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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebreo 1:4ss

"Sambahin Siya Ng Lahat Ng Mga Anghel Ng Dios”

ni Rev. Carl Haak

Sa ating programa noong nakaraang linggo nakita natin na ang Dios ay nagsalita ng napakaganda at
lubos na makapangyarihan sa Kanyang Anak, iyon ay, sa pagbibigay ng Kanyang Anak upang ipanganak
sa sabsaban sa Bethlehem para sa atin na mga makasalanan.  Si Maria, ang birhen, ay hawak-hawak Siya
sa kanyang mga bisig na Siyang Dios ng mga dios at gayunman, ngayon, nakipag-isa sa atin sa laman.
Siya ang dakilang AKO NGA na, sa pamamagitan ng Kanyang kamay, ay papayapa sa bagyo,
magpapagaling ng pilay, magbibigay ng paningin sa bulag, bubuhay ng patay, at pupunta sa krus upang
pasanin ang di kayang pasanin na kabigatan ng ating mga kasalanan at tahumin para sa atin ang di
maisip na biyaya at pagpapala ng kapatawaran ng lahat nating kasalanan at walang hanggang katuwiran.

At, noong nakaraang linggo, tinawag tayo ng apostol sa Hebreo 1:1-3,upang pakinggan ang Salita na
sinalita ng Dios, ang kamangha-manghang Salita na sinalita Niya sa Kanyang Anak sa
pagkakatawang-tao, nang ang walang hanggang Anak ay nagkatawang-tao, ang kahanga-hangang Salita
na sinalita ng Dios sa atin sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Sapagkat sa kapanganakang iyon, lubos na
makapangyarihang nagsalita ang Dios ng tungkol sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, tulad ng
sinasabi ni apostol Pablo sa Galacia 2:20, “Ang Anak ng Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng
kanyang sarili dahil sa akin.”

Ngayon nais nating patuloy na tingnan itong kaakit-akit na unang kabanata ng aklat ng Hebreo, kung
saan ay makikita natin ang karilagan ni Jesu Cristo, o ang kataasan ng Anak ng Dios, ang karangalan ng
kaluwalhatian ni Jesu Cristo, na sinasamba ng mga anghel, na pinakamalinis na mga nilikhang alam
natin.  Sapat ang naroon sa sabsaban ng Bethlehem upang ikamangha natin sa buong walang hanggan.
Kaya, mayroon ding kakaibang babala sa pagtingin natin sa Kasulatan patungkol sa karilagan ni Jesu
Cristo at ang kamanghaan ng Kanyang kapanganakan.  Ito ay babala laban sa pagka-kontento.  Ito ay
babala laban sa kawalang-buhay at pagkawalang-bahala.  Ang pagka-kontento kay Jesu Cristo ay
katumbas ng paglapastangan.  Ang pagwawalang-bahala kay Jesu Cristo ay paglapastangan.
Pagwawalang-bahala sa Anak ng Dios na nagligtas sa atin?  Pagwawalang-bahala sa Isa na sinasamba
ng mga anghel?  Kung ang mga kalungkutan, pagsubok, at mga kabigatan ay nagpapabigat sa atin na
ang ating mga puso ay hindi mapukaw upang luwalhatiin ang biyaya ng Dios sa Kanyang Anak, kung
gayon ay kahiya-hiya naman tayo.

Ang pag-iisip ng mga Hebreo, iyon ay, ang mga nagbagong-loob na mga Cristianong Judio, ay malinaw
na hindi na mahulaan patungkol sa mga anghel.  Mayroong bagay na tagilid na sa kanilang mga isipan.
Marahil ay iniisip nila na si Jesus ay isang anghel.  Na mayroong mali sa kanilang iniisip ay makikita sa
kung gaanong lugar ang ibinigay ni apostol Pablo sa pagtutuwid sa mga bagay-bagay sa kapitulo 1:4-2:9.
Doon ay itinutuwid niya ang pag-iisip patungkol sa kung sino si Jesu Cristo at gayundin ang relasyon Niya
sa mga anghel.  Nagsasalita siya doon kung paanong sinasamba ng mga anghel ang Anak ng Dios.    
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Sino ang mga anghel?  Ang mga anghel sa sitas na ito, sabi sa atin, ay may dalawang layunin.  Sila ay
nilikha, una sa lahat, upang luwalhatiin si Jesu Cristo.  Pangalawa, sila ay nilikha upang maglingkod sa
iyo at sa akin.  Itinitingala nila ang ating mga mata sa karilagan ni Jesu Cristo.  Dinadakila nila Siya dahil
sa kung sino Siya.  Itinuturo nila tayo sa tamang direksyon.  Ipinapakita nila ang kamangha-manghang
biyaya at kaluwalhatian na inihahayag ng Dios sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Ngunit ang mga
anghel, pangalawa, ay may ministeryo, ministeryo sa atin na mga Cristiano na nabubuhay sa
ika-dalawampu’t isang siglo at mga tagapagmana ng kaligtasan sa biyaya ng Dios.  Sila ay ibinigay upang
ihayag sa atin ang kasapatan ni Jesus at upang maglingkod sa atin.

Ngayon, sa talatang 6 ng Hebreo 1 mababasa natin ang sumusunod:  “At muli, nang kanyang (iyon ay,
ang Dios) dinadala ang panganay sa daigdig ay sinasabi niya, Sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng
Dios.”  At ginawa nila.  Sinasabi sa atin ng Lucas 2:13, 14 na biglang sumama sa mga anghel na
nagpakita sa mga pastol, ang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Dios at nagsasabi, “Luwalhati
sa Dios sa kataas-taasan.”  Binabanggit ni apostol Pablo sa Hebreo 1:6 ang Awit 97:7, kung saan ay
mababasa natin, “lahat ng mga dios ay sasamba sa kanya,” iyon ay, lahat ng mga anghel.  At sa buong
kapitulo ng Hebreo 1 binabanggit ni apostol Pablo mula sa Mga Awit ang aklat ng alam na alam ng mga
Cristianong Hebreo.  At bumabanggit siya mula sa aklat ng Mga Awit upang ipakita kung gaano kadakila
si Jesu Cristo.  “Kayong lahat na mga anghel,” tala ng Mga Awit, “kayong lahat na mga anghel, kayong
di mabilang na hukbo ng mga anghel, sambahin Siya, ang Anak ng Dios.”

At ginawa nila.  Nang gabing ipanganak si Jesu Cristo sa Bethlehem walang ibang katulad nito mula nang
likhain ang sanlibutan, nang ang mga anak ng  Dios, ang mga anghel, ay inawit ang papuri at ang
kaluwalhatian ng Dios kay Jesu Cristo.  Ah, ano kaya ang katulad nito sa mga burol ng Bethlehem!  Ang
mga anghel ay nagpupuri sa Dios Anak mula pa ng sila’y likhain.  Sila ay naging malihim sa walang
hanggang pasya at plano ng Dios.  Alam nila na ang biyaya ng Dios ay makikita sa pagbibigay ng
Kanyang Anak na magkakatawang-tao para sa atin.  At ngayon, nakikita na nila itong nangyayari.
Nakikita nila ang kahanga-hangang biyaya ng Dios na nagaganap ngayon sa lupa nang ihiga Siya ni Maria
sa sabsaban at ipinasan sa Kanyang Anak na nasa laman ang lahat ng kasamaan ng mga anak ng Dios.
Nakita nila itong kamangha-manghang biyaya at pinuri nila ang Dios.  Nakita nila si Jesus bilang
matagumpay na Anak.

Kailangan nating maingat na sundan ang sinasabi ni apostol Pablo kung uunawain natin na sinamba ng
mga anghel si Jesus sa Bethlehem bilang matagumpay na Anak ng Dios.  Sa talatang 3 ng Hebreo 1, ang
punto ng apostol ay si Cristo, matapos Niyang linisin ang ating mga kasalanan, iyon ay, isinakatuparan
ang kalooban ng Ama para sa ating katubusan, ay umupo sa kanan ng Kamahalan sa kaitaasan at
iniluklok sa lahat ng mga bagay.  Ibinigay Niya ang Kanyang buhay upang linisin tayo mula sa ating mga
kasalanan.  At pagkatapos ay dinakila Siya ng Dios, sa pamamagitan ng pag-akyat, at inilagay si Jesu
Cristo sa Kanyang kanan.  

Pagkatapos ay mayroon tayong talatang 4:  Palibhasa'y naging (iyon ay, si Cristo) higit na mataas kaysa
mga anghel, palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila.”  Kaya si Jesu Cristo ay
mas higit na mabuti kaysa mga anghel.  Paano Siyang naging mas mabuti?  Ang sagot ay:  mas mabuti
dahil nagmana Siya, yamang binigyan ng mas marilag na pangalan kaysa kanila.

Ngayon, ano ang ibig sabihin niyan?  Sa Lumang Tipan, kapag ang isang hari ay iniluklok, ang pagkilala
ay ibinibigay ng propeta na ngayon sa katunayan ay kinukuha na niya ang kanyang trono at kanyang
mana (na sa kanya na sa pamamagitan ng kapanganakan).  Nang magtagumpay si Jesu Cristo laban sa
kasalanan at kay Satanas at umakyat, ang Dios ay gumawa na pagkilala:  “Ikaw ay Aking Anak, iniluklok
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ng higit na mataas sa mga hari sa lupa.”  Kung kaya’t sinasabi ng apostol sa Hebreo 1:5, “Sapagkat
kanino sa mga anghel sinabi ng Dios kailanman, Ikaw ay aking Anak, ako ngayon ay naging iyong Ama?
At muli, Ako'y magiging kanyang Ama, at siya'y magiging aking Anak?”

Kanino sa mga anghel sinabi ng Dios, “Ikaw ay Aking Anak”?  Si Jesu ay lubos na mas mabuti kaysa mga
anghel na Siya’y inihayag bilang Anak ng Dios, tagapagmana ng buong kaharian ng Dios.  Siya ay
inihayag na matagumpay na Anak.  Siya ay Anak ng Dios noon pa man, ngunit ngayon, sa pamamagitan
ng sabsaban, sa pamamagitan ng krus, at sa pamamagitan ng Kanyang pag-akyat, Siya ang matagumpay
na Anak.  Siya ang Isa na nagtagumpay sa ating kasalanan.  Siya ang Isa na tumupad sa kalooban ng
Kanyang Ama.  Inihahayag ngayon ng Dios na Siya ang matagumpay na Anak.  Siya ang Anak na
dumadaig sa kasalanan.  Siya ang Anak na dumudurog sa kasalanan.  Kanino sa mga anghel sinabi ng
Dios iyan?

Mayroong malaking bangin sa pagitan ni Jesus at ng mga anghel.  Sinasamba Siya ng mg anghel bilang
matagumpay na Anak ng Dios, bilang Anak ng Dios na itinaas at mananagumpay.  Nasa sabsaban na,
nang Siya ay nasa mga bisig ng birheng Maria, nakita na Siya doon ng anghel bilang Isa na nakasakay
bilang kampeon ng Dios, pinalakas ng pag-ibig ng Dios, inudyukan ng biyaya ng Dios upang
makipagbaka laban sa ating kasalanan at upang matamo ang walang hanggang tagumpay.  At
samakatuwid, nang iniluwal ng Dios si Jesus sa sanlibutan, sinabi Niya, “Sambahin Siya ng lahat ng mga
anghel ng Dios bilang matagumpay Kong Anak.”

Ito ay napakahalaga.  May malaking usapin sa sanlibutan ngayon.  Sinasamba mo ba Siya, si Jesus,
bilang matagumpay na Anak ng Dios, nadaramtan ng karingalan at karangalan?  Ito ang pagsubok kung
tayo ba ay Cristianong iglesia o hindi.  Ito ang naghihiwalay sa Cristianismo mula sa Judaismo at mula
sa Islam at mula sa mga kulto.  Ang lahat ng mga ito ay nagsasabing si Jesus ay hindi Anak ng Dios, si
Jesus ay hindi dapat sambahin.  Minamaliit nila si Jesus.  Ikaw ba ay Cristiano?  Tayo ba ang Cristianong
iglesia?  Kung gayon yuyukod tayo sa pagsamba kasama ng mga anghel sa harapan ni Jesu Cristo bilang
Nag-iisang karapat-dapat sambahin, ang tanging Tagapagligtas, ang Nag-iisang mataas, ang Nag-iisang
mapagtagumpay sa kasalanan.  Wala ng iba pang mapagtagumpay sa kasalanan at kung gayon walang
ibang karapat-dapat sa karangalan, pagsamba, at kaluwalhatian kaysa kay Jesu Cristo.

Tunay ba ang iyong pananampalataya?  Sinasamba mo ba Siya?  Ikaw ba ay nakatayong namamangha
sa Kanyang harapan?  Puspos ka ba ng panginginig sa Kanyang kamahalan?  Nararamdaman mo ba sa
iyong puso ang simbuyo ng Kanyang biyaya na dapat kang sumunod, maglingkod, at igalang Siya sa
lahat mong ginagawa?  Siya ang matagumpay na Anak ng Dios.

Sinasamba Siya ng mga anghel.  Sinasamba nila Siya bilang Dios na nakaluklok.  Ito ang inilalabas ni
apostol Pablo sa mga talatang kasunod ng Hebreo 1.  Iyan ay napakahalaga dahil magkakaroon ng
tanong sa atin:  Akala ko ang Dios lamang ang sasambahin natin.  Sinabi ni Jesus kay Satanas nang
tuksuhin niya Siya:  “Sambahin mo ang Panginoon mong Dios, at Siya lamang ang iyong paglingkuran.”
Alam iyan ni apostol Pablo.  Kaya nagpatuloy siya sa pagsasabi sa atin na si Jesus ay Dios.

Mababasa natin sa Hebreo 1:7, “Tungkol sa mga anghel ay sinasabi niya (Dios), Ginagawa niyang mga
hangin ang mga anghel, at ang kanyang mga lingkod (mga anghel) ay ningas ng apoy.”  Pinakikilos Niya
ang Kanyang mga anghel sa kapangyarihan at nagniningas na apoy ng kabanalan at kalinisan.  Ngunit,
sa talatang 8, ang kaibahan:  “Ngunit, tungkol naman sa Anak ay sinasabi niya (Dios), Ang iyong trono,
O Dios (tinatawag ng Dios ang Kanyang Anak na O Dios), ay magpakailanman.”  Doon ay binabanggit
ng apostol ang Awit 45:6, 7.  Iyan ay kamangha-mangha.  “Ang iyong trono, O Dios, ay
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magpakailanman… kaya't ang Dios, ang iyong Dios, ay pinagpala ka,” sabi ng apostol.  Sa madaling
salita, bumabanggit si Pablo mula sa Mga Awit upang napakalinaw na ipakita na si Jesus, na dumating
sa sabsaban, ay Dios.  Siya ay Dios ng mga dios.  Sinasabi ng Dios sa Kanya, “Ikaw ang Dios.”

Oo, sa gayon ay nakikita Siya ng mga anghel bilang matagumpay na Anak ng Dios na nasa trono.  Ngunit
nakikita nila Siya bilang Dios.  Sinasamba mo ba si Jesus bilang Dios?  Ang magandang hiwaga ng
Trinidad ay si Jesus, ang Anak ng Dios, ay Dios.  Ang Dios Ama, Dios Anak, at Dios Espiritu Santo.  Si
Jesus ay Dios na nagkatawang-tao.  At sinasamba Siya ng mga anghel bilang Dios na nagkatawang-tao.
Kilala mo ba si Jesu Cristo?  Alam mo ba na Siya ay Dios?  Sinusunod mo ba Siya bilang Dios?  O si Jesu
Cristo ba ay isang kaisipan lamang, isang haka, isang pangalan?  Sumusumpa ka ba sa pamamagitan ng
Kanyang pangalan?  Ginagamit mo ba ang mga salitang “Jesu Cristo”?  Ginagamit mo ba ang pangalan
ng Dios sa walang kabuluhan?

Sinasamba Siya ng mga anghel bilang Dios na nakaluklok.  Sinasamba nila Siya, sabi ng apostol sa
pagpapatuloy niya sa pagbanggit ng higit pa sa Kasulatan ng Lumang Tipan sa mga talatang 10-12 ng
Hebreo 1, sinasamba nila Siya bilang lumikha ng kalawakan.  Lahat ng masasabi tungkol sa Dios bilang
lumikha ng kalawakan ay masasabi tungkol kay Jesus.  Sinasamba nila Siya bilang tagapangalaga ng
lahat ng mga bagay ngayon (t. 3).  Inaalalayan ni Jesu Cristo ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan
ng salita ng Kanyang kapangyarihan.

Ang aklat ng Hebreo ay may higit na pinakamataas na pananaw kay Jesus.  Siya ay Anak ng Dios.  Siya
ang nagtagumpay laban sa kasalanan.  Siya ang Dios na nakaluklok.  Ang mga isip natin ay umiikot.  Ang
mga isip natin ay lumalangoy sa buong karingalan.  Siya ay Dios ng mga dios, tunay na Dios, ikalawang
persona ng Trinidad.  Siya ay nakaluklok, Siya ang lumikha, Siya ngayon ay nagkatawang-tao para sa
atin.  Siya ay ipinanganak ng isang birhen upang gawin para sa atin ang hindi nating kayang gawin.  Siya
ang Panginoon ng krus.  Siya ay hindi anghel.  Siya ay hindi lamang tao.  Siya ay hindi tulad ng Dios.
Siya ay hindi ang pinakamagaling na tao.  Siya ang aking Dios at ang aking Tagapagligtas at ang aking
Manunubos.

Mayroon ka bang tamang pandama ng paggalang at pagkamangha para kay Jesu Cristo?  O minamaliit
mo ba Siya sa pamamagitan ng pagpapabaya sa Kanya?

Sinasabi ng mang-aawit sa Awit 2:  “Ang Anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y
mapahamak sa daan.”  Si Jesu Cristo ang kayamanan, Dios na Tagapagligtas.  Siya ang tanging
kagalakan.  Siya ang tanging tunay na guro.  Dapat mo Siyang isipin at dapat kang manatiling malapit
sa Kanya sa pakikisama sa bawat buong araw.  Siya ang Nag-iisang nararapat sa pagsamba, pagtitiwala,
pagpupuri, at pagluwalhati.   

Kapag narinig mo ang isang komedyante, marahil ay isang komedyante na nais magpatawa ng mga tao,
na magsabi ng isang biro, at sinasabi niya sa manonood na bilang maliit na batang lalaki, nang siya ay
malaki na, inakala niyang ang pangalan niya ay Jesu Cristo dahil sinasabi ng kanyang ama, “Jesu Cristo,
saan ka nanggaling?” – kapag narinig mo iyan, sa palagay mo ba iyan ay nakakatawa?  Nahihila ka ba
niyon?  Nakikinig ka ba?  Ang gayong uri ng “nakakatawa” ay sumisira sa kalawakan.  Ang
pagwawalang-halaga kay Jesu Cristo ay kasindak-sindak na kasalanan na maghahatid sa pagkawasak
ng sanlibutang ito.  Ang sanlibutan ay masisira dahil sa pagwawalang-halaga sa Anak ng Dios, sa
Kanyang walang wakas na kabanalan, at walang wakas na karangalan, kamahalan, at kaluwalhatian
bilang ang nag-iisa at tanging Tagapagligtas na dapat sambahin, pagtiwalaan, igalang, at sundin.
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Gaano kadakila si Jesu Cristo sa iyo?  Siya ang lumikha, Siya ang Dios.  Siya ang nagtagumpay.
Inaalalayan Niya ang lahat ng mga bagay mismong sa mga sandaling ito.  Siya ang Isang naglinis sa atin
mula sa lahat nating kasalanan sa pamamagitan ng ganap na paghahandog sa krus.  Siya ay Dios na
makapangyarihan sa lahat.  Yumukod at sumamba.  

Mayroon ka bang masimbuyong damdamin para sa kataasan ng Dios kay Jesu Cristong Kanyang Anak?
O kapag binabasa mo ang Biblia, inililipat mo ba ang mga pahina at agad na aalis pagkatapos mong
mabasa ang Biblia at iniibig ang iniibig ng sanlibutan?  Ikaw ba ay babad sa Kanyang kaluwalhatian at
kapangyarihan?

At nais ba nating mabuhay ng gayon na kapag nakita tayo ng iba na tinatawag sa pamamagitan ng
Kanyang pangalan, sila man ay maaaring parangalan at dakilain Siya bilang Dios at Tagapagligtas?

Ang punto ng sitas ng Hebreo 1, gaya ng sinabi ko na ng ilang beses, ay si Jesu Cristo ay hindi anghel.
 Hindi lamang Siya isang dakilang tao.  Siya ay Dios.  Ang matagumpay na Anak ng Dios.  Ang Dios na
nakaluklok.  At ginagawa ng mga anghel ang mga pinag-uutos Niya.

Sinasabi ng apostol, “Hindi ba silang lahat ay mga espiritung nasa banal na gawain, na sinugo upang
maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan?”  Sinasamba ng mga anghel si Jesu Cristo
sa pamamagitan ng paggawa sa kalooban ni Jesus.  At sila ay isinusugo ni Jesus, sabi ng apostol para
sa iyo, anak ng Dios.  Ikaw ang puntirya.  May isang Panginoong Jesu Cristo.  May isang matagumpay.
Siya ay Dios.  Siya ay dapat sambahin.    Mayroong di mabilang na mga anghel, at isinusugo Niya sila
bilang Kanyang mga lingkod upang maglingkod sa iyo at sa akin na mga tagapagmana ng
mapagbiyayang kaligtasan.

Pinalilibutan tayo ng mga anghel, ayon sa Kasulatan.  Sila ay isinugo upang paglingkuran tayo.
Tinutukoy ito ni apostol Pablo ng maikli lamang sa I Corinto 11:10, nang magsalita siya kung paano
gawin ng may paggalang ang mga gawaing pagsamba.  Sinasabi niya na ito dapat ang katayuan dahil
sa mga anghel.  Tuwing Linggo, kapag sumasamba ang iglesia, ang mga anghel ay naroon.  Sila ay
naroon sa buong buhay natin.  Sinabi ni Jesus na ang mga anghel ng Dios ay binabantayan ang maliliit
na bata na nagtitiwala sa Kanya.  Sinabi ng mang-aawit sa Awit 91 na magbibilin Siya sa Kanyang mga
anghel tungkol sa atin.  Ang propetang si Elias ay nagsabi sa kanyang alipin, “Sapagkat sa panig natin
ay mayroong lalong dakila kaysa kanila.”  Mga bata, pinapanood kayo ng mga anghel sa pag-awit ninyo
sa iglesia.  Minamasdan nila ang mga gawain sa iglesia.  Marahil ay nakikipagtalo sila sa mga demonyo.
Ang mga anghel ay tumatahimik kapag ang Salita ay binabasa.  Sila ay nagagalak sa mga luha ng
pagsisisi na sanhi ng mapagbiyayang gawa ng Dios.  Sila ay nahihiya sa tuwing mayroong
pagwawalang-bahala sa kamahalan ni Jesu Cristo.

At ang mga anghel, sa gayon, tulad ng sinabi ko kanina, ay itinuturo tayo sa tamang landas.  Sila ay
naroon nang ang Anak ng Dios ay pumarito sa sanlibutan sa Bethlehem.  Ginagabayan nila tayo,
ipinapakita nila sa atin.  Sila ay umaapaw sa pagpupuri at pagsamba sa Kanyang harapan.  Nakita nilang
pumarito ang Anak ng Dios na makapangyarihan upang magligtas.  Nakita nila Siyang iniyuko ang
Kanyang ulo sa ilalim ng ating paghihirap at kasalanan.  Nakita nila Siyang pumarito sa pag-ibig upang
palayain tayong mga kaawa-awang makasalanan at upang tubusin ang ating mga kaluluwa sa Dios.
Nakita nila ang kamahalan ng Anak ng Dios ngayon na nagkatawang-tao.  At sila ay namangha sa
hiwaga, sa walang wakas na hiwaga, ng pag-ibig ng Dios.

Nang gabing iyon sinamba Siya ng mga anghel.  At nagpatuloy sila sa paggawa ng gayon.  Nanguna ang
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mga anghel.  Purihin ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus; O dakilain Siya; luwalhati sa Anak ni
David; Hosana sa Anak ni David.  Ang lahat ng mga anghel ay yumukod sa harap ng Kanyang
kamahalan.  Anak ng Dios, mapagtagumpay. 

At, anak ng Dios, tinubos ng Kanyang mahal na dugo, iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang biyayang
di-matatanggihan, anak ng Dios, bakit ka mahihigitan ng mga anghel?  O, purihin natin Siya!

_____________________________________________

Manalangin tayo.   

Ama, salamat po sa Iyong mahal na Salita at dalangin namin na ito ay itatali mo sa aming mga puso at
mga kaluluwa.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


