi sa ikaw ay tumugon sa Salita ng Dios sa pagkakilala kay Jesu Cristo na may kawalang-
interes.  Hindi sa binati mo si Cristo ngayon na may magalang na kawalang-pakialam.  Hindi sa narinig 
mo ang Salita ng Dios na may malamig na kasiyahan.  Kundi ikaw ay nasaktan sa puso.  Pinana ang iyong 
puso, na naghahatid ng pagsisisi sa kasalanan, at sa pamamagitan ng pananampalataya ikaw ay tumingin 
kay Cristo bilang Tagapagligtas mula sa kasalanan. 
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Ang Salita ng Dios, ang Biblia, ang banal na Kasulatan, ay hindi tayo iniiwang tulad ng dati.  Ang Salita ng 
Dios ay palaging may isinasagawa – at sa bawat isa.  Ganap na imposible na walang magagawang 
epekto.  Sinasabi ng Dios sa Isaias 55:11, palagi nitong gaganapin ang ayon sa bagay na kung saan ay 
sinugo ko ito.  Marami ngayon sa mundo ng iglesia na nagnanais lumapit sa ebanghelyo ni Jesu Cristo at 
nagsasabing, “Tingnan nga natin.”  Ang iglesia, sabi nila, ay dapat umugnay sa pagbebenta.  Dapat 
tayong mabahala tungkol sa ating larawan at ang larawan ng ebanghelyo dahil gusto natin itong maging 
kaakit-akit sa tao.  Lalong higit ang ebanghelyo, ang Salita ng Dios, ay nalalagay sa pagsubok.  Ang 
tanong ay, “Ano ang magagawa nito para sa akin?  Bakit ko ito bibilhin?  Ano ang maiaalok nito sa akin?  
Sisiyasatin ko ito, titingnan ko ito, at kung ako ay maakit dito at kung gagawa ka ng mabuting 
pagpapakilala tungkol dito, maaari akong magpasya na bigyan ito ng lugar sa aking buhay.”   
 
Lahat ng iyan ay mali.  Palagi! Hindi ang tao ang naglalagay ng Salita ng Dios sa kanyang kamay, kundi 
ang Salita ng Dios ang naglalagay sa tao sa kamay nito at nagsisiyasat sa kanya, dahil ito ang Salita ng 
Dios at ang Salita ng Dios ay tatayo! 
 
Marami ngayon ang humihingi ng mga himala.  Sabi nila, “Magpakita ka sa amin ng malakas na patunay 
ng kapangyarihan ng Dios.  Napakarami mong sinasabi tungkol sa Dios, tingnan nga natin ang mga 
katibayan ng Dios na sinasabi mo – ilang madulang katibayan ng Banal na Espiritu.”  Kaya, sa mundo ng 
iglesia, may labis na diin sa mga madulang katibayan – mga dila, pagsasalita sa iba’t ibang wika, mga 
himala, mga pagpapagaling, banal na pagtawa – bagay na nais itampok ng 20-20 at sumama sa kanilang 
mga tagapagbalita at sabihing, “Tungkol saan iyan?” 
 
Hindi, iyan man ay maling lahat! Ang pinakadakilang himala ay ang kapangyarihan ng biyaya ng Dios, sa 
pamamagitan ng Kanyang Salita, upang saktan ang puso sa pagsisisi at pagtitiwala kay Cristo.  Ang 
pinakadakilang kapangyarihan ng Dios na Kanyang isinasagawa ay hindi ang pagyayanig sa isang silid o 
pag-aalis ng bundok at paghahagis nito sa dagat.  Ah, oo, magagawa Niya iyan.  Kaya Niya, sa 
pamamagitan ng kulog at kidlat, at sa pamamagitan ng malakas na kapangyarihan, bunutin ang isang 
bundok sa ugat nito at itapon ito sa kalagitnaan ng dagat.  Subalit hindi iyan ang pinakadakila Niyang 
kapangyarihan.  Ang pinakadakila Niyang kapangyarihan ay kahambing ng isang tusok ng aspili.  Oo, 
kapag hinipo Niya ang pusong matigas at pinalambot ito ng mga luha ng pagsisisi at pagtitiwala kay 
Cristo, iyan ang dakilang kapangyarihan ng Dios.  Alam mo ba ang tungkol diyan? 
 
Ano ang puso?  Nabasa natin sa Mga Gawa 2:37 na bilang resulta ng pangangaral ni Pedro ng 
ebanghelyo “nasaktan ang kanilang puso.”  Ano ang puso?  May mga nagsasabi, “Winasak nito ang aking 
puso,” kung saan ang ibig nilang sabihin, “Binagbag nito at hinipo ako nito.”  Siguro ay sinasabi mo, 
“Alam ng lahat kung ano ang puso.  Bakit ka gugugol ng oras upang pag-usapan ang tungkol dito?  
Malinaw na malinaw naman.”  Pero iyan mismo ang problema.  Iniisip ng marami na nauunawaan nila 
ang katagang “puso,” ngunit kaunting-kaunti lamang ang nakakaalam.  Anong kahulugan ng katagang 
“puso” sa banal na Biblia?  Ang salitang “puso” ay tumutukoy sa espiritual nating sentro.  Ang salitang 
“puso” ay tumutukoy sa espiritual na buhay na mayroon tayo sa harap ng Dios.  Hindi lamang ito 
damdamin o emosyon.  Ito ang espiritual na sentro na nilikha ng Dios.  Ang pusong iyan ay maaaring 
humawak sa Dios ng isa lamang sa dalawang posisyon – alinman sa paghihimagsik at pagkapoot, na 
siyang likas na posisyon ng lahat ng tao, o, sa biyaya ng Dios, ang puso ay nabago, ang buhay ni Cristo ay 
inilagay dito, kung kaya’t ngayon tayo ay nakatayo sa harap ng Dios na malambot, sumasampalataya, at 
nagsisisi.  Ito ang sentro, kung gayon, ng ating espiritual na buhay – ang ating buhay sa pamumuhay nito 
mula sa ating puso habang tayo ay nakatayo sa harap ng Dios.  Iyan ang puso.  Ito ang bukal ng buo 
nating buhay.  Hindi lamang ito damdamin.  Ito’y higit pa riyan.  Ito ang ating buhay habang 
ipinamumuhay natin ito sa harap ng Dios. 
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Ang mga lalaki at mga babaeng ito, sa gayon, ay nasaktan ang puso, tinusok sa pinakamalalim na ubod 
ng kanilang pagkatao, tinamaan, nadurog, ang sarili nilang kawalang-pananampalataya ay nalantad sa 
kanila, ang sarili nilang paghihimagsik at kasamaan ay ipinakita sa kanila, at ang ebanghelyo at ang 
kasapatan ni Cristo ay ipinaliwanag sa kanila.  Nasaktan ang kanilang puso.   
 
Ang Salita ng Dios, kung gayon, ay palaging naghahatid ng tugon, ng tugon sa puso.  Si Esteban din, ay 
nangaral.  Mangangaral siya sa Mga Gawa 7.  Pagkatapos ng kanyang pangangaral, mababasa natin, ang 
kanyang mga tagapakinig ay nagalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin.  Si Esteban, sa Mga Gawa 7, sa 
kabuuan ay nangaral ng katulad ding mensahe na ipinangaral ni Pedro sa Mga Gawa 2.  Ang Salita ay 
ipinangaral sa kanila.  At ang kanilang mga puso ay nabuksan din at naunawaan nila nang napakalinaw 
ang sinabi ni Esteban.  Hindi nila ito kayang ipagkibit-balikat lamang.  Nakarating ito sa kanila at 
kinapootan nila ito.  Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at tumakbo sila sa kanya at ginawa nila ang 
lahat upang pigilan siya sa pagsambit ng isa pang salita.   
 
Ganoon ka ba?  Kinikilala mo ba ang Salita ng Dios hangga’t hindi ito humuhukay ng napakalalim at 
nagsasabi sa iyo na lahat ay hindi ayos sa iyo?  Ang matigas na puso ay nakakarinig din ng Salita ng Dios 
at tinatanggihan ito.  Ang Salitang iyon sa katunayan ang nagpapatigas sa kanila.  Laging ganyan ang 
kalagayan. 
 
Ngunit gayunman nariyan ang nagliligtas na gawa ng Banal na Espiritu.  Ang nagliligtas na gawang iyon 
ay kilala dito, na, kapag ang Salita ay dumating sa gayong puso ito’y naghahatid ng matibay na 
paniniwala tungkol sa kasalanan.  Ang parehong Salita ng Dios ay ipinangangaral, hindi ibang Salita.  
Anong dahilan sa kaibahan?  Ang Banal na Espiritu, na pumapasok sa puso at naghahanda sa puso, sa 
pamamagitan ng pagpapalambot nito at pagdadala nito sa banal na kalungkutan.   
 
Ang Dios ang nagsasagawa nito, kapwa ang pagpapatigas at ang pagpapalambot ng puso, sa 
pamamagitan ng Salita, sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita.  Si Pedro, sa Mga Gawa 2, ay nangaral 
na may katapangan.  Sa katunayan, lahat ng pangangaral ng mga apostol sa aklat ng Mga Gawa ay 
naglalarawan ng katapangan.  Si Pedro ay ayaw ikompromiso ang anuman sa katotohanan ng Dios.  
Hindi muna hinangad ni Pedro na baguhin, na ayusin, ang kanyang mensahe upang maging katanggap-
tanggap sa mga tainga ng mga lalaki at mga babae na pinangangaralan niya.  Hindi, kinuha niya ang 
kanyang mensahe nang tuwiran sa Dios at dinala ang Salita nang egsakto kung paano itong ipinaalam ng 
Dios sa kanya.  Na nangaral siya ng may katapangan ay hindi nangangahulugan na nangaral siya na 
walang-galang o may kagaspangan.  Walang anumang kabastusan o kagaspangan sa sermon ni Pedro.  
Ito’y tuwiran, malinaw, maliwanag, malakas, at matapat.  Karamihan sa mga Cristiano ngayon ay 
tumitingin laban sa pangangaral na siyang pangangaral na may katapangan at sinasabi nila na ang 
mangangaral ay may diablo sa kanya.  Si Pedro ay napakasimple at prangka.  Siya’y hindi mapipigilan ng 
takot.  Habang nangangaral si Pedro, hindi siya nabahala, “Anong iisipin nila sa akin kung sasabihin ko 
ito?”  Kundi, sa halip, “Anong iisipin ng Dios kung hindi ko ituturo at sasabihin ang Kanyang 
katotohanan?”  Kaya ipinangaral niya ang buong ebanghelyo ni Cristong napako sa krus laban sa 
kapaligiran ng kasalanan ng tao at paghihimagsik sa harap ng Dios.  Sa pagkakataong ito si Pedro, na 
ilang sandali pa lang dati, nang si Jesus ay ipinako sa krus, ay natakot na makilala siya ng isang dalagita 
bilang alagad, ngayon, pinagkalooban ng Banal na Espiritu ni Cristo sa kanyang puso, ay walang takot sa 
mga taong nasa harapan niya.  Siya’y nangangaral sa Espiritu ng Dios.  Iyan ay hindi pagpapaliguy-ligoy.  
Kundi ito’y isang maingat na paglalahad ng Kasulatan, at ng pagsasalita ng Kasulatang iyon, ng 
katotohanan, sa pag-ibig.  Tatlong libong mga tao sa kanyang mga tagapakinig ay tinamaan sa kanilang 
puso sa pamamagitan ng Salitang ipinangaral sa kanila. 
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Sa kanyang pangangaral, hindi nag-atubili si Pedro na salungatin ang mga kaisipang ipinahahayag ng mga 
tao.  Ilan sa kanila, matatandaan ninyo, ay nagsabing ang mga alagad, ang mga apostol, ay mga lasing.  
Nang tumayo si Pedro upang mangaral, ang mga unang salita ng kanyang bibig ay pagsalungat diyan.  
Sinabi niya, “Ang mga ito'y hindi lasing, na gaya ng inyong inaakala.”  Maraming eksperto ang 
magsasabing, “Iya’y masamang paraan para magsimula, Pedro.  Hayagang salungatin ang iyong mga 
tagapakinig?  Dapat mong sikaping makakuha ng pagkakasundo.  Dapat mong sikaping manipulahin at 
magdala ng ilang paraan sa pagbebenta.”  Hindi, si Pedro ay hindi interesado diyan.  Siya ay interesado 
sa katotohanan.  Magsasalita siya bilang isa na magdadala ng katotohanan.  Pagkatapos ay nabasa natin 
na nagpatuloy siya sa pagsasabi sa kanila ng mismong ginawa nila:  “Kinuha ninyo ang mismong Anak ng 
Dios na nagkatawang-tao at, inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga 
makasalanan.”  Nagpatuloy siya sa pagsasabi sa kanila ng ginawa ng Dios:  “Binuhay ng Dios ang Kanyang 
Anak, si Jesu Cristo, mula sa mga patay at itinaas Siya sa buong kapangyarihan.”  At nagtapos siya sa 
malinaw na pagsasabi sa kanila ng ginawa nila at kung ano ang ginawa ng Dios.  Siya ay napaka prangka 
at tinawag sila upang magsisi sa pananampalataya. 
 
Ginagamit ng Dios ang pangangaral ng Salita ng Dios upang masaktan ang puso.  Ginagawa iyan ng Dios 
sa pamamagitan ng isang matapat na naghahatid ng Salita, ng mangangaral na magpapakain sa bayan ng 
Dios kasama ng buhay at nagpapalusog na Dios, matapat na pangangaral. 
 
Ngayon alam natin na si apostol Pedro nang araw na iyon ay may direktang kapahayagan mula sa Dios.  
Hindi na iyan ang kalagayan ngayon.  Ngayon mayroon na tayong Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios ay 
ang sakdal na Salita ng Dios.  Ito’y kinasihan, iyan ay, hiningahan o ipinagkaloob ng Dios kung kaya’t ang 
Biblia ay letra por letrang Salita ng Dios.  Tungkol sa Bibliang ito mababasa natin sa Hebreo 4:12 na ito ay 
buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alin mang tabak na may dalawang talim, at tumatagos 
hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may 
kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso.  Ang Biblia ay ang kapahayagan ng puso 
ng Dios.  Ang Kasulatan ang nagsasabi ng lahat.  Ang Kasulatan ang nagbubukas ng puso.  Ang Kasulatan 
ang umaabot sa kaluluwa.  Ang kailangan lamang ay matapat na ipangaral ng iglesia ang Salita ng Dios.  
Ang daan tungo sa puso ng tao ay ang ipangaral ang Salita ng Dios.  Mababasa natin sa Awit 68:11, “Ang 
Panginoon ang nagbibigay ng utos; malaki ang hukbo ng mga babaing naghahayag ng balita.”  Kalunus-
lunos sa mga tao na maglagay ng mga pulpito sa iglesia at dumaldal tungkol sa mga kaisipan ng mga tao, 
o sangguniin ang pinakabagong uso o kunin ang kanilang sermon mula sa ilang sekular na pangyayari, o 
gumamit ng maramihang  pamamaraan sa pagbebenta sa iglesia.  Napaka makasalanan.  Ang pagkain ay 
ibinigay ng Dios.  Ang pamamaraan ay ipinagkaloob ng Dios.  Ang malakas na kapangyarihan ng Dios ay 
nasa Kanyang banal na Kasulatan. 
 
Iyan ang pagkatawag sa iglesia.  Ang pagkatawag sa iglesia ay upang ipangaral ang Salita ng Dios.  At ang 
iyong tawag, bilang mananampalataya, ay pakinggan ang Salita ng Dios at dumalo sa iglesia kung saan 
ang Salita ng Dios ay ipinangangaral sa iyo sa katotohanan.  Ang pagkakaayos ng gawaing pagsamba ay 
hindi isang bagay na nagkataon.  Kundi ang pagkakaayos ng inyong gawaing pagsamba ay dapat 
nakapalibot sa Salita ng Dios, ang pangangaral ng Salita ng Dios sa buo nitong katotohanan, at nakatutok 
sa pag-abot sa puso.  
 
Ito’y nakakasakit sa puso.  Ito’y nagpapatigas kung kaya’t ang ilan ay umaalis na nagmamatigas sa 
kanilang kasalanan.  Ngunit ito rin ay daan ng kapayapaan at kapatawaran kay Jesu Cristo.  Sinabi nila 
kay Pedro at sa iba pang mga apostol, “Mga ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin?”  Kailangan 
nilang aminin na ang sinabi ni Pedro ay katotohanan.  Kinikilala nila na sila ay nagkasala. 
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Unawain ang kanilang mga salita.  Nang sabihin nila kay Pedro, “Anong dapat naming gawin,” hindi sila 
nag-iisip na gumawa ng isang bagay sa kanilang mga sarili upang alisin ang kabigatan ng kanilang sala.  
Sinasabi nila, “Hindi namin ganap na nalalaman kung ano ang dapat naming gawain sa ganito katinding 
kalagayan.”  Ang kanilang tanong ay tunay na nangangahulugang, “Lubos naming ipinahahayag ang 
aming sala at ang aming kahinaan sa harap ng Dios.  Nagpapasakop kami sa Salita na iyong ipinangaral.  
Ang Salita ay gumawa ng kamalayan sa aming kasalanan.  Ngunit ang Salita ngayon ay dapat ding ipakita 
sa amin ang daan ng kalayaan mula sa aming mga kasalanan.” 
 
Kaya sinabi sa kanila ni Pedro, “Magsisi kayo, at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni 
Jesu-Cristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu 
Santo.”  Iyon ang paraan:  pananampalataya at pagsisisi.  Ito man, ay gawa ng Banal na Espiritu.  Ang 
Banal na Espiritu ang tumutusok at ang Banal na Espiritu ang gumagawa ng pananampalataya at 
pagsisisi.  Ang gawang di-matatanggihan – lahat ng ito ay sa biyaya kaya ang Dios ay nagsasagawa sa 
pamamagitan ng Kanyang Salita.   
 
Parehong kasangkapan, ang pangangaral ng Salita ng Dios, ang dapat mong marinig.  Bilang kaanib ng 
iglesia, anumang iglesia iyan, dapat mo itong panghawakang matibay sa araw na ang pangangaral ng 
Salita ng Dios ay pinapalitan ng lahat ng uri ng mga bagay na umaangkin na may kakayahang gumawa ng 
gawain ng Dios.  Dapat mong tiyakin na ang inyong iglesia ay matapat, maingat, at hindi ikinahihiyang 
nangangaral ng Salita ng Dios.  Dapat kang personal na magkaroon ng malay dito.  Dapat kang pumunta 
sa iglesia.  Dapat kang dumalo sa iglesia kung saan ang Salita ng Dios ay ipinahahayag sa kanyang 
kadalisayan.  At sa ilalim ng pangangaral na iyan ikaw ay pumapasok sa gawaan ng Dios.   Doon ay 
ipagkakaloob sa iyo ng Dios na makilala ang iyong puso.  Doon, tiyakang ilalantad ng Dios ang kasalanan.  
Ngunit Siya rin ay aaliw.  Siya ay magdudulot ng mga sugat, ngunit Kanya rin silang tatalian sa balsamo at 
mga panghaplos ni Jesu Cristo.  Doon ay dadalhin ka ng Dios sa pagkakilala kay Cristo at sa Kanya na 
napako sa krus.  Kailangan mong naroon at kailangan mong manalangin na gagawin ng Salita ng Dios ang 
gawain nito sa iyong puso. 
 
Inuusig ka ba ng Salita ng Dios?  Pinapatay ka ba nito?  Nakakasakit ba ito?  Nagdadala ba ito sa iyo ng 
kaalaman sa kasalanan?  Inaaliw ka ba nito, ng maluwalhating ebanghelyo ni Cristong napako at 
nabuhay?  Iniiwan ka ba nito na walang lugar na susulingan, maliban sa krus at kay Cristo, nagbubunga 
ng pagbabago ng puso sa iyo kung kaya’t ikaw ay nasasaktan sa isang banal na kalungkutan at dinadala 
sa kamangha-manghang kagalakan ni Cristo na ipinagkaloob sa akin, lahat ng biyaya ng Dios? 
 
Ang Salita nawang iyon ay masambit sa iyo sa katapangan at katotohanan.  Hanapin mo nawa ang 
katotohanang iyon.  At ang Salita nawang iyon ay patuloy na isagawa ang layunin ng Dios sa iyo, upang 
masaktan ang iyong puso upang ito’y dumugo sa kalungkutan at mapuno ng maluwalhating Cristo ng 
Dios. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Nawa ay hindi ipagbili ng iglesia ang katotohanan.  Hindi nawa 
magpahayag ng kawalang-pananampalataya ang iglesia sa Iyong Salita sa pamamagitan ng pagtingin sa 
ibang mga bagay upang isagawa ang Iyong layunin.  Kundi ang Iyong iglesia nawa ay maging matapat na 
ipangaral ang Iyong Salita sa katapangan at sa katotohanan.  Patuloy Mong tipunin sa Iyong sarili, kay 
Jesu Cristo, sa pamamagitan ng Iyong Salita, ang Iyong iglesia.  Ipagtanggol siya at ingatan sa 
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pamamagitan ng katotohanan ng Iyong Salita.  Ipagkaloob mo sa amin ang pag-ibig para sa mahusay na 
pangangaral ng Iyong Salita, Amen. 


