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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Juan 3:11

"Ang Mensaheng Narinig buhat nang Pasimula”

ni Rev. Carl Haak

Si apostol Juan ay tinawag na “apostol ng pag-ibig.”  Ang Espiritu ni Jesu Cristo sa pamamagitan niya ay
tinatawag tayo bilang maliliit na mga anak ng Dios upang mag-ibigan sa isa’t isa, gaya ng Dios, alang-alang
kay Cristo, na inibig tayo.  Sumulat si Juan sa kanyang mga sulat ng ilang pangunahing aral lamang o punto,
subalit lagi siyang bumabalik sa mga katotohanang ito nang paulit-ulit, bawat sandali ay lalong mas masidhi.
Isang mahalagang punto o katotohanan na tinutukoy ni Juan, palagi sa kanyang sulat, ay ang katotohanan
na ang mga ipinanganak na muli kay Jesu Cristo ay mag-iibigan sa isa’t isa.  

Sa I Juan 1:7 sinasabi niya sa atin na kung lalakad tayong kasama ng Dios, magkakaroon tayo ng pakikisama
sa isa’t isa.  Sa kapitulo 2:10 sinasabi niya na ang isang bagong utos ay dinala sa atin na, bilang mga inalis
sa kadiliman, dapat tayong mag-ibigan sa isa’t isa.  Nagpatuloy siya sa kapitulo 4 upang sabihin na dapat
tayong mag-ibigan sa isa’t isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Dios.  At ang lahat nang umiibig ay ipinanganak
ng Dios.  Kung hindi natin iniibig ang isa’t isa, kung gayon tayo ay hindi ipinanganak ng Dios.  Sapagkat ang
katunayan ng biyaya ng Dios sa ating puso ay pag-ibig sa isa’t isa.

Sa madaling salita, sinasabi si atin ni Juan na ang tawag ng pag-ibig sa kapatid ay hindi dagdag sa
pananampalatayang Cristiano, hindi ito ibabaw ng pananaw ng Cristiano, kundi ito ay kabilang sa pinaka puso
ng biblikal na Cristianismo.

Ngayon mapapansin natin sa ikatlong kapitulo ng I Juan, sa talatang 10, ang apostol ay gumawa ng paglilipat
mula sa pangkalahatan tungo sa tiyak.  Sinabi niya noon sa atin na, bilang mga anak ng Dios na muling
ipinanganak, dapat tayong gumawa ng katuwiran.  Kaya sinabi niya, “Na gumawa ng katuwiran, sa tahasan,
ay pag-ibig sa kapatid.”  Ang unang bahagi ng talatang 10 ay isang buod:  “Sa ganito nahahayag ang mga
anak ng Dios at ang mga anak ng diablo:  ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios.”
Iyan ang buod ng sinasabi niya sa mga talatang 4-9.  Doon ay itinuro ni Juan na ang paraan ng pamumuhay
ng katuwiran ay ang katunayan ng pagiging anak ng Dios, ng pagtataglay ng bagong buhay o ng binhi ng
buhay ni Jesu Cristo.  Ang lahat ng ipinanganak na muli ay nabubuhay at tinatawag upang mamuhay ng
kinagawian, walang tigil, nagsisisi sa harap ng Dios bilang katunayan na siya nga ay hindi anak ng diablo
kundi anak ng Dios.

Subalit gayunman, mapapansin mo, sa talatang 10, si Juan ay naglilipat mula sa pangkalahatang pagkatawag
sa katuwiran tungo sa tiyak na katibayan ng isang matuwid na buhay.  Nabasa natin, “Pati ang hindi umiibig
sa kanyang kapatid.”  Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, lalo na, pati ang hindi
umiibig sa kanyang kapatid.

Ang apostol ay nagpalit ng kambiyo at ginawang tungkulin natin na mag-ibigan sa isa’t isa.  Mula sa
pangkalahatang tawag na dapat tayong mabuhay ng matuwid na buhay, banal na buhay na kaugma sa ating
pananampalataya, tungo sa isang tiyak na tawag upang ibigin ang ating kapatid.  Sapagkat ano ang mabuhay
ng isang matuwid na buhay?  Ang puso ng matuwid na buhay ay ang mag-ibigan sa isa’t isa sa pag-ibig ng



Page 2 of  5

Dios.  Kung walang pag-ibig, lahat ng ating gawang katuwiran ay malamig at walang laman.  Ang pag-ibig
sa Dios at sa isa’t isa ang nagbibigay sa buhay ng katuwiran ng kanyang init at ganda.

Kaya sinasabi ni Juan sa talatang 11, “Sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig buhat nang pasimula, na
mag-ibigan tayo sa isa't isa.”  Ang mensahe upang mag-ibigan sa isa’t isa ay malinaw dahil, sinasabi ni Juan,
narinig ninyo ito buhat nang pasimula, iyon ay, mula sa unang bahagi ng buhay Cristiano.  Masasabi ni Juan
sa mga Cristianong sinusulatan niya ng kanyang sulat, na nang una nilang marinig ang ebanghelyo narinig
nila ang utos ng Dios, kay Cristo, na mag-ibigan sa isa’t isa.  Sinasabi niya sa atin na ang utos na mag-ibigan
tayo sa isa’t isa ay kabilang sa puso ng ebanghelyo.  Ang mga unang narinig mo, buhat pa nang pasimula,
ito ang iyong narinig:  Si Jesu Cristo ay isinugo ng biyaya ng Ama, isinugo dahil sa soberano, partikular na
pag-ibig, upang mamatay sa krus upang iligtas ang mga anak ng Dios mula sa kanilang kasalanan.  At,
samakatuwid, dapat mong ibigin ang Dios.  Dapat kayong mag-ibigan sa isa’t isa.  Ang pag-ibig sa iba ay
kabilang sa ABC ng ebanghelyo, sa unang pagtuturo ng ebanghelyo.  Ito ang natutuhan natin sa kindergarten
ng pananampalatayang Cristiano.  Dapat nating putulin ang ating mga ngipin sa katotohanang ito.  Dapat
tayong mag-ibigan sa isa’t isa.

Iyon ang mensaheng narinig natin buhat pa nang pasimula, tungkol sa Kanya na namatay para sa atin.
Itinuro ito ni Jesus (Juan 15:12, 17):  “Ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng
pagmamahal ko sa inyo….. Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, upang kayo'y magmahalan sa isa't
isa.”  Ang pag-ibig sa isa’t isa ay hindi isang bagay na dinadala sa paunang klase, pagkatapos ng maraming
taon sa pananampalatayang Cristiano.  Hindi ito sa huli ay isang bagay na dumarating sa iyo pagkatapos
maituro sa iyo ang maraming iba pang bagay.  Hindi, ang Espiritu Santo ni Cristo, sa pamamagitan ng Salita,
buhat pa sa pasimula ng pananampalatayang Cristiano ay nagtuturo sa atin na dapat tayong mag-ibigan sa
isa’t isa.  “Ito’y narinig ninyo buhat nang pasimula.”  

Mayroong isang bagay na kapani-paniwala tungkol diyan.  Mayroong isang bagay na lubos na
nakakapagpakumbaba, at marahil ay kahiya-hiya pa nga, tungkol diyan.  Paano nating nalilimutan ang mga
pangunahin bilang mga anak ng Dios!  Gaano kadalas nating hindi natatandaan ang mga narinig natin mula
sa pasimula!  Nalilimutan natin ang natutunan natin sa kindergarten.  Kapag ang ating damdamin ay
napukaw, kapag ang ating karapatan ay nasaktan, kapag ang ating pakiramdam ay nagising, kapag ang
pagmamataas ay gumawa sa atin ng malalim na sakit, marami tayong maaalala sa mga natutuhan natin mula
kay Jesu Cristo at sa sinabi Niya.  Napakadali nating masasabi, “Hindi ba’t sinabi Niya, ‘Mga asawang babae,
pasakop kayo sa inyu-inyong asawa’?  Hindi ba’t sinabi Niya, ‘mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyong mga
asawa’?  Hindi ba’t sinabi Niya dito sa talatang ito na ang ganito at ganito ay gayon?  Bakit,” sasabihin natin,
“titingnan ang kanilang mga ginawa.  Iyan ay lubos na hindi maka-cristiano, iyan ay maling-mali.”  Maaari
tayong magtambak ng napakaraming mga sitas.  Ah, natatandaan natin ang bawat tuldok at ang bawat maliit
na bantas!  Subalit nalilimutan natin ang mensaheng narinig natin buhat sa pasimula, na dapat tayong
mag-ibigan sa isa’t isa. 

Nauunawaan mo, hindi tayo maaaring magdahilan ng kawalang-malay dito.  Hindi natin maaaring sabihin,
“Ngunit ang relasyong ito ay napakasalimuot para diyan.  Oo, narinig namin buhat sa pasimula, bilang maliliit
na mga anak ng Dios, na dapat tayong mag-ibigan sa isa’t isa.  Nauunawaan ko, pastor, na ito ay nagmumula
sa pinaka pangunahin ng krus ni Jesu Cristo at ng pananampalatayang Cristiano.  Oo, oo.  Mag-ibigan sa isa’t
isa.  Hindi ko iyan maaaring tutulan.  Subalit, gayunpaman, ang ating emosyon, ang ating damdamin, ay
lubos nang napilipit ngayon, napakasalimuot, lubos nang nakapulupot – iyan ay napakasimple.  Hindi niyan
malulutas ang mga kinakaharap natin.” 

Naaalala ko na sinisikap kong lutasin ang isang problema sa algebra nang ako ay nasa ikasiyam na baitang,
sa lahat ng mga x at y at mga variables at mga equals at mga parentheses at ang lahat ay napakasalimuot
sa akin, di-kayang lutasin.  At pagkatapos naroon ang equal sign, kaya ito ay mayroon pa ring kahulugan.
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Ito ay labis na masalimuot sa akin para lutasin.  Mayroon akong napakagaling na guro na pumupunta at
nagsasabing, “Ano ang alam mo?”  At sasabihin ko, “Wala akong alam na kahit ano ngayon.”  Ngunit, “Hindi,
ano ang natutunan mo?  Anong mga prinsipyo ang natutunan mo buhat sa simula?  Bumalik ka sa una.”
Kaya, sasabihin ko, “Alam ko ito….”  “Sige,” sasabihin niya, “Gamitin mo iyan ngayon.  Balikan mo ang mga
una at makikita mo ang daan dito sa masalimuot na equation.  Balikan mo ang pinakaunang mga bagay na
natutunan mo at magagawa mong sagutin ang mahihirap na problema.”    

Sinasabi mo na ito ay napakasalimuot, ang paraan ngayon sa relasyong ito, wala na itong pag-asa.  Ano ang
mensaheng narinig mo kay Jesu Cristo buhat sa pasimula?  Iyon ay napakalinaw.  Ngayon, balikan mo at
gawin ito.  At makikita mo ang iyong daan nang lubusan.  

Ibig sabihin ni Juan hindi lamang ang mensahe na mag-ibigan sa isa’t isa ay malinaw dahil ito ay itinuro mula
sa pasimulang antas ng ating Cristianong pamumuhay, kundi ibig din niyang sabihin na ito ang inihahatid sa
atin ng Espiritu Santo sa mismong pasimula ng Kanyang gawain.  Ibig niyang sabihin na ito ang narinig ng
iyong kaluluwa nang dumating ang Espiritu Santo upang itanim ang binhi ni Jesu Cristo sa iyo.  

Sa talatang 14 ng kapitulo ay isinulat niya, "Nalalaman nating tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo
sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa.  Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan.”  Na tayo ay
dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay ay palarawan na paraan ni Juan ng paglalarawan sa
espiritual na muling kapanganakan.  Tayo ay dating patay.  Tayo ay dating nasa daigdig ng espiritual na
kamatayan!  Tayo, sa kalikasan, ay mga kaaway ng Dios at napopoot sa isa’t isa.  Tayo ay dating nasa
daigdig ng kamatayan.  Subalit nang tayo ay muling ipanganak, tayo ay dumaan na patungo sa buhay, tayo
ay muling binuhay ng Espiritu ng ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Siya ay nakatayo sa harapan ng
libingan ng ating espiritual na kamatayan nakabalot sa Kanyang kaluwalhatian at sinasabi Niyang, “Lazaro,
lumabas ka.”  Binuhay Niya tayo mula sa mga patay.

At ang katunayan ng biyayang ito ng Espiritu Santo, sabi ni Juan, ay pinagkalooban ka Niyang maunawaan
sa sandaling iyon na dapat mong ibigin ang Dios at mag-ibigan sa isa’t isa.  I Juan 4:7, “Mga minamahal,
mag-ibigan tayo sa  isa't  isa, sapagkat  ang pag-ibig ay sa Dios at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Dios
at nakakakilala sa Dios.”  Ang Espiritu Santo ay sumasaksi sa atin na Siya ay kumikilos na sa ating mga puso.
Paano?  Itinanim Niya sa atin ang pagnanasang ibigin ang ating mga kapatid.  Kaya ang mensahe ay
napakalinaw.  At napakalinaw din kung gayon, sabi ni Juan (at ito ang hindi hahayaan ni Juan na palampasin
sa atin), na ang tanging mapagpipilian ay pagkapoot.

Sinasabi natin, “Hindi ko sila minamahal, ngunit tiyak na hindi ko sila kinapopootan.”  Ngunit hindi tayo
hahayaan ni Juan na palampasin iyan.  “Sinumang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay napopoot sa kanyang
kapatid.”  Dapat tayong magsisi at ibigin ang ating kapatid.

Ang mensaheng ating narinig ay dapat tayong mag-ibigan sa isa’t isa.  Kapag ginagamit ni Juan ang salitang
“dapat” o “kailangan,” ibig niyang sabihin na mayroon, sa Cristiano, ng banal na pamimilit, isang panloob na
pagnanasa, upang ibigin ang isa’t isa.  Hindi niya ibig sabihin, “Dapat natin itong gawin, sa palagay ko.  Ito
ang paraang kinakailangan.  Hindi ko nararamdaman ito, pero sa palagay ko ay dapat ko itong gawin.”  Kung
paanong sinasabi mo, “Dapat kong gawin ang aking gawaing-bahay, pero ayoko talaga.  Dapat akong
mag-ahit ngayong umaga, pero parang ayaw ko.  Siguro, dapat na lang akong maglinis ng bahay, pero
pag-iisipan ko pa ito.”  Hindi, hindi iyan ang ibig sabihin ni Juan nang sabihin niyang dapat tayong mag-ibigan
sa isa’t isa.  Ibig niyang sabihin na mayroong banal na “pagnanais,” isang napipilitang pagnanasa, na gawin
ang gayon.

Hayaan mong ipaliwanag ito ni apostol Pablo sa atin sa II Corinto 5:14 at 15, kung saan may mga nagsasabi
ng tungkol kay Pablo na siya ay bukod sa kanyang sarili, na siya, marahil, ay naguguluhan sa pag-iisip.
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Sumagot siya, “Hindi, iyan ay hindi totoo.  Narito ang paliwanag sa aking buhay:  ‘Ang pag-ibig ni Cristo ang
humihimok sa amin.’  Ang pag-ibig ng Dios ang may hawak sa akin.  Ang pag-ibig ng Dios ang sumakop. 
Ang pag-ibig ng Dios ang naglagay sa akin sa ilalim ng banal na paghimok.  Dapat ko itong gawin.”

Ang pag-ibig ng Dios ay hindi tulad ng pasya ng tao.  Nakikita mo ang dokumentaryo sa telebisyon, o
dinadalaw mo ang mahihirap, at ang iyong damdamin ay napupukaw.  Ngunit unti-unti, habang lumalayo ka
doon, naiwawala ng karanasan ang pagkakahawak nito sa iyo at bumabalik ka sa dati.  Hindi iyan ang
pag-ibig ng Dios.  Ang pag-ibig ng Dios ay buhay.  Ang pag-ibig ng Dios ay humihimok.  Ang pag-ibig ng Dios
ay umaalon na kapangyarihan.  Dapat natin, kailangan natin!

Bakit kailangan natin?  Bakit ang pag-ibig sa mga kapatid ay banal na pamimilit?  Dahil ito ay nakaugat sa
krus, dahil namatay Siya para sa atin, dahil nagdusa Siya at dumugo at namatay doon sa isinumpang puno.
Dinala Niya ang ating mga kasalanan – ang nakakasindak na kadiliman ng ating mga kasalanan.  Dinala Niya
ang kakila-kilabot na sumpa, ang matinding galit ng Dios, na nararapat sa ating mga kasalanan.

Kung gayon kailangan, dapat nating, ibigin ang isa’t isa.

Ang salmon ay nilikha ng Dios upang malaman na sa panahon ng pangingitlog ito ay dapat pumunta pataas
upang mangitlog.  Pipiliin nito ang kamatayan kaysa hindi pumunta.  Ilalagay nito ang kanyang sarili salungat
sa pwersa ng tone-toneladang tubig at lagaslas.  Ito ay tatalon at susugatan ang katawan nito.  Hindi ka
maaaring pumunta sa salmon at sabihing, “Huwag kang pumunta.”  Ginawa ito ng Dios na gayon.  Ito ay
pupunta paakyat.

Tatawirin ng isang ina ang apat na daanan ng expressway ng trapiko ng Chicago sa panahon ng pagmamadali
kung ang kanyang sanggol dahil sa ilang kadahilanan ay naipit sa kalagitnaan.  Hindi mo siya mapipigilan.
Siya ay pupunta.  Kailangan niyang puntahan ang kanyang anak.  

Gayundin ang ating pag-ibig sa isa’t isa ay isang banal na simbuyo.  Hindi ito, “Sa palagay ko ay kailangan
ko.  Pag-iisipan ko ang tungkol dito.”  Ito ay isang banal na paghimok.  Tingnan mo ang krus.  Tingnan mo
ang pag-ibig ng Dios doon.  Ngayon, bilang tumanggap ng biyayang iyon, kaya mo bang gumawa ng mas
kaunti kaysa ibigin ang iyong kapatid?  Sinabi ba ng makapangyarihang Dios, “Sa palagay Ko ay dapat Kong
ibigay ang Aking Anak para sa mga makasalanang ito”?  Sinabi ba ni Jesus, “Inaasahan ng makalangit na Ama
na gawin Ko ito, kaya dapat Ko itong gawin”?  Ah, hindi!  Sa malinis, nag-aalab, at tumutupok na pagnanasa
Siya ay pumarito at Siya ay nagdusa at namatay para sa ating mga kasalanan.  Ito ang mensahe, kung gayon,
na narinig natin sa Kanya.  Ito ang mensahe na narinig natin:  Dapat tayong mag-ibigan sa isa’t isa.

Paano natin dapat ibigin ang isa’t isa?  Ang mensaheng iyan muli ay napakalinaw:  Kung paanong inibig tayo
ni Cristo.  Ganyan natin dapat ibigin ang isa’t isa.

Si Juan ay gumagamit ng pormula kapag tinatawag tayo sa isang buhay na matuwid.  Sabi niya sa talatang
7 ng I Juan 3, “Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid.”  Iyon ay, ang halimbawa
ng buhay na matuwid ay si Jesu Crito.  Gayundin ang halimbawa ng pag-ibig sa isa’t isa ay si Jesu Cristo.
Mag-ibigan sa isa’t isa kung paano tayong inibig ni Cristo.  Ganito ito inilagay ni Juan sa talatang 16 ng I Juan
3:  “Dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin; at
nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid.”  Paano natin dapat ibigin ang isa’t
isa?  Kung paano tayo inibig ni Cristo.  Tahasang paano?  Tumingin sa krus.  Isiping mabuti ang ginawa Niya
para sa iyo.  Ibinigay Niya ang Kanyang buhay para sa iyo.  Kung gayon, sa pag-ibig sa mga kapatid, ibibigay
ninyo ang inyong buhay sa isa’t isa.

Iyon ay magiging isang pag-ibig na nagsasakripisyo.  Ang pag-ibig sa isa’t isa ay ang kusang-loob at may
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kagalakang pagsasantabi ng sarili nating kapakanan, ng sarili nating mga pagnanasa, ng sarili nating
kaligayahan, para sa ikabubuti ng ating kapatid kay Jesu Cristo.  Ang pag-ibig ni Cristo ay hindi, “Ano ang
magagawa niya para sa akin?  Ano ang magagawa nila?  Bakit wala siyang ginagawa?”  Kundi, “Ano ang
magagawa ko?”  Pagsasakripisyo sa sarili dahil sa pag-ibig sapagkat nais nating ang kapatid na lalaki, ang
kapatid na babae, ang asawang lalaki, ang asawang babae, ang batang lalaki o ang batang babae ay
mapagpala.

Iyon ay magpapatuloy upang maging pag-ibig na nagpapatawad, sapagkat tinanggap natin sa Panginoong
Jesus ang kapatawaran para sa pinakamasama at sa pinaka karumal-dumal na pagtuligsa ng sarili nating
kasalanan, sa pamamagitan ng biyaya.  At kaya naman, mula sa puso, dapat din tayong malugod na
magpatawaran sa isa’t isa ng ating mga pagkakasala sa pag-ibig ni Cristo.

Mayroon pa.  Ang pag-ibig sa isa’t isa ay mangangahulugan na ikaw ang magpapasimula.  Ang pag-ibig ni
Cristo ay hindi naghintay sa iyo o sa akin.  Kung ito ay naghintay, tayo ay masusunog sa impierno.  Ngunit
ibinigay Niya ang Kanyang sarili.  Inibig Niya tayo.  Hindi sa inibig natin ang Dios, kundi Siya ang umibig sa
atin, sabi ni Juan sa I Juan 4:19.  Kaya naman, sa pag-ibig natin sa isa’t isa, huwag nating sabihin,
“Magsisimula ako ng mapagmahal na ugali sa kanya kapag…” o, “Magsisimula akong magpakita ng malasakit
at interes sa kanya kapag….”  Kung ganyan tayo magsalita, kung gayon tayo ay mga Armininan na may
malayang kalooban.  Sinasabi natin na iibig tayo sa isang kondisyon.

Hindi ganyan ang pag-ibig ng Dios.  Ang pag-ibig ng Dios ay hindi sa isang kondisyon.  Inibig tayo ng Dios
hindi dahil inibig natin Siya, hindi dahil pinili natin Siya, hindi dahil hinintay Niya tayo upang magkaroon ng
pananampalataya sa Kanya.  Hindi Niya sinabi, “Ginawa Ko na ang lahat ng magagawa Ko.  Iniibig Kita ng
labis.  Ngayon, wala na Akong magagawa pa.  Ikaw na ang bahala.  Kailangan mong piliing ibigin Ako.”  Hindi
ganyan ang pag-ibig ng Dios!  Ang pag-ibig ng Dios ay Siya ang unang umibig sa atin.  Siya ang nagsimula.
Ginawa Niya ito sa ating puso upang ibigin natin Siya.  Kaya gayundin naman, ang pag-ibig sa isa’t isa ay
mangangahulugan na tayo ang magsisimula.  Kaya tapat tayong iibig.  Sapagkat ang pag-ibig ng Dios ay
tapat.  Tayo ay makakapagtiis.  Tayo ay magpapasyang ibigin ang isa’t isa.

Ito, kung gayon, ang mensahe na narinig natin buhat nang pasimula, na dapat tayong mag-ibigan sa isa’t
isa.  Ito ang mensaheng napakalinaw nating narinig nang tumayo tayo sa harapan ng krus ni Jesu Cristo.
Hindi tayo makakatakas sa mensaheng ito kahti takpan natin ang ating mga tainga.  Ang mensahe ay
malinaw.

Naririnig mo ba ang mensaheng iyon?  Mag-ibigan tayo sa isa’t isa.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita, at dalangin namin na ito ay tanggapin ngayon sa aming mga
puso, na ang katotohanan ng Iyong Salita ay makahanap ng kahandaan at ng kapangyarihan ng Iyong biyaya
upang yakapin sa aming mga puso.  Patawarin Mo po kami sa aming mga kasalanan, kasalanan laban sa isa’t
isa, at sa pagbibigay-kahihiyan sa Iyong pangalan kapag nabibigo kaming ibigin ang isa’t isa.  At ipahintulot
Mong ibigin Ka namin at ang aming kapatid upang makita ng sanlibutan na isinugo Mo sa Jesu cristo dito sa
sanlibutan.  Sa Kanyang pangalan kami ay dumadalangin, Amen.


