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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 139:23-24

"Siyasatin at Alamin”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ngayon isasaalang-alang natin ang isang hiling na ginawa ng mang-aawit, si Haring David, sa Awit 139:23,
24.  “Siyasatin mo ako, O Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga
pag-iisip ko!  At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa
daang walang hanggan.”

Ito ang kahilingang ginawa ni David sa sitas na ito.  Hinihingi niya sa banal na Dios, na napopoot sa
kasalanan, na siyasatin, suriin, kung ano ang nasa puso niya.  Ngayon, hindi ko alam ang tungkol sa iyo,
subalit alam ko na maraming pag-iisip at mga pagnanasa sa aking puso na ayaw kong malaman ninuman,
lalo na ng Dios.  

At iyan ang nagpapatapang sa ginawang kahilingan dito ni David.  Kasi, ang puso ang espiritual na sentro
ng isang tao.  Tinutukoy ni David, kung gayon, kung ano ang nangyayari sa pinakasentro ng espiritual
nating buhay.  Wika nga, ang puso ang nagpapatiktak sa atin.  Ito ang tumitiyak kung sino ako sa
espiritual.  Kung ano ang iniisip ko, ano ang ninanasa ko, ano ang ginagawa ko, makikita lahat ang
kanilang ugat sa aking puso.  Sinasabi sa atin ni Solomon na mula sa puso’y dumadaloy ang mga bukal
ng buhay.  Kung gayon, kung ano ang tunay sa akin sa aking puso, sa espiritual kong sentro, ay
magkakaroon ng direktang asal sa paraan ng aking pag-iisip, sa aking ninanasa, at sa huli ay sa paraan
ng aking pamumuhay.  Kung ang aking puso ay espiritual na tama sa Dios, kung gayon mag-iisip ako at
isasabuhay ang kabutihan.  Kung ito, sa kabilang banda, ay taliwas sa Dios, kung gayon ay mag-iisip ako
at isasabuhay ang kasamaan.   Kaya lahat ng dumadaloy sa espiritual kong buhay ay makikita ang kanilang
pasimula, ang kanilang pinagmulan, sa puso.

Ngayon, tulad ng binanggit ko, may mga pagpapasya ng puso na tiyak na ayaw nating malaman ng iba.
At iyan ay lalo ng totoo sa Dios.  At narito kung bakit.  Ang ating puso, sa isang bahagi, ay yari sa
kasalanan.  Ngayon, nauunawaan ko na kailangan kong maging napakaingat sa puntong ito.  Itinuturo sa
atin ng Kasulatan na ang anak ng Dios ay pinalaya na mula sa kapangyarihan at pamamahala ng
kasalanan.  Ang anak ng Dios, sa kanyang puso at sa kanyang buhay, ay kabilang sa Dios.  At siya ay
pinalaya na ng Dios mula sa gayong kasindak-sindak na kasalanan.

Ang di-mananampalataya na hindi kinilusan ni Cristo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay ibinigay sa
kasalanan.  Ang kanyang puso ay puno ng kasalanan.  Ang kanyang puso ay hindi lamang naglalaman ng
kasalanan, kundi ito ay kasalanan.  Ang mananampalataya ay pinasama mismo sa kaibuturan ng kanyang
pagkatao, at iyan ang dahilan kung bakit hindi niya kayang gumawa ng anumang mabuti.  Ang kanyang
puso ay lubos na masama.   

Hindi iyan totoo sa anak ng Dios.  Isinugo ni Cristo ang Kanyang Espiritu sa ating mga puso.
Samakatuwid, si Cristo mismo, ang nabubuhay sa atin.  Nang manirahan ang Espiritu ni Cristo sa ating
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puso, pinabanal Niya ito at nilinis.  Ang pag-ibig ng Dios ay ibinuhos Niya sa kanila, sabi sa atin ng Roma
5:5.  Ang pananampalataya ay ginawa doon kung kaya’t sumasampalataya tayo sa pamamagitan ng puso.
Isinulat ng Dios ang kautusan sa ating puso, sabi sa atin ng sumulat ng Hebreo sa Hebreo 8:10.  Ang
resulta ay, tunay nga, ang anak ng Dios, ay may nabagong puso.  Ang kanyang puso ay hindi ganap na
ibinigay sa kasalanan gaya ng sa di-mananampalataya, kung saan ang Dios ay hindi gumawa sa
pamamagitan ng Kanyang biyaya.  

At gayunman, ang Salita ng Dios ay malinaw din na “Kaya nga natagpuan ko ang isang kautusan na kung
ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit.”  Iyan ang isinulat ni Pablo sa Roma 7.  Gayundin
sa kapitulo ding iyon mababasa natin, “Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Dios sa kaibuturan ng
aking pagkatao.  Subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban
sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng
aking katawan.”  Paano ito maipapaliwanag?  Ito ay halos tila, sa kaibuturan o sentro ng puso naroon ang
buhay ni Cristo na itinanim sa atin.  Tayo ay mga bagong nilalang na mayroon sa kalooban natin, sa sentro
ng ating pagkatao, ng prinsipyo ng buhay na walang hanggan.  Subalit ang mabubuting pagkiling ng ating
puso ay dapat dumaan sa makasalanang mga pagnanasa ng pusong iyon.  Ang resulta ay maging ang
pinakamagaling nating mga gawa ay narurumihan ng kasalanan.  O, tulad ng isinulat muli ni Pablo sa
Roma 7, “Ang pagnanais ng mabuti [na gawin ang mabuti] ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa.”

Ngunit iyan ay nangangahulugan na kapag sinuri natin ang ating puso ang nakikita natin sa kanila ay
kasalanan, pinakamasamang kasalanan.  Kung hindi man sila mga kasalanan na sa katunayan ay
nagkakaroon ng kaganapan sa ating buhay, gayunpaman, sila ay naroon sa loob natin – kasindak-sindak
na mga kasalanan, madidilim na kasalanan, mga kasalanang likas na kasuklam-suklam ay makikitang
nakasiksik sa malalalim na sulok ng ating puso.  At hinihiling ngayon ni David na siyasatin ng Dios ang
kanyang puso?  Sa palagay ko ay medyo matatakot akong hilingin sa Dios na gawin ito.  

At saka, hinihingi ni David na subukin ng Dios ang kanyang mga pag-iisip.  Makikilala rin natin ang mga
ito sa atin.  Ang isipan natin ay laging gumagawa.  Sila ay laging puno ng mga pag-iisip.  Kung minsan ay
maaari tayong mag-isip at magpahayag ng pag-iisip ng magkasabay.  Kung minsan ay maaaring
gumagawa tayo ng iba at kasabay nito ay mawala din tayo sa malalim na pag-iisip.  Lagi tayong nag-iisip.
Gayunman ang mang-aawit ay interesado hindi lamang sa idinadahilan niya sa kanyang sarili tungkol sa
mga bagay-bagay gaya ng trabaho, o ng solusyon sa problemang pang-matematika, o anupaman.  Nais
ni David na siyasatin ng Dios ang moral na katangian ng kanyang pag-iisip.  Ang pag-iisip sa ating teksto
ay tumutukoy sa espiritual, pang-etikong katangian ng iniisip natin.  Hatulan at subukin ang espiritual na
kalibre ng aking pag-iisip, hiling ni David sa Dios.  At muli, iyan, sa aking pagtaya, ang hinihiling.  Tiyakan
na ang ating pag-iisip ay madalas na inilalarawan ng kasalanan ng ating laman.  Mula sa
espiritual/pang-etikong pananaw, ang pag-iisip natin ay hindi laging mabuti, kundi sa katunayan,
makasalanan, napaka makasalanan.  

Pareho ring bagay na sinabi natin tungkol sa mga nasa ng ating puso ay maaaring masabi tungkol sa ating
pag-iisip.  Sila ay malayo sa pagiging malinis.  Ang pangganyak sa likod ng ating pag-iisip ay makasalanan.
At ibig sabihin niyan na ang ating pag-iisip mismo ay madalas na lumalabas na masama at bulok sa
kasalanan.

Natutuklasan natin iyan sa tuwing pinag-aaralan natin ang Sampung Utos, hindi ba?  Hindi tayo dapat
mangalunya.  At sa ating pag-iisip ay ginagawa natin.  Hindi tayo maaaring pumatay.  Gayunman sa ating
pag-iisip ay ginagawa natin.  Hindi tayo maaaring magnakaw.  Gayunman, napakadalas nating nag-iimbot
sa ating pag-iisip.  Hindi tayo maaaring magsalita ng masama sa ating kapwa.  Gayunman, napakadalas
nating nag-iisip ng masama sa kanila, kung hindi man natin ito sinasabi.  Maging ang pinakamabuti nating
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pag-iisip, ay tila nadurungisan sa impluwensya ng kasalanan.  Ang kasalanan ay nasa atin at ito ay
sumisira, ito ay pumipinsala, ito ay nagwawasak, at kinakain nito, gaya ng isang singaw ang pag-iisip at
mga nasa ng ating puso at isip.  

At gayunman ito ay maingat na nakatago doon sa loob natin.  Hindi ito matatanaw ng sinuman.  Walang
nakakaalam, ni nakakakita, sa nangyayari sa ating puso at pag-iisip.  Iyon ang isang lihim na lugar ng
ating buhay.  Ito ang kaloob-looban.  Walang nakakapasok doon maliban sa ating sarili. 

Alam mo, mayroong lugar sa ating buhay na bukas para makita ng lahat.  Ito ay kapag kasama tayo ng
ating mga kaibigan o ng mga banal o anumang mayroon tayo.  Sa ganitong pagkakataon, syempre, na
tayo ay kapuri-puri, tayo ay nasa pinakamagaling natin.  Hindi natin nais na makita ng iba ang ating mga
kasalanan o ang ating mga kahinaan o ang ating kasindak-sindak na masamang pag-iisip.

At pagkatapos naroon ang lugar sa buhay na medyo mas pribado – ang buhay sa tahanan at sa pamilya.
Ayaw nating malaman ng mga tao ang lahat ng nangyayari doon dahil may pagkiling tayo na ipakita ng
kaunti ang ating mga kasalanan at mga kahinaan doon sa loob ng ating tahanan.  Ang buhay sa tahanan
ay maaaring labis na kakaiba kaysa buhay sa presensya ng mga banal ng Dios sa pangkalahatan. 

At naroon din ang lugar sa buhay na ibinabahagi lamang natin sa pinakamalapit nating mga kasama.  Ang
mag-asawa ay madalas na nagsasalo diyan.  Ang mga kasalanan kahit ng likas na kasamaan ay maaaring
ihayag doon.  Ito ang dahilan kung bakit madalas na nasisira ang pag-aasawa, dahil hindi tayo takot na
magbigay ng malayang renda sa kasalanan dito sa mga malalapit na relasyon.  

Subalit gayunman, panghuli, naroon ang lugar sa ating buhay ng kung anong nangyayari sa loob natin,
sa sarili nating mga pag-iisip at puso, kung saan ay makikita natin ang lahat ng putik ng kasalanan.
Nag-iisip tayo ng mga bagay na hindi natin tatangkaing sabihin kanino man.  May mga kaisipan doon na
hindi natin ilalabas kahit sa pinakamalapit nating mahal sa buhay.  Nasa loob ang mga nakatagong
pagkakamali.  Nasa loob ang mga lihim na pagsuway.    

Ngayon, narito si David sa ating teksto, hinihiling sa Dios, ang Nag-iisang banal, na nananahan sa liwanag
ng kaganapan kung saan walang makasalanan ang makalalapit, at ang Dios na apoy na tumutupok sa
Kanyang kabanalan – si David ay lumalapit ng may gayong kahilingan sa Dios na ito:  “Siyasatin mo ako,
O Dios, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko!”  Nais ba natin
talagang gawin ito ng Dios?  Nais ba talaga nating siyasatin, subukin, tingnan, at alamin kung ano ang
nangyayari sa loob natin?  Iyan ay isang matapang na kahilingan dito na ginawa ng mang-aawit sa Dios.
Napakatapang.   

Isaalang-alang ng minsan ang iba’t ibang salita na ginamit ni David sa kahilingang ito.  “Siyasatin mo ako,
O Dios.”  Iyan ay nangangahulugan na, lubos na magsiyasat.  Hukayin ang bawat pagnanasa at nais ng
aking puso at ng aking pag-isiip.  Hiniling ni David na pumasok ang Dios sa mismong kaibuturan ng
kanyang puso at pag-iisip at sa bawat nasa at bawat motibasyon na nagmumula mula sa pusong iyon at
tingnang mabuti ang nangyayari doon.  “Pumasok Ka sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso at
tuklasin, hukayin, baliktarin ang bawat nakatala sa aking pag-iisip at nasain.  Huwag Kang mag-iwan kahit
isang kaisipan o motibasyon sa aking puso na nakabaon.  Hukayin Mo itong lahat at tingnan kung
mayroong anumang daya o inggit o pagkamuhi at pagmamataas sa akin.  Ilantad mo itong lahat.  Subukin
mo.”  Hinihingi dito ni David na subukin lahat ng mga pag-iisip na ito at mga nasa ng kanyang puso.  Hindi
kapani-paniwala.  Nais mo bang gawin iyan ng Dios?  Siyasatin ang aking pag-iisip at ilantad ang mga
pag-iisip na iyon kung ano talaga sila?  “Tingnan mo sila,” idinagdag niya.  “At tingnan mo kung may
anumang lakad ng kasamaan sa akin.  Tingnan mo, ng mabuti, ang pagkiling, ang daan na nais lakaran
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ng aking puso.  Tanawin mo ang direksyon, ang daan na pinatutunguhan ko, ng iyong mata na lubos na
sumisiyasat at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin.  Iharap mo ang mga nasain
ko at tingnan sila kung ano sila at alamin kung may anumang lakad na nakakapighati sa Iyo.  At alamin
Mo sila.  Unawaain ang bawat pag-iisip at bawat nasain ko.  Alamin Mo kung ano talaga ang naggaganyak
sa akin sa buo kong buhay.  Tuklasin kung ako ay masama at samakatuwid ay nakasasakit sa Iyo.
Siyasatin, subukin, tingnan, at alamin.  Iyon ang mga katawagan na ginamit ni David at ang hiling na
ginawa niya sa Dios.

Handa ba ikaw at ako ngayon na gawin ding atin ang kahilingang ito ni David?  Handa ba nating gawin
iyan bilang matatandang banal, bilang mga abalang ina at ama, bilang mag-asawa?  Handa ba nating
gawin iyan bilang mga kabataan at bilang mga bata?  Nais mo ba at nais ko bang siyasatin ng Dios ang
ating puso at ihayag ang lahat sa kanila?  Kahit ayaw natin itong mangyari, ginawa na ito ng Dios.  

Mababasa natin ang tungkol diyan sa mga talatang 1-4 ng Awit na ito na ating pinag-aaralan.  “O
Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako.  Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y
tumatayo; nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo.  Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang
paghiga ko, at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo.  Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko,
O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo.”  Alam na ng Dios ang nangyayari sa ating puso.  Hindi tayo
kailanman gumawa ng isang bagay at napanatili itong nakatago sa Kanya.  Hindi tayo nakapagpakawala
ang isang maliit na kaisipan o pagnanasa nang hindi nalalaman ng Dios.  Siya ang Isa na nakakaalam ng
lahat.  Ang Dios ay Dios, ang Dios ng lahat ng mga katangian.  Siya ang nakakakilala ng mga iniisip at
hangarin ng puso ng tao.   Nauunawaan Niya ang mga malayo pang iniisip natin.  Tiyak na hindi tayo
makakapagtago sa Dios.  Kilala Niya tayo.  Kilala Niya tayo kaysa sa pagkakilala natin sa ating sarili.  At
alam mo ba?  Mas alam Niya ang mga kasalanan natin kaysa sa atin.  Nalalaman Niya ang mga kasalanang
iyon na kung minsan ay hindi natin namamalayan.  Alam Niya ang mga kasalanan ng pagkaligta at mga
kasalanan ng paggawa.  Alam Niya ang mga nakatago nating pagkakamali.  Alam Niya ang makasalanang
kapintasan ng mismong kalikasan natin.  At Siya, bilang Dios, ay napaka sensitibo kung ano ang kasalanan
sa ating buhay.  Nangyari na ba sa iyo na ang isang piraso ng yelo ay dumampi sa nangingilong ngipin,
gaano ito kasakit?  Ganoon ka-sensitibo ang Dios sa kasalanan.  Bawat isa sa kanila.  At ang Dios ay may
kamalayan din sa bawat isa sa kanila.

Subalit, gayunman, bakit hiniling ni David na siyasatin ng Dios at suriin ang kanyang puso at pag-iisip?
Nais ba ni David na makita ng Dios kung gaano ang kanyang katapatan, kung gaano talaga siya kabuti?
Syempre hindi!  Alam ni David ang sarili niyang kasalanan.  Kung gayon bakit nais ni David na siyasatin
ng Dios at alamin ang kanyang puso kung alam niyang nasuri at inalam na ng Dios?  Ano ang dahilan sa
kahilingan sa sitas na ito?

Dahil ninanais ni David sa Dios na gawin siyang may kamalayan sa sarili niyang kasalanan at mga
kahinaan.  Ang nakikita sa kanya ng Dios ay nais ni David na ihayag sa kanya ng Dios upang makita rin
niya ito.  Anong kahilingan!  “Turuan mo akong makilala ang aking sarili upang walang maiwan na isa
mang kasalanan na nakatago at hindi nahahayag sa akin.  Turuan mo akong siyasatin ang sarili kong puso,
upang siyasatin at ihayag ang gumaganyak sa akin.  Turuan mo akong suriin ang aking mga iniisip laban
sa Iyong banal na kautusan.  Turuan mo akong makilala ang aking kasalanan.  Turuan mo akong makilala
ang aking sarili kung paano mo akong nakikilala.”  Bakit?  Sapagkat kung hindi, ay hindi ako
makakapagpakumbaba nang maayos sa harap ng Dios at hahanapin ang kaligtasan kay Jesu Cristo
lamang.

Nalalaman ng anak ng Dios ang mga pagkiling ng kanyang laman.  Alam Niya na may pagkiling tayong
gumawa ng kasalanan at manatiling walang pakiramdam dito, na putulin ang ugat na iyon, yaong budhi



Page 5 of  6

na ginagabayan ng Espiritu upang hindi natin maramdaman ang sakit ng ating kasalanan.  Siyasatin mo
ako at alamin ang aking puso, subukin mo ako at alamin ang aking mga pag-iisip, at tingnan ako.  Bakit?
Upang gumawa ako ng masikap na pagsisiyasat na subukin ang sarili kong puso at sarili kong mga
pag-iisip.  Sa gayon ay malalaman ko na tiyak na walang dahilan upang magmalaki ako sa aking sarili, na
walang dahilan upang isipin kong ako ay mabuti upang matamo ang daan sa kagandahang-loob ng Dios,
na tiyak na walang dahilan upang isipin na ang sarili kong mga gawa ay kayang matamo sa anumang
paraan o mapanatili ang aking katuwiran sa harap ng Dios.   

Sa gayon ay malalaman ko ang ganap kong pangangailangan sa krus ni Cristo at walang katuwiran sa akin
kundi ang aking katuwiran sa harap ng Dios ay maaari lamang ibintang sa akin dahil sa ginawa ni Cristo
sa krus.  Binayaran Niya ang halaga para sa kasalanan.  Siya lamang ang nagpalaya sa akin mula sa sala
at sa sumpa nito.

Ah, upang tayong lahat ay gumawa ng ganitong panalangin kasama ni David.  Ah, upang makilala natin
ang sarili nating kasalanan.  Oo, maaari tayong mag-alinlangan sa paggawa ng ganitong uri ng panalangin
sa harapan ng Dios, ngunit ito ay kinakailangan sa ating buhay.

Sa gayon ay mauunawaan natin ang pangangailangan ni David na ipinahayag sa pinakadulo ng talatang
ito.  “Patnubayan mo ako sa daang walang hanggan.”  Sa literal iyan ay nangangahulugang, “Patnubayan
mo ako sa daang walang wakas, daan na walang katapusan, daan ng walang katapusang pagpapatuloy.”
At upang maunawaan ang buong kahalagahan nitong panghuling kahilingan sa sitas, dapat nating
tanungin ang ating sarili, “Ano ang salungat na daan?”  Iyon ang daan na nagwawakas, tama?  Ang daan
na tumitigil.  Anong daan iyon?  Iyon ang daan na patungo sa impierno.  Ano ang daang iyon na patungo
sa impierno?  Ito ang daan ng kasalanan at kawalang-pananampalataya.  Ito ang daan na naglalagay ng
tiwala sa sarili at sa sarili nating mga gawa.  Ito ang daan kung saan ang mga lumalakad doon ay iniisip
na makakamit nila ang langit sa pamamagitan ng sarili nilang mga ginawa.  Sa mga ito sinasabi ng Dios
sa araw ng mga araw, “Kailanman ay hindi Ko kayo nakikilala.”  At sa araw na iyon, ang kanilang daan ay
matatapos.

Gayunman, ang daan na patungo sa magpakailanman, ay ang daan ng buhay na walang hanggan.  Ito
ang daan na nagsisimula sa muling kapanganakan at nagpapatuloy magpakailanman.  Ito ang daan na
umaakay sa atin patungo sa langit kung saan ay nagpapatuloy tayo sa daang iyon tungo sa walang
hanggan.  

Ngunit ngayon ay nalaman natin ang ating kasalanan.  Ang ating puso at pag-iisip ay masama.  Bakit tayo
papatnubayan ng Dios dito sa daang walang hanggan?  Dahil ang daan na iyon ay si Cristo.  Syempre.
At naroon ang mahalagang pangangailangan natin bilang bayan ng Dios.  Kapag siniyasat natin ang ating
puso at sinuri ang ating pag-iisip, sa gayon ay malalaman natin na ang tanging daan tungo sa buhay na
walang hanggan ay matatagpuan, hindi sa atin, kundi kay Jesu Cristo lamang, dahil Siya lamang ang daan,
ang katotohanan, at ang buhay.  Siya lamang ang gumagawa ng posibleng kagandahang-loob sa Dios.
Hindi tayo makakalakad doon sa walang hanggang daan malibang matagpuan tayo kay Cristo lamang.
Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan ang mga makasalanang pag-iisip na iyon, ang mga makasalanang
pagkiling, ang mga makasalanang pagganyak ng ating puso ay pinatawad na sa atin.  Tayo ay ginawang
matuwid sa Kanyang dugo at iniligtas mula sa sala. 

Kaya ganoon ang kahilingan.  Patnubayan mo ako, O Dios, sa daan na patungo sa buhay na walang
hanggan.  Patnubayan mo ako kay Cristo.  Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pangangailangan
na makilala ang ating kasalanan.  Inaakay tayo ng Dios ngayon at pinapatnubayan tayo sa pamamagitan
nitong Salita kay Cristo, kung saan ay makikita lamang natin ang kapatawaran sa kasalanan.  Doon ay
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matatagpuan ko ang katuwiran at doon ay matatagpuan ko ang aking kabanalan at doon ay matatagpuan
ko ang aking daan sa buhay na walang hanggan.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

O Panginoon, aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan.  Sinisiyasat Mo at
inaalam ang aming mga puso at pag-iisip.  At ngayon dalangin namin na Iyong ihahayag sa amin ang
Iyong nakikita, upang malaman namin ang aming kasalanan at upang malaman namin na ang aming
kaligtasan ay matatagpuan sa krus ni Jesu Cristo.  Turuan Mo kaming kunin ang mga kasalanang ito,
upang ipahayag sila sa Iyong harapan, upang makatagpo ng saganang kapatawaran doon sa krus ng
aming Tagapagligtas.  At patnubayan Mo kami, Ama, doon sa daan na patungo sa buhay na walang
hanggan.  Alang-alang kay Jesus, Amen.


