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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Filipos 2:15

"Lumiliwanag Tulad Ng Mga Ilaw Sa Sanlibutan”  

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Mayroong talata sa Filipinos 2 na nagtatatag ng mahalagang katotohanan tungkol sa bayan ng Dios.
Mababasa sa talatang 15 ng kapitulong iyon:  “Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak
ng Dios na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong
tulad ng mga ilaw sa sanlibutan.”

Hindi lamang nagsasalita ang sitas na ito ng katotohanan na tayo ay mga ilaw na nagliliwanag, kundi
ipinapakita din nito sa atin ang ating pagkatawag bilang bayan ng Dios.  May ipinapalagay  itong Salita ng
Dios tungkol sa bayan ng Dios.  Ipinapalagay nitong sila ang mga ilaw ng sanlibutan.  Hindi isang tanong
kung sila ba ay mga ilaw o hindi.  Hindi rin sila inutusan dito upang maging mga ilaw.  Sa dulo ng talatang
ito ay malalaman natin na ang mga tinatawag na bayan ng Dios ay mga ilaw na lumiliwanag sa sanlibutang
ito.

Dapat itong malaman ng bayan ng Dios.  Dapat natin itong malaman.  Subalit bago natin maunawaan ang
katotohanang ito, dapat nating maintindihan na hindi ganito ang laging kalagayan.  Hindi tayo laging ilaw.
Sa isang pagkakataon ay lumakad tayo sa kadiliman.  Tayo ay naging mga anak ng gabi, mga anak ng
kadiliman.  At ang kadiliman na minsang naglarawan sa atin ay ang kadiliman ng kasalanan at
kawalang-pananampalataya.  Ang kasalanan at kawalang-pananampalataya ay marapat tawaging kadiliman
sa Kasulatan dahil, sa isang espiritual na katuturan, ito ay tunay sa atin, dahil dito ay hindi natin makikita ang
Dios.  Wala tayong kakayahang sumampalataya sa Dios.

Alam mo kung paano ito sa kalagitnaan ng gabi, kapag wala nang ilaw sa bahay.  Babangon tayo at, upang
hindi makaabala sa ibang natutulog, hinahayaan nating patay ang mga ilaw.  Nangangapa tayo sa harapan
natin, walang makitang kahit ano.  Marahil ay tumatama ang ating daliri sa paa o natitisod sa isang bagay
na nakaharang sa daan.  Ang punto ay hindi natin nakikita kung saan tayo papunta.  At tiyak, kung tayo ay
nasa isang malaking kagubatan sa halip na sa paligid ng sarili nating tahanan, tiyak tayong maliligaw.
Maliligaw tayo ng landas. 

Ang gayon ay totoo sa isang nasa espiritual na kadiliman.  Hindi siya makakita sa espiritual.  Hindi niya alam
ang daan.  At kapag tinangka niya sa kanyang kadiliman na hanapin ang daan, laging maling daan ang
nakikita niya.  Natitisod siya sa kasalanan saanmang dako siya pumunta.  Siya ay bulag.  Ayon sa Roma 8:7
hindi niya makita ang daan ng Salita ng Dios at mga utos.

Sa isang pagkakataon ikaw at ako na mga bayan ng Dios ay nasa kadiliman ng kasalanang iyon at
kawalang-pananampalataya, hindi makakita, natitisod sa ating kasalanan.  Palagi tayong lumalakad sa mga
daan ng kasalanan, nakikita ang isa at pagkatapos ang isa pa, ngunit hindi kailanman natatagpuan ang daan
na siyang daan ng buhay, ang tunay na daan.  

Inilalarawan itong mabuti ni Pablo sa atin sa Efeso 2:2, 3.  Isinulat niya doon, “Na dati ninyong nilakaran,
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ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon
ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway.  Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga
pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo noo'y katutubong
mga anak ng kapootan, gaya naman ng mga iba.

Ngunit narito ang pinagpalang katotohanan na tunay sa bayan ng Dios.  Ngayon tayo ay mga anak ng ilaw
at ng araw.  Tayo ay nagliliwanag tulad ng mga ilaw ng sanlibutang ito.  Sinasabi sa atin ni Pablo sa salita
ng Dios sa ating harapan na tayo ay lumiliwanag tulad ng mga ilaw.  Ang kadiliman ng kasalanan at
kawalang-pananampalataya sa atin ay naalis na.

Sa pagsasaalang-alang dito sa pinagpalang katotohanan hindi tayo dapat mabigong maunawaan kung
paanong tayo na dating nasa kadiliman sa isang pagkakataon ay naging ilaw na ngayon.  Tandaan, ang Dios
ang gumagawa sa atin kapwa sa pagnanasa at maging sa kakayahang gawin ang mabuting kaluguran Niya.
Ito’y gawa ng Dios sa Kanyang biyaya na gumawa sa atin na mga ilaw dito sa sanlibutan.  Inaawit ng
mang-aawit ang tungkol dito sa Awit 107:13, 14:  “Nang magkagayo'y dumaing sila sa Panginoon sa kanilang
kabagabagan, at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan, Inilabas niya sila sa kadiliman at anino ng
kamatayan, at sa kanilang mga gapos ay kinalagan.”  Kaya ang Dios, sa pamamagitan ng pagkilos ng
Kanyang soberanong biyaya, ang nag-alis sa atin sa kadiliman ng ating kawalang-pananampalataya at
pinagkalooban tayo ng ilaw.

Paano ito ginawa ng Dios?  Iyan ang mahalagang tanong.  Paano ipinagkaloob ng Dios sa atin ang ilaw?
Tayo ay naging mga ilaw dito sa sanlibutan sa batayan lamang ng gawa ng ating Panginoong Jesu Cristo.
Si Cristo ay pumarito at nagbigay sa atin ng liwanag upang hindi na maligaw ang ating mga paa, kundi sila
ay magabayan sa daan ng kapayapaan.  Ang ilaw na iyon ay naging atin nang ang Dios, na mayaman sa awa
dahil sa dakilang pag-ibig Niya na kung saan ay inibig Niya tayo, ay binuhay tayong kasama ni Cristo at
ginawa tayong buhay kasama ni Cristo.  Sa krus ay dinaig ni Cristo ang kapangyarihan at paghahari ng
kasalanan sa ating buhay.  Sa Kanyang muling pagkabuhay ay tinamo rin ni Cristo para sa atin ang espiritual
na buhay na kinakailangan upang lumakad sa liwanag.  Pagkatapos ay isinugo ni Cristo ang Kanyang Espiritu
sa bawat isa sa atin bilang Kanyang mga anak, at sa sandali ng ating muling kapanganakan binigyan tayo
ng Espiritu ng espiritual na buhay.

Ano yaong ilaw na ibinibigay ng Dios sa Kanyang mga anak?  Pananampalataya.  Ito ang ilaw ng
pananampalataya.  Ang pusong sumasampalataya ang nakakakita at nakakakilala sa Dios.  Ang ilaw sa atin
ay ang kaliwanagan o ang kaalaman kung saan natatanggap natin ang mga bagay ng kaharian ng langit.
Nagsisimula nating makita kung gaano kalaki ang ating mga kasalanan at paghihirap at ang ating kalayaan
mula sa kasalanan sa krus lamang ni Jesu Cristo.  Ang mga bagay ng kaharian na dating itinago sa atin ng
kadiliman ngayon ay nagliliwanag sa atin kung kaya’t nauunawaan natin ang mga bagay tungkol sa kaharian
ng langit.  Kapag ang liwanag ng Dios ay ibinuhos sa atin sa pamamagitan ng gawa ni Jesus Cristo sa krus
at sa Kanyang muling pagkabuhay, kung gayon ikaw at ako ay nagiging banal, tulad ng Dios na banal.  Sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng krus at ng muling pagkabuhay tayo ngayon ay itinalaga sa Dios. 

Nagpapasalamat tayo na pinagkalooban tayo ng Dios kapwa ng pagnanasa at ng espiritual na kakayahan
ngayon upang paglingkuran Siya at gawin ang Kanyang kalooban.  Tayo ay mga ilaw.

Sinabi sa atin ni Pablo, gayunpaman, na tayo ay mga gayong ilaw sa gitna ng salinlahing liko at masama. 
Tayo ay nabubuhay pa rin sa isang makasalanang sanlibutan.  Tayo ay nabubuhay pa rin sa sanlibutan at ng
nilikhang nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan.  At kahit na pinagkalooban tayo ng ilaw ng Dios sa
pamamagitan ng ating kaligtasan, nabubuhay pa rin tayo sa gitna ng mga taong nasa kadiliman.  Wala silang
ilaw, wala kahit ano.  Sila ay kadiliman tulad natin dati.  Pakinggan ang paglalarawan dito sa sanlibutan ng
sitas na ito na ibinibigay sa atin ng Salita ng Dios:  Ito ay salinlahing liko at masama.  
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Ngayon, huwag tayong magkamali ng pang-unawa.  Ang salitang salinlahi dito ay hindi tumutukoy sa
anumang nag-iisang bansa.  Ito ay talagang nagsasabi tungkol sa salinlahi ng mga tao na ipinanganak sa
masamang sanlibutan sa kabuuan.  Ang salinlahi ng masasamang tao, na ipinanganak sa sanlibutang ito, sabi
sa atin ni Pablo, ay liko at masama.  Ang mga salitang ito ay tiyak na hindi nag-iiwan ng lugar para sa isang
tiyak na ilaw ng biyaya na nagliliwanag sa mga tao ng sanlibutang ito.  Ang mga tao sa sanlibutang ito na
hindi pinili ng Dios na pagbuhusan ng ilaw ng Kanyang biyayang nagliligtas ay mga liko.  Iyon ay,
tinatanggihan nila, hindi man lang nila sinusubok, na lumakad sa matuwid na landas ng Dios at Kanyang
Salita.  Ang Dios ay katotohanan.  Ang Kanyang Salita ay katotohanan.  Subalit ang masasama sa sanlibutang
ito na mula sa kanila tayo ay tinawag ay lumalakad pa rin sa kasinungalingan.  At dahil ang daan ng
katotohanan ay matuwid at tama, ang kasinungalingan ay ang likong daan ng sanlibutang ito.  Sa puso at
isipan ay mayroong kadiliman at, samakatuwid, ang pagnanasang lumakad sa mga daan na lumiliko at
papalayo sa daan ng Dios.  Sa mga kilos din, sila ay nabubuhay sa kasinungalingan.  Ito ang naglalarawan
dito sa sanlibutan ng taong nagkasala na nasa kadiliman pa.  

Ang mga taong masama ay tiwali rin – iyan ay masasabing, sila ay pilipit at baluktot.  Kinukuha nila ang
katotohanan, binabaluktot nila ito, at pinagmumukha nila itong kasinungalingan.  At pagkatapos kinukuha
ng masasama ng sanlibutang ito ang kasinungalingan at sinisikap na ipasa ito bilang katotohanan.  O, tulad
ng sinasabi ni Isaias, ginagawa ng masasama ng sanlibutang ito ang masama na mabuti at ang mabuti na
masama.  At dahil diyan sumisimangot pa sila sa bayan ng Dios na nagtatangkang lumakad ayon sa Kanyang
Salita.

Tayo ay nabubuhay sa isang taliwas na sanlibutan, sanlibutan na ginagawang masama ang lahat ng mabuti
at dalisay.  Ngayon, narito ang katotohanan.  Tinawag tayo ng Dios upang mamuhay bilang mga ilaw dito
sa liko at masamang sanlibutan.  Anong kaibhan nito.  Ang ilaw at kadiliman ay magkasalungat sa isa’t isa.
Hindi sila maaaring maghalo.  At gayunman narito tayo, tuwirang nasa gitna ng sanlibutan, ng salinlahi ng
mga tao, na napopoot sa Dios at sa Kanyang Salita.  Ang sanlibutang iyon ay mas madilim pa sa gabi sa
kanyang kasalanan at kawalang-pananampalataya.  At doon mismo sa kalagitnaan ng sanlibutan tayo ay
pinagniningning.  Naniningning tayong maliwanag sa ilaw ng Dios sa atin.  Mayroong pagkakaiba na araw at
gabi sa pagitan natin at sa sanlibutang masama.  Wala talagang parehong paniwala, mula sa espiritual na
pananaw, sa pagitan ng mga niloloob na gawin ang mabuting kaluguran ng Dios at sa mga tinatapak-tapakan
ang mabubuting kautusan ng Dios.  Wala talagang parehong paniwala.  Maliban dito:  alam nating lahat kung
ano ang kadiliman, hindi ba?  Maging tayo, bilang mga tinubos na anak ng Dios, ay nalalaman kung ano ang
kadiliman.  Sapagkat minsan na tayong naroon.  At ang gayong kadiliman ay nag-aabang pa rin sa ating
makasalanang laman.  Mayroon pa rin itong lugar sa lumang pagkatao na makasalanan na nananahan sa atin.
Ngunit mula sa pananaw ng ating kaligtasan, walang parehong paniwala sa pagitan natin at ng sanlibutang
masama, dahil hindi sila nakikibahagi sa ilaw kasama natin.  

Sa katotohanang ito ng pagiging ilaw sa madilim na sanlibutan ay dumarating ang isang tiyak na tawag na
para sa atin bilang mga anak ng Dios.  Muli, hindi sinasabi ng talatang ito na ito ang ating pagkatawag.
Ipinapalagay nito na alam nating ito ang ating pagkatawag.  Hindi nito sinasabi sa atin na gawin natin ito na
ating pagkatawag.  Ipinapalagay lamang nito na tayo ay mamumuhay sa ganitong paraan.

Ang maging ilaw ay nangangahulugang magliliwanag din tayo bilang ilaw.  Kasi, ang ilaw ay natural na
nagliliwanag.  Ang isang bombilya, halimbawa, ay tagapagdala ng liwanag.  Kapag nakasindi ang ilaw na iyon,
ito ay nagliliwanag.  Gayon din ang pagkatawag natin sa gitna nitong madilim na sanlibutan.  Kung tayo ay
mga ilaw, tulad ng sinasabi natin, kung gayon dapat tayong magliwanag tulad ng mga ilaw na iyon dito sa
sanlibutan.    

Nagsalita si Jesus tungkol diyan sa Kanyang pangangaral sa bundok, hindi ba, nang sabihin Niya sa atin na
hindi natin maaaring itago ang ating ilaw sa ilalim ng takalan, kundi dapat natin itong ilagay sa isang ilawan
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upang mailawan nito ang buong bahay, at tayo ay mga ilaw sa isang burol.  Maging ang maliliit nating mga
anak ay umaawit minsan sa isang awit na pambata:  “Itong munti kong ilaw, pagliliwanagin ko ito.”  Iyan ay
totoo.  Dapat nating pagliwanagin ang ating mga ilaw sa sanlibutang ito.

Ang ibig lamang sabihin nito, ikaw at ako ay tinawag upang mamuhay bilang mga anak ng Dios dito sa
sanlibutan.  Samantalang ang masasama ng sanlibutang ito ay binabaluktot ang mabubuting bagay ng Dios
at namumuhay ng masama, dapat tayong lumakad, sa lahat ng mga bagay, na banal at mabuti.

Nasisiyahan ang masama sa mapaglaro at walang saysay na paraan ng pamumuhay.  Nabubuhay sila sa mga
kalayawan nitong buhay sa kasalukuyan.  At hinahanap nila ang kanilang kasiyahan hindi sa mabuti,
makadios, banal na pamumuhay, kundi sa makasalanang mga gawain.  Sa isang banda, ang mga nasa ilaw,
ay hinahanap ang kanilang buhay sa Dios.  Naghahanap sila ng mga lugar at mga pagkakataon upang
masiyahan sa mga espiritual na gawain kasama ng bayan ng Dios.  Iyan ang kahulugan ng pagliliwanag
bilang ilaw, ang lumiwanag dito sa sanlibutan bilang mga anak ng Dios.

Si Pablo ay nagsasalita niyan dito sa Salita ng Dios na nasa ating harapan ngayong araw.  Nagsasalita siya
sa atin bilang mga anak ng Dios.  Tayo ay mga anak ng Dios.  Tayo ang mga umiibig sa ating makalangit na
Ama.  Ninanasa natin, kung gayon, na gawin ang kalooban ng ating Ama.  At ginagawa natin iyan nang may
pagkatakot at panginginig.   Pinagliliwanag natin ang ating mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila
ang mabubuti nating gawa, at sa paraang iyon tayo ay nagliliwanag.  Tayo ay lumiliwanag sa gitna ng iglesia
bilang bayan ng Dios na sama-sama.  At kapag ang bayan ng Dios ay sama-samang lumiliwanag sa iglesia,
ang pagliwanag ay nagpapatuloy sa labas ng iglesia at sa labas ng kanilang buhay at sa sanlibutang ito.  Ang
madilim na sanlibutan na tinitirhan natin ay walang magagawa kundi makita ito.  Lubos tayong nagliliwanag
bilang kaibahan sa kanilang kadiliman.

Subalit nauunawaan mo ba na may paraan na maitatago natin ang ilaw na iyan sa atin?  Nakakalungkot
sabihin, subalit ito ay totoo.    Mayroong paraan na makapagpapahina ng ilaw na iyon na nagliliwanag sa atin.
Mayroong paraan na makapag-aalis ng 150-watt na bombilya at pahinain ito sa 20-watt na bombilya.  Ano
ang paraang iyon?  Kasalanan.  Ah, oo, gaya ng sinabi natin, naroon pa rin ang kadiliman ng sarili nating
makasalanang laman sa atin.  At kung minsan ang kadilimang iyon sa atin ay nakapagpapahina ng ilaw.  At
kapag ikaw at ako, bilang bayan ng Dios, ay natisod sa daang iyon ng kasalanan at lumakad sa paraang tulad
ng mga naliligaw pa rin sa kadiliman, ang pagsaksi natin sa kanila ng ginawa ng Dios sa atin ay hindi na
nagliliwanag.  Ang maliwanag nating mga ilaw sa gayon ay nagiging pangit na kulay ng dilaw.

Ang dahilan dito ay malinaw.  Inaangkin natin sa sanlibutang ito na tayo ay sa liwanag.  Sinasabi natin iyan,
hindi ba?  Sinasabi natin na tayo ay mga Cristiano, na tayo ay mga tagasunod ni Jesu Cristo, na ang Kanyang
isipan ay nasa atin, na ang Kanyang pagnanasa ay nasa atin.  Inaangkin natin na pinalaya tayo sa kasalanan
at sa kadiliman ng sanlibutang ito.  Ngunit kapag lumalakad tayo sa kasalanan tulad ng sa sanlibutang ito,
kung gayon ang sinasabi natin ay walang kahulugan.  Kapag hindi tayo namumuhay ng kaiba sa pamumuhay
ng sanlibutang makasalanan, kung gayon kapag sinasabi nating tayo ay mga Cristiano, walang ano man sa
paraan ng ating pamumuhay ang kumikilala sa atin bilang gayon.

Tayo, kung gayon, ay tinawag upang lumayo sa kasalanan.  Ganyan tayo nagliliwanag.  Negatibo tayong
lumalayo sa kasalanan.   At positibo, lumalakad tayo sa mga daan ng Salita ng Dios at sa mga daan ng
Kanyang kautusan.  Nag-aaral tayo ng Salita ng Dios.  Nagsasaliksik tayo sa katotohanan ng Salita ng Dios.
Pinag-aaralan natin ang Kanyang mga utos at nagsisimula nating maunawaan kung ano ang kinakailangan
nila sa atin sa ating buhay.  At pagkatapos ay nagpapatuloy tayo dito sa sanlibutan at lumalakad tayo ng
positibo sa Salita ng Dios at mga utos.  Kapag ginawa natin, kung gayon tayo ay magiging walang kapintasan
at walang malay, mga anak ng Dios, na walang dungis. 
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Iyan ang sinasabi sa atin dito ng Salita ng Dios.  Tayo ay magiging walang kapintasan.  Ang salitang “walang
kapintasan” ay nangangahulugang “malaya sa pagkakamali.”  Walang maaaring sumisi sa atin sa pagsasabi
ng isang bagay at ibang bagay ang ginagawa.

Tayo ay magiging walang malay.  Ibig sabihin niyan ikaw at ako ay magiging bayan na walang pagkakahalo
ng masama at ng malinis.  Ibig sabihin na ang ating ilaw ay magiging malaya sa kadiliman.  Ang ating
kabutihan ay magiging malaya sa kasamaan.  Hindi maaaring magkaroon nitong kakaibang pagkakahalo ng
dalawa sa ating buhay.

Kaya tayo ay magiging walang kapintasan, at tayo ay magiging walang malay.  Bukod dito, tayo ay magiging
walang dungis.  Magiging walang dahilan upang masaway tayo o mapaalalahanan dahil sa ating ginawa.
Hindi maaaring magkaroon sa atin ng dungis ng kasalanan kung saan ay magiging marapat tayong sisihin
ng iba. 

Sino itong iba?  Ang makasalanang sanlibutan.  Ah, oo, totoo na dapat tayong maging banal at walang
kapintasan sa harap ng Dios.  At dapat nating maunawaan lahat na sa huli tayo ay mananagot sa Kanya sa
araw ng mga araw.  Ngunit mayroong makasalanang sanlibutan na nakabantay sa atin.  At ang makasalanang
sanlibutang iyon, kahit na ayaw nitong sabihin na hinahatulan nito ang mga tao, ay humahatol sa atin.
Binabantayan nito ang iglesia ni Jesu Cristo na may mapanuring mga mata.  Hindi natin kailanman maaaring
bigyan ng dahilan ang makasalanang sanlibutan para sa isang makatarungang saway.  Dapat wala tayong
pagkakamali.  Dapat tayong maging malinis.  Dapat tayong malayo sa kanilang pagsaway.

Naroon, kung gayon, ang ating pagkatawag sa gitna ng sanlibutang ito.  Kung hindi tayo mga anak ng ilaw
na pinagliliwanag ang ating mga ilaw sa harap ng mga tao, kung gayon hindi tayo magiging walang malay
at hindi tayo magiging malaya sa pagsaway.  Hindi tayo magiging walang sala, at ang sanlibutan ay kaagad
tayong tatawaging mga mapagpaimbabaw – mga taong nagsasabi ng isang bagay ngunit namumuhay ng iba!
Sa isang banda, kung tayo ay tulad ng mga ilaw sa gitna ng salinlahing masama, hindi tayo maaakusahan
ng mga makasalanan ng pagiging katulad nila, kahit na sabihin nating iba tayo sa kanila.  Makikita nila na
tayo ay iba at makikita nila na nakikipaglaban tayo ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.
Sapagkat sa sanlibutang ito tayo ay mga ilaw na nagliliwanag.  Hayaan silang lumiwanag – kasing-liwanag
ng araw, maliwanag na ilaw ng kabanalan.  Kapag iyan ay nangyari, ay makikita ng sanlibutan ang ating
walang salang pagsaksi at sa huli, sa araw ng mga araw, ang sanlibutang iyon mismo ay kakailanganing
luwalhatiin ang Dios na nasa langit.

Nawa tayo, sa ating paglakad sa buhay bilang nagliliwanag na mga ilaw dito sa sanlibutan, ay maging
maingat na maghatid ng kaluwalhatian sa ating Dios.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Mapagbiyayang Ama, lubos kaming nagpapasalamat sa Iyo na gumawa Ka sa amin sa pamamagitan ng Iyong
biyaya at Espiritu, inalis kami sa kadiliman nitong kasalukuyang sanlibutan at nagliliwanag sa aming mga puso
sa pamamagitan ng Iyong biyaya, ipinamalita sa amin ang buhay ng aming Panginoong Jesu Cristo.  Ngayon
ay dalangin namin na kami ay Iyong ihanda bilang Iyong mga anak upang magpatuloy dito sa makasalanan
at masamang salinlahi ng mga taong masasama at sa gayon ay pagliwanagin ang aming ilaw upang kami ay
maging mga saksi sa Iyo ng biyayang iyon na Iyong ginawa sa amin.  Patuloy Mo po kaming pagpalain at
palakasin.  At kung saan kami nagkasala dalangin namin, patawarin Mo po kami.  Alang-alang kay Jesus ito
ay aming hiling, Amen.


