
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 24:36-46

“Ang Nabuhay Na Panginoon At Ang Tinipong Iglesia”

ni Carl Haak

Isang araw ang nagdaan – ang araw na si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay – isang na
kahanga-hanga at kagalakan, at isang araw din ng kalituhan at ng pagdududa!  Walang araw pa na gaya
nito noon, o walang araw pa na gaya nitong muli hanggang sa katapusan na pagpapakita ni Jesus minsan
pa sa mga alapaap ng kaluwalhatian. 

Ang buhay na imortal ay nakatindig sa kasalukuyang sanlibutan at kamatayan.  Dahil ang Panginoong Jesu
Crtisto, na siyang nagbangon mula sa kamatayan sa araw na ito, ay hindi lang nagtagumpay sa ginawang
paglalakbay sa libingan at nagbalik muli.  Subalit ang Panginoong Jesu Cristo ay nagtungo nang higit pa sa
libingan.  Kanyang winasak ang libingan.  Kanyang inihatid ang iglesia sa araw na iyun sa walang hanggang
buhay, isang lubos at ganap na katagumpayan.  Siya ay nakatindig sa sanlibutan sa isang dakilang
kaningningan kaysa sa nagawa ni Adan nang siya ay likhain sa araw na ginawa siya ng Dios mula sa alabok
ng lupa at hiningahan sa kanyang ilong ang hininga ng buhay at siya ay tumindig bilang isang lalaki na
walang kasalanan sa Paraiso.  Nang si Jesus ay nagbangon mula sa kamatayan sa unang araw ng sanlinggo,
Siya ay malayung-malayo at higit na maluwalhati kaysa dito.  Dahil Siya ay nakatindig sa katawang pantao
sa walang hanggang buhay, sa isang katawang hindi nabubulok, sa isang katawang hindi napapasailalim
ng kamatayan, sa isang katawang dapat mabuhay ng walang hanggan sa harap ng mukha ng Dios.  Siya
ay nakatindig sa katagumpayan ng iglesia para sa lahat ng mga kabilang sa Kanya, upang tayo ay mabuhay
na kasama ng Dios, katawan at kaluluwa, sa walang hanggang.  Isang araw ito na si Jesus ay nagbangon
mula sa kamatayan!

Ang araw ay nagpasimula na may isang malakas na lindol sa unang mga oras ng umaga.  Wala nang iba
pang nakakuha ng pansin ng mga kalalakihan at kababaihan at naramdaman nilang sila ay nasa kamay ng
Dios kundi ang isang lindol.  Matapos ito, bumaba ang mga anghel buhat sa langit upang igulong ang bato
papalayo.  Nang ang mga bantay na ito, na mga naatasan para magbantay sa Kanyang nilibingan, ay
magbalik ang kanilang pandama, sila ay tumakbong pabalik sa siyudad at isinawalat ang nangyari.  Sa harap
ng mga punong pari sila ay makakagawa ng isang kuwento, na sila ay nagsisigaw dahil ang mga anghel ay
bumaba at ipinihit ang bato mula sa Kanyang libingan.

Pagkatapos ay may naulit pang mga patotoo, na inihatid ng mga alagad sa buong araw, ang walang lamang
libingan at ang pagpapakita ng nagbangong Panginoon.  Ibinulalas ni Maria Magdalena sa mga alagad sa
araw na iyun, ang una niyang nasabi,  “Kanilang kinuha ang Kanyang katawan at hindi ko alam kung saan
nila Siya inilagay.”  Pagkatapos, bago matapos, gabi na nang araw na iyun, bago mag-umaga, si Jesus ay
nagpakita sa kanya (Maria Magdalena) sa libingan na may salitang, “Maria!”  At kanyang nakita Siya at
sinamba Siya.

Gabi na nang araw na iyun, nag-uunahan sina Pedro at Juan sa pagtungo sa libingan.  Pumasok sila sa
libingan at tiningnan ang paligid at nakita ang hindi nagalaw na mga tela.  Sa buong araw ang Tagapagligtas
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ay nagpakita sa Kanyang iglesia upang siguruhin sa kanila at sabihin sa kanila na Siya ay nagbangon na
mula sa kamatayan.  

Ito ay napakagandang bagay, di ba?  Ito ay isang bagay na dapat nating makita ngayon sa araw na ito kung
saan ating inaalala ang pagkabuhay na muli ni Jesu Cristo mula sa kamatayan.  Ang dapat nating
matandaan dito, ito ay isang malaking malasakit ng nagbangong Panginoon sa araw ng Kanyang
pagkabuhay na muli na nilalaman ng Kanyang iglesia na Siya ay nagbangon na.  Nagpakita Siya sa kanila,
at dahan-dahang sa pamamagitan ng mga pagpapakitang ito Kanyang inihatid sa kanila na makita ang
kagandahan ng pagkabuhay na muli na siyang evangelio, hanggang sa ito ay mapalinang nang Siya ay
magpakita sa Kanyang mga alagad na nagkakatipon sa gabi ng pagkabuhay sa itaas ng silid.  Ito ay ang
sitas na ating makikita sa Lucas 24:36-46.

Subalit alalahanin mo ang kaisipan.  Ang kaisipan ay ito:  na ang dakilang masalakit ng Panginoon ay nasa
Kanyang iglesia at ang Kanyang iglesiang ito ay hindi dapat magduda, walang pag-aalinlangan, walang
maling pananaw tungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesu Cristo.  Ito ang katotohanan na dapat
mong lubos na maunawaan, at nilalaman ang kahulugan nito:  Si Jesu Cristo ay nagbangon mula sa
kamatayan.

Wala tayong panahon ngayon sa mga tutugon sa kapahayagan na si Jesu Cristo ay nagbangon mula sa
kamatayan na may isang ngiting nalalaman na nagsasabi, “Ah, oo.  Alam namin ang ibig mong sabihin.  Siya
ay nabuhay sa aming alaala bilang isang dakilang tao.  Ating tingnan ngayon ang tungkol sa Easter Bunnies
at Egg hunts.”  Wala tayong panahon d’yan.  Wala tayong panahon ngayon para sa mga abalang-abalang
malaman kung paano maghanda ng isang Easter Brunch at may kinalaman sa mga sangkap at pang
himagas.  Ito ang nais nating malaman:  Na si Jesu Cristo ay nagbangon mula sa kamatayan.  Nais nating
malaman ang kahulugan ng Kanyang maluwalhating evangelio ng pagkabuhay na muli.  Kung hindi mo ito
alam, ang buhay mo ay walang kabuluhan.  Kung hindi muna si Jesu Cristo ay nagbangon mula sa
kamatayan, wala kang lakas, walang dahilan para mabuhay ka pa.  Ikaw ay hungkag.  Ikaw ay nasa
kasalanan pa.  Ikaw ay patay.  Kung hindi alam na si Jesu Cristo ay nagbangon at kung hindi mo alam ito
sa iyong puso, ibig sabihin sa katotohanan, ikaw ay nabubuhay ng halos isang pulgada na lang sa impierno.

Ito ang evangelio:  Si Cristo ay nagbangon buhat sa mga patay!  At ang panawagan ng evangelio ay ito:
Magsisi at manampalataya.  Ikaw na isang kabataan, ikaw na isang mag-aaral sa kolehiyo, ikaw na isang
ina, ikaw na isang asawang lalaki o babae, isang bata – kailangan mong malaman na si Jesu Cristo ay
nagbangon.  Dapat kang manghawakan sa katotohanang ito sa pamamagitan ng pananampalataya.

Gaya ng nasabi ko, isang magandang araw ito nang si Jesus ay nagbangon mula sa patay.  Subalit isang
magandang gabi rin ito, nang Siya ay magpakita sa kanila sa itaas ng silid, na magkakasama sa likod ng
pintuang naka-kandado.  Maaga pa ng gabing iyun, ay may dalawang manlalakbay na taga Emmaus,
marahil isang lalaki na ang pangalan ay Lucas at Cleopas, na nagbalik na nagmamadaling hinahanap ang
mga alagad sa itaas na silid.  At sila ay nagbulalas sa silid na iyun na sinasabi sa kanila ang pagpapakita ng
Panginoong Jesu Cristo sa kanila habang sila ay naglalakbay patungong Emmaus.  Subalit bago sila matapos
sa pagsasalita tungkol sa kanilang naranasan, kanilang nakaharap ang sabay-sabay na pagsasalita buhat
sa mga alagad.  Sumigaw ang mga alagad sa kanila na nagsasabi, “Ang Panginoon ay nagbangon ngang
tunay at napakita kay Simon Pedro.”

Matapos ang pahayag na ito, ang dalawang manlalakbay ay nagpasimulang magsabi sa kanila ng mga bagay
na kanilang ginawa habang sila ay papauwi pabalik sa Emmaus.  Ang pintuan ay sarado sa likuran nila, at
nakita nilang muli ang pinto na naka-kandado nga.  Nagkaroon na ngayon dito ng pag-uusap-usap sa itaas
na silid.  Isang magandang talakayan ang nagaganap sa oras na iyun.  Sana ay naroroon ako noong oras
na iyun.  Marahil sinabi ng isa sa kanila, “Alam nyo, hindi nagkataon lang ang tungkol sa lindol nang
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umagang ito.”  Marahil sinabi rin ng isa, “Naaalala nyo ba ang sinabi ng senturiyon sa krus, na tunay ngang
ito ang Anak ng Dios”?  At pagkatapos, “Maria, Maria Magdalena, ano ang sinabi Niya sa iyo?  Sinabi ba
Niya, ‘Ako ay aakyat sa Aking Dios at inyong Dios, sa inyong Ama at sa Aking Ama’ “?  At, “kayong
kababaihan, na nakakita sa Kanya nang magpakita ito sa inyo ngayon sa libingan.  Masasabi ninyo ba sa
amin ang sinabi Niya sa inyo?”  At sa dalawang manlalakbay na taga Emmaus, “Sinabi ninyo na Siya ay
napakita sa inyo at inanyayahan ninyo Siya na kumain at bigla Siyang naglaho.  Habang hinahati Niya ang
tinapay bigla na lang Siyang nawala?”

Sa buong pag-uusap na ito ay may isang dakilang pagkagulat.  Subalit sa buong pag-uusap na ito ay may
isang malaking maling akala.  Dahil napakalinaw na ang mga alagad sa itaas na silid nang gabing iyun ay
nag-iisip sa tulad na pangyayari sa pagkabuhay ni Lazaro.  Ibinangon ng Panginoon si Lazaro mula sa
kamatayan at si Lazaro ay nagkaroon muli ng buhay.  Tila inakala nila sa puntong ito na si Jesus ay hindi
patay, at Siya ay tunay ngang nabuhay.  Subalit hindi nila lubos na naunawaan ang pagkabuhay na muli.
Kanilang inakala marahil ito na ang Panginoon ay nalupig, o dinaya ng kamatayan; na Kanyang ninakawan
ang libingan.  At ginawa nila ang lahat ng iba’t ibang pag-aalinlangan.  Siya kaya ngayon ay parang espiritu
na?  Ito ba talaga ang Panginoon?  Nariyan ang lahat ng iba’t ibang katanungan.  May kagalakan!
Katunayan ang Panginoon ay wala sa libingan.  Kahit paano, Siya ay nabuhay.  Marahil, Siya ay magbabalik
sa kanila at magiging gaya uli ng dati ang mga bagay bago mangyari ang nakakatakot sa krus.

At ating mababasa sa Kasulatan na “habang sila ay nagsasalita, si Jesus mismo ay tumayo sa kalagitnaan
nila, at sinabi sa kanila, Sumainyo ang kapayapaan.”  Naging mabilis ang lahat, nariyan ang biglaang
pagtayo sa kanilang kalagitnaan ng Panginoon, ang pintuan ay nakasara, gaya ng sinabi sa atin ng
Kasulatan.  May pagkatakot na tugon sa kanila.

Subalit bago tayo tumugon sa katatakutan na ito, nais kong bigyan ng puntong muli ang katunayang ito na
si Jesus ay tumayo sa kanilang kalagitnaan.  Ang Panginoon ay may pagpapahalaga tungkol sa Kanyang
iglesia.  Siya ay dumating, saan?  Siya ay dumating sa kalagitnaan ng Kanyang iglesia.  Siya ay dumating
sa kalagitnaan ng mga nagmahal sa Kanya at ang pinag-uusapan ay Siya – silang mga nanampalataya, dahil
sa biyaya ng Dios, na Siya ang Mesias at silang pananampalataya ay naibalot sa Kanya.  Ang Panginoon ay
hindi dumating sa kanilang kawalang interes.  Ang Panginoon ay hindi dumarating sa may spiritual na
walang tunay na pangangalaga tungkol sa evangelio.  Ang Panginoon ay hindi darating sa kanila.  Kundi Siya
ay dumarating sa kanila na sa biyaya ay nag-udyok ng isang malalim na interes sa pamumuhay sa Kanya,
sa kanila na sa araw ng pagnanais na ang liwanag ng pagkabuhay ay magliwanag sa kanilang mga kaluluwa,
sa kanila na kailangan malaman – na ang Panginoon ay dumarating sa Kanyang iglesia.

Subalit sila ay takot na takot nang gabing iyun.  Inakala nila, na ating mababasa, na sila ay nakakita ng
isang espiritu.  Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila,  “Sumainyo ang kapayapaan.  Huwag kayong matakot.
Ako ito.”  Nakilala nila ang Kanyang boses, ang boses na madalas nilang marinig.

Sila marahil ay may iba’t ibang katanungan, iba’t ibang mga tanong tungkol sa kung ano ang kahulugan
nito.  At ang Panginoon ngayon, sa kalagitnaan ng Kanyang iglesia, ay magpapahayag sa kanila ng
pagkabuhay, ng katagumpayan – na ang kamatayan ay nilamon na ng katagumpayan – na sa pamamagitan
ng pagtayo Niya sa harap nila sa katawan, hindi Siya nagbalik sa pisikal na buhay, hindi Siya nagbalik sa
mundong ito, kundi nakatayo Siya ngayon sa harap nila sa buhay na hindi na mamamatay pa, isang buhay
na katawan na wala na sa ilalim ng kamatayan, isang buhay ng katawan na hindi dadalhin ang katawan at
ililipat sa presensya ng Dios.

Ang Panginoon ay nakatindig sa harapan nila.  At Siya ay nagpasimulang magalit sa kanila, dahil sa kanilang
kawalang pananampalataya.  Una sa lahat, Kanyang tiniyak sa kanila na Siya ay hindi espiritu.  Sinasabi
Niya, “Mayroon bang makakain?”  At Siya ay kumain sa harap nila ng isang isda at isang saray o pugad ng
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pukyutan.  Sinabi Niya sa kanila, “Hawakan ninyo Ako.  Ang isang espiritu ay walang laman at mga buto
na gaya ng nakikita ninyong mayroon naman Ako.”

Kaya ang mga alagad ay nagpasimulang makita na ito na nga ang Panginoon.  Gayunman, walang
nagpapasok sa Kanya.  Ito ay isang totoong katawan.  Ito ay isang tunay na katawang pantao.  Ito ang
katawang ipinanganak ni Birheng Maria, ang katawan na nagdusa at namatay sa krus, ang katawan na
namatay.  Ito ay isang totoong katawan.  Subalit ito ay katawang wala na sa ilalim ng kapangyarihan ng
mundo.  Siya ay napakita sa kanilang presensya at, ating mababasa, na  sila ay nanampalataya hindi dahil
sa kagalakan.  May kagalakan sa kanila, subalit hindi pa rin nila ito maintindihan.

Kaya ang Panginoon ay nagpasimulang magpaliwanag sa kanila.  Nagsimula Siyang ipaliwanag sa kanila ang
tunay na katagumpayan na Kanyang natamo.  Nagpasimula Siyang magpaliwanag sa kanila na buhat sa
Kasulatan, na ang lahat sa Lumang Tipan at mula sa mga salita na Kanyang sinabi sa kanila, na ang
Kanyang pagkabuhay na muli ay hindi lang isang suntok para sa kaaway.  Hindi lang ito isang paghihiganti
sa kaaway.  Kundi Siya ay nagtagumpay na.  Ang digmaan ay tapos na.  Ang kaaway na kasalanan at
kamatayan ay nalipol na.  Siya ay natindig ngang tunay sa harapan nila sa parehong pangangatawan noong
ipanganak at ipako, subalit ngayon ang katawang ay niluwalhati.  Subalit ito wala na sa ilalim pa ng
kamatayan.  Hindi na ito nalilimitahan ng pintuang naka-kandado.  Mabubuhay ang Kanyang katawan ng
walang hanggan sa presensya ng Dios.  Ipinahayag ni Jesus sa kanila na hindi Siya dumating lang upang
ayusin ang dumi na nagawa ni Adan, kundi Siya ay dumating upang dalhin sa atin ang walang katapusang
Paraiso ng Dios, na itinatanim sa ating mga katawan dahil sa Kanyang kapangyarihang buhay na
di-namamatay; na Kanyang itinatag ang kapayapaan sa pagitan natin at ng Dios; at Kanyang itinatag ang
walang hanggang buhay sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang pagkabuhay
na maguli.

Ginawa ito ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita sa mga alagad mula sa Kasulatan.  Sinabi Niya
sa kanila, “Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang
matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga
propeta, at sa mga awit.”  Kanyang ipinakita sa kanila mula sa kaparehong pinagkunan natin ngayon – ang
banal na Kasulatan.  Ito kung bakit ating ipinapangaral ang Kasulatan.  Ang pagkabuhay na muli at ang
lahat ng katotohanan sa Biblia ay naipahayag sa atin sa Kasulatan.  Dahil ang Kasulatan ay iisang Salita ng
Dios.  Hindi ito tulad ng isang bagay na hindi mo mauunawaan.  Hindi ito isang aklat ng bugtungan.  Ito
ay ang katotohanan ng ating kaligtasan dahil sa biyaya.  At Ibinigay sa atin ni Jesus sa Kanyang iglesia ang
isang maluwalhating pagpapaliwanag ng Kasulatan.  Kanyang binuksan ang kanilang pang-unawa upang
sila ay manampalataya sa Kasulatan.

Ikaw ba ay may katulad na paghanga sa iyong puso ngayon?  Ang nagbagong si Cristo, dahil sa Banal na
Espiritu, ay binubuksan ang iyong puso sa harap ng Kasulatan, ipinapahayag sa iyo na Siya ay nagbangon
mula sa kamatayan.  Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay na muli?  Ito ang ibig
sabihin.  Tayo ay pinawalang-sala.  Ibig sabihin ang ating kasalanan ay tunay ngang pinatawad na – na una
sa lahat.  Dahil nakita mo, kung ang Panginoon ay naiwanan sa libingan, ang ating pagpapatotoo na ang
Kanyang gawa sa krus ay isang kabiguan at ituturing ito na kabiguan ng Dios.  Kung iniwan ng Dios ang
Kanyang Anak sa libingan, sasabihin Niya, “Hindi ka nararapat sa buhay, hindi ka nararapat sa Aking
presensya.  Hindi mo ginawa kung ano ang Ibinigay Ko sa iyo na gawin.”  Subalit nang buhayin ng Dios ang
Kanyang Anak sa ikatlong araw, nang kinuha ng Dios ang Kanyang anak mula sa libingan, ipinahayag ng
Dios na ang gawa ng Kanyang Anak sa krus ay para sa lahat ng punto, isang ganap!

Ano ang gawaing ito?  Ang gawang ito ay gumawa ng pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan na
pinili ng Dios.  Ang gawang ito ay Ibinigay sa atin, sa pamamagitan ng Kanyang pagsunod, isang ganap at
walang dungis na katuwiran.  Ang gawa na ito, sa isang salita ay, pagpapawalang sala!  Ang pagpapawalang
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sala sa atin sa presensya ng Dios, sa kapatawaran ng ating kasalanan at sa pagtugon sa ganap na katuwiran
para sa atin.  Ang pagkabuhay na muli ay nagpapahayag sa atin na tayo ay pinawalang sala.  Ang gawa ni
Jesus ay nagtagumpay.  Ang ating mga kasalanan ay pinatawad dahil sa krus ni Jesu Cristo.  Ang
nagbangong Tagapagligtas ay nakatayo sa Kanyang iglesia at Kanyang ipinapahayag sa atin ito ngayon.
Sa iyo, na nabibigatan sa inyong kasalanan, ang pagkabuhay na muli ba ng evangelio ay narinig gn iyong
mga tainga?  Ikaw ay napatawad.

Subalit mayroon pa.  Ang pagkabuhay na muli ng evangelio ay nagpapahayag na tayo ay buhay.  Tayo rin,
ay nagbangon sa isang bagong buhay.  Siya ay nagbangon bilang Ulo ng Kanyang iglesia, at bilang Ulo ng
Kanyang iglesia, dahil sa Espiritu Santo, Kanya rin itinanim sa atin sa Kanyang kalooban ang pagkabuhay
na muli, upang tayo rin ay maipanganak buhat sa itaas, ipinanganak mula sa itaas sa pamamagitan ng
pagkabuhay na muli ni Jesu Cristo at Ibinigay ang prinsipyo ng buhay na walang hanggan sa ating mga
puso.

Ang pagkabuhay na muli ni Jesu Cristo, samakatuwid, pangalawa, ay naghahayag na sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng Kanyang kaloobang biyaya Siya ay darating sa atin na mga patay sa ating mga kasalanan,
na hindi magagawang sumampalataya sa Kanya.  Sa pamamagitan ng isang makapangyarihang
pagkabuhay, Siya ay darating sa ating mga pusong patay at gagawa Siya ng isang bagong buhay.  Kanyang
itatanim ang Kanyang buhay sa atin, upang sa gayon, si Cristo na nasa atin, magagawa nating
sumampalataya sa buhay na walang hanggan.

Mayroon pa.  Sa araw na ito Siya ay natayo sa harapan natin sa Kanyang katawan at Kanyang ipinapahayag
ang Kanyang kaligtasan ay lubos at buo, na ito ay hindi lang sa ating kaluluwa kundi sa ating katawan din,
at ang ating mga katawan ay gagawin din sa Kanyang maluwalhating katawan.  Tayo rin ay bubuhaying
kasama ni Cristo sa katawan.  At tayo ay tatayo ng walang hanggan sa harap ng Dios sa buhay na
di-namamatay.

Ano ang sinasabi mo tungkol dito?  Ang sanlibutan, ang sanlibutan na walang kabuluhan, na tungkol sa
Easter bunnies at Easter eggs at Easter buffets at mga sangkap at pang himagas?  Iyan lang ba ang
mayroon ka ngayon?  O ito kaya ang pumupuno sa iyong puso at kaluluwa:  Si Jesu Cristo ay nagbangon
mula sa kamatayan!  Alam ko na Siya ay nabuhay na!  Alam ko ito gaya ng pagkaalam ng mga alagad.
Binuksan ng Panginoon ang kanilang pang-unawa at ipinakita ang lahat mula sa Kasulatan.  Gayun din
ngayon, sa basehan ng Kasulatan at sa basehan sa pagkilos ng Espiritu sa ating mga puso, nilalaman natin
na Siya ay nagbangon.  Siya ay Panginoon.  Ang ating mga kasalanan ay pinatawad.  Tayo ay mabubuhay,
sa pangangatawan, kaluluwa, ng walang hanggan sa Kanya.  Ang tagumpay ay sa atin.  Magdiwang tayo.
Wala na tayo sa kahatulan.  Ang pintuan ng langit ay nabuksan.  Ang tagumpay ay tiyak at buo.

At sa Kanya na nagmahal sa atin at luminis sa atin sa Kanyang dugo, sa Kanyang kaluwalhatian at
pagpupuri sa iglesia ngayon, at magpakailanman.  Sa Kanya na patay at buhay, at masdan Siya ay
nabubuhay magpakailanman, sa Kanya ang kaluwalhatian sa iglesia, ang sanlibutang walang katapusan,
Amen.

_________________________________

Manalangin tayo,

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo dahil sa kaluwalhatian ng evangelio ng pagkabuhay na muli ng ating
Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Dalhin ang kapangyarihan at kagandahan nito sa aming puso.  Ito nawa
ay magbigay aliw, ng kalakasan ng ating mga kaluluwa.  At sa Kanya at sa Kanyang Anak ang papuri at
parangal sa walang hanggan, Amen.


