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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebreo 4:1-2

"Mag-ingat Na Baka Hindi Tayo Makaabot”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Nakita ko ito mismo.  Paulit-ulit itong nangyari sa iglesia.  Hindi ito isang bagay na gusto ng sinuman sa
atin.  Subalit ito ay nangyayari.  Ito ay katotohanan.  

May mga nakarinig na ipinangaral ang salita.  Umupo sila sa ilalim ng salitang iyon sa loob ng maraming
taon, ngunit tinalikuran nila ito.  Sandali silang sumabay sa anod ng iglesia, kung minsan ay mahabang
panahon, ngunit pagkatapos bigla nilang iniwan ang salitang ipinangaral at umalis.  

Nangyayari ito sa buhay ng mga binata at dalaga ng iglesia na umupo sa ilalim ng pangangaral mula
pagkabata.  Nangyayari ito sa buhay ng mga may gulang na, tila baga, napagod na lamang sa salita at
umalis para sa mas masaya.  Palagi itong nangyayari.  

Gayunman pinaninindigan natin na ang Salita ng Dios ay buhay at mabisa.  Ito ang mismong
kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas.  Ang ebanghelyong ipinangaral ay kumikilala ng mga pag-iisip at mga
hangarin ng puso ng tao.  Ito ay nagpapalakas, nagbibigay-sigla, nagpapayo, at umaaliw.  

Kung gayon, bakit kung ang Salitang ito ay lubos na mabisa, ay may mga tumatalikod na lamang mula
sa Salitang iyon at iniiwan ito?  

Ang sumulat sa mga taga-Hebreo ay hinaharap ang tanong na iyan sa Hebreo 4:1, 2:  “Kaya't habang
nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka
sinuman sa inyo ay hindi makaabot doon.  Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin
naman sa kanila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila
naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig.”  

Ang sumulat sa mga taga-Hebreo ay nagbigay ng isang napakasimpleng sagot.  Ang Salita ay hindi naging
kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig.  Ito ang naging kalagayan sa bayan
ng Israel sa kanyang paglalagalag sa ilang.  Makikita mo sa kapitulo 3 maging sa kapitulo 4 na ginagamit
ng apostol ang bansang Israel, ang iglesia sa Lumang Tipan, bilang halimbawa upang maiparating ang
kanyang punto sa atin ngayon.  Marami ang nakarinig ng salita ng ebanghelyo sa iglesia ng lumang
dispensasyon sa ilang.  At gayunman, ang sumulat sa mga taga-Hebreo ay nagsasabi sa atin, ang kanilang
mga labi ay nahulog sa tabing-daan sa disyerto.  

Kaya mayroon tayong pangangaral ng Salita ng Dios sa atin ngayon:  “Huwag ninyong papagmatigasin
ang inyong mga puso, na gaya ng sa paghihimagsik sa ilang. Mag-ingat tayo na baka sinuman sa inyo ay
hindi makapasok sa lupain ng kapahingahan.”

Ang may-akda ng Hebreo ay gumagawa ng kapansin-pansin na pahayag sa talatang 2 ng kapitulo na ating
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pinag-aaralan.  “Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila.”  Umuupo
tayo sa iglesia, kaya nauunawaan nating mabuti kung paano ipinapangaral ang ebanghelyo sa atin.
Naririnig natin ito tuwing Linggo.  Ngunit ang kapansin-pansin dito sa sitas na ito ay ipinangaral din ang
ebanghelyong ito sa mga anak ng Israel sa ilang.  Narinig nila ang pangangaral ng ebanghelyo.  

Alam natin na ang mga anak ng Israel ay nakarinig pagkatapos ng pangangaral sa pamamagitan ng bibig
ng mga propeta.  Ngunit sinasabi sa atin sa sitas na ating pinag-aaralan dito na ito ay nangyari na bago
pa sila manirahan sa lupang ipinangako.  Ang tanong ay:  Sino ang nangaral sa mga anak ng Israel sa
ilang?  Natanggap nila ang mga handog at ibang seremonya ng kautusan sa ilang at ang ebanghelyo ay
nahayag sa mga ito.  Ngunit sino ang nangaral ng ebanghelyo?

Ang sagot sa tanong na iyan dapat ay:  si Moises.  At hindi rin natin dapat makitang kakaiba na si Moises
ay nangaral.  Siya ay isang propeta.  Siya ay isang dakilang propeta.  At ang ebanghelyong iyon ay
ipinangaral sa mga anak ng Israel sa ilang sa pamamagitan ng bibig ni Moises at, marahil, maging sa mga
bibig ng iba sa bansa.  Anuman ang kalagayan, ang iglesia sa lahat ng panahon ay laging nakakarinig ng
ebanghelyo.  

Madalas nating naririnig ang katagang “ebanghelyo.”  Ngunit hindi natin dapat ipagwalang-bahala kung
ano ang tinutukoy nito.  Ang ebanghelyo ay direktang nagsasalita tungkol kay Jesu Cristo.  Gayon nga
dahil ito ay nagsasalita ng kalayaan mula sa kasalanan.  Nakita mo, ang kasalanan ay isang marahas na
kapatas na umupo sa ating buhay.  Nang mahulog ang tao sa kasalanan, sa gayon ay inalipin siya ng
kasalanan.  Ito na ang kumontrol sa tao – ganap na kontrol.  Siya ay ibinigay sa paghahari ng kasalanan
sa puso at kaluluwa.  Ang resulta ng gayong kasalanan ay kawalang-pananampalataya at paghihirap.  Ang
kasalanan ay sanhi ng labis na paghihirap sa buhay na ito.

Bukod dito, ginawa tayong may pananagutan ng kasalanan sa walang hanggang kaparusahan.  Pinatay
tayo ng kasalanan.  Ginawa tayo nitong karapat-dapat sa walang hanggang kamatayan at impierno.  Ang
hatol ng impierno ay nakabitin sa ating mga ulo buong buhay natin.  At lahat ng iyan ay masamang balita.

Subalit ang ebanghelyo ay mabuting balita.  Ito’y gayon dahil ito ay nagsasabi sa iyo at sa akin ng
kalayaan mula sa kasalanan at sa kaparusahan nito.  Sinasabi nito sa atin na ang kapangyarihan at
paghahari ng kasalanan ay nadaig.  At sinasabi nito sa atin na ang halaga ng kasalanan ay nabayaran na.

Lahat ng ito ay totoo, hindi dahil kahit paano ay natamo natin ito, kahit paano ay ginawa ang ating sarili
na karapat-dapat dito.  Lahat ng ito ay totoo dahil sa kamatayan ni Jesu Cristo sa krus.  Ang kalayaan mula
sa kasalanan ay matatagpuan walang iba kundi sa krus.  Walang sinuman ang makapagpapalaya sa atin
mula sa kasalanan.

Kaya ang ebanghelyo ay ito:  si Jesu Cristo ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawawala.  Siya ay
pumarito upang palayain ang Kanyang bayan mula sa gapos ng kasalanan at kamatayan.  At Siya ay
pumarito upang papagkasunduin tayo sa Dios upang makabahagi tayo sa pag-ibig at pakikisama ng Dios.

Mabuting balita, tama?  Ito ay sa mga nananabik na marinig ito.  Hindi ito ganoon kagandang balita sa
mga walang pakialam sa kanilang kasalanan.  Sa kanila hindi ito malaking bagay.  Ngunit sa mga alam ang
kanilang kasalanan at pagdurusa, si Jesu Cristo ay tiyak na mabuting balita.  

Ngayon kasama sa ebanghelyong ito ang isang pangakong ibinigay.  Ang pangakong iyon ay tinutukoy sa
talatang 1 ng sitas na ito.  Mayroong pangakong iniwan sa atin na makapasok sa kanyang kapahingahan.
Ipinapangako ng Dios sa lahat na pinalaya mula sa kasalanan sa dugo ni Cristo, na ang mga ito ay
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makakapasok rin sa Kanyang kapahingahan.  At mula sa ilang iba’t ibang sitas ng Kasulatan malinaw na
ang kapahingahang binabanggit dito sa talatang ito ay langit.  Ang langit ay lugar ng kapahingahan.  Ang
kaisipan ng langit bilang lugar ng kapahingahan ay bagay na bagay sa pinag-aaralan natin tungkol sa
kasalanan.  Hangga’t naririto tayo sa sanlibutan ng kasalanan at paghihirap, nagpapagal tayo laban sa
kasalanan.  Napapagod tayo at nabibigatan sa kasalanan.  Mahirap na gawain ang pakikipaglaban dito
araw at gabi.  At inaabangan natin ang panahon kapag hindi na natin kailangang mapagod laban sa
kasalanan.  Iyan ay mangyayari kapag nakarating na tayo sa langit.  Doon ang kasalanan ay lubos na
madadaig.  Doon ay hindi na tayo hahabulin ng kasalanan.  At ang resulta ay:  kapahingahan.  Ah, lubos
na kinakailangang kapahingahan.  

Iyan ay magandang kaisipan na sinasabi ng Biblia sa iyo at sa akin.  Ang langit ay lugar ng kapahingahan.
Ang mismong kasalanan at ang mga epekto ng kasalanan ay mawawala na kapag nakarating na tayo sa
langit.  

Natanggap natin ang pangakong ito mula sa Dios kasama ng ating kaligtasan mula sa kasalanan:  Balang-
araw, kapag ang nakakapagod na gabi ay lumipas na, magigising tayong kasama ang Dios.  Sa gayon ay
wala nang kasalanan, wala nang nakakapagod na pakikipaglaban, kundi bibigyan tayo ng kagalakan ng
ating kapahingahan sa walang hanggan, alang-alang sa ginawa ni Jesu Cristo para sa atin doon sa krus.
Lahat ng ating pagpapagal ay matatapos na.  Ang lupain ng kapahingahan ang magiging panghuling
kalayaan mula sa kasalanan na matatanggap natin.  Ipinapangako iyan ng Dios sa Kanyang bayan.

Ang pangakong iyan ay ipinangangaral sa iglesia.  Ipinangaral ito sa iglesia sa Lumang Tipan, maging sa
ilang.  Ito ay ipinangangaral sa iglesia ngayon.  

Ang ebanghelyong iyon ay laging ipinamamalita.  Sa pamamagitan ng pangangaral, ang pangakong iyon
ng ebanghelyo ay palaging ibinibigay sa bayan ng Dios.  Ito ay laging ipinahahayag sa gitna ng iglesia.
Sa sanlibutan din.  Ang iglesia ay tinawag upang gawin iyan ngayon.  Ngunit ang diin ng sitas na ito ay
ipinahayag ito sa iglesia sa Lumang Tipan.  At ito ay ipinahahayag din sa iglesia ngayon.  Ito ang
ebanghelyo, sabi sa atin, na ipinahayag ni Moises sa bayan ng Israel habang sila ay nagpapagala-gala sa
ilang.  

Oh?  Ang mabuting balita ng kaligtasan sa dugo ni Cristo ay ipinangaral sa kanila, noon?  Oo.  Ngunit,
hindi nila kilala si Cristo.  Hindi pa dumarating si Cristo.  Ah, marahil hindi nila kilala si Cristo sa pangalan,
ngunit tiyak na alam nila ang kanilang Mesias na darating.  Ang Mesias ay ipinangako sa kanila.  At lahat
ng mga seremonya ng tabernakulo at lahat ng mga kautusan na itinatag ni Moises ay nagtuturo sa bayan
ng Dios sa darating na Mesias.  Lahat ng ito ay nakaturo, kung gayon, sa pangangailangan ng dugong
ibubuhos upang sila ay lumaya sa kasalanan.  At sa lahat ng mga handog at seremonyang ito ipinakita sa
kanila na kapag dumating ang kanilang ipinangakong Mesias, sa katunayan, Kanyang palalayain sila mula
sa kasalanan at bibigyan sila ng kapahingahan.

Ang kapahingahan ng langit ay kinatawan sa lupain ng Canaan.  Gayunman ang mga anak ng Israel ay
tumingin ng higit pa sa Canaan.  At makatitiyak ka na si Moises, sa kanyang pangangaral, ay itinuro din
ang kanilang pansin higit pa sa Canaan.  Yaong lupain ng kapahingahan sa lahat ng kanilang paglalakbay
sa ilang ay larawan lamang ng lupain ng kapahingahan na naghihintay sa kanila sa langit.  Alam na iyan
ng bayan ng Dios noon.  Sila ay hindi walang ebanghelyo o ng pangangaral ng ebanghelyo.  

Iyan din ang ebanghelyong ipinangangaral ngayon.  Ipinadadala ng Dios ang Kanyang mga sugo sa buong
sanlibutan.  Subalit ang mga sugong iyon, sa karamihang bahagi, ay nagpapagal sa daigdig ng iglesia ni
Jesu Cristo kung kaya’t ang mga tao, mga mangangaral, ay tumatayo sa harap ng kongregasyon ng bayan



Page 4 of  6

ng Dios at ipinahahayag nila ang kaligtasan kay Cristo lamang.  Ipinahahayag natin:  kasalanan, pagsisisi,
kaligtasan kay Cristo, at ang pangako ng walang hanggang kapahingahan.  Ang mangangaral ay
nagtuturo, nagpapayo, at sumasaway.  Ngunit pinalalakas din niya at inaaliw ang bayan ng Dios.  

Ang mangangaral ng ebanghelyo ay ginagawa lahat ng ito sa pamamagitan ng pagtuturo sa iglesia ni Jesu
Cristo sa krus ni Cristo.  Narito ang tawag ng ebanghelyo na ipinahayag sa buong sanlibutan, ngunit
ipinahayag din sa iglesia:  “Lumapit kay Cristo, lahat ng napapagal sa kasalanan.  Lumapit sa Kanya at
hindi Ka Niya itataboy.  Bibigyan ka Niya ng kapahingahang iyon.   Iyan ay pangako.”  At lahat ng mga
napapagod at nabibigatang lubha ay papasok sa kapahingahan na ipinangako ng Dios sa mga
sumasampalataya.

Ang salitang iyon ay makapangyarihan.  Lubos na makapangyarihan.  Ito ay makapangyarihan dahil kapag
ang Salita ng Dios ay ipinahayag, ito ang mismong sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.  Ang Salita ng Dios
ay makapangyarihan dahil ito ay sinasamahan ng Espiritu.  At ito ang dahilan kaya nasasabi ni Pablo sa
kanyang pangangaral sa I Corinto 1:18 na ito ang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng mga
sumasampalataya.  Ito rin ay totoo sa talatang 12 nitong Hebreo 4:  “Sapagkat ang salita ng Dios,” sabi
nito, “ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alin mang tabak na may dalawang talim, at tumatagos
hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may
kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso.”  Ang Salita ng Dios ay mabisa.
Nagbubunga ito ng ninanasang epekto sa mga nakakarinig nito.  Isinasagawa nito ang mismong ninanais
ng Dios na gawin nito.

Ngunit nauunawaan mo ang ipinahihiwatig niyon.  Kung ninanasa ng Dios na iligtas ang lahat ng nakarinig
ng pangangaral na iyon, kung ang pangako ng Dios na buhay na walang hanggan ay para sa lahat ng
nakarinig ng pangakong ipinangaral, kung gayon tiyak na gagawa ang Espiritu sa lahat ng nakarinig ng
pangangaral.   Kung ang pangako ng Dios ay sa lahat ng nakarinig ng pangangaral ng ebanghelyo, kung
gayon makapangyarihang tutuparin ng Dios ang pangakong iyon sa lahat ng nakarinig nito.  Walang
makakatanggi sa kapangyarihan ng Dios sa pangangaral ng ebanghelyo!

Subalit ang pangangaral ay itinalaga upang tuparin ang dalawang ibayong layunin ng Dios.  Sinasabi iyan
ni Pablo sa II Corinto 2:15, 16.  Sa isang banda, ito ay itinalaga upang patigasin ang iba; ito ay paglasap
ng kamatayan tungo sa kamatayan.  Naririnig nila ang ebanghelyo ngunit ibinubunsod sila upang
maghimagsik laban sa Dios.  Pinatitigas nito ang kanilang puso.  Sa marami sa bayan ng Israel, habang
sila ay nagpapagala-gala sa ilang, iniwan silang malamig at di-apektado ng ebanghelyo.  Sila ay
nagpatianod na lang kasama ng iba sa iglesia.  Sila ay malahininga.  Hindi sila mainit tungkol sa
ebanghelyo ni malamig.  Wala lang silang pakialam.   Hindi sila minadali ng mabuting balita sa
pagpapasalamat at kagalakan.  At ang kanilang mga labi, sabi sa atin, ay nahulog sa mga tabing-daan sa
ilang.  Silang lahat ay napahamak.  At ang dahilan dito ay hindi ninasa ng Dios ang kanilang kaligtasan.
At ang Espiritu, nang ipangaral ang Salita, ay hindi gumawa ng pananampalataya sa kanilang puso.
Basahin ang huling bahagi ng Hebreo 4:2, “Sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng
pananampalataya ng mga taong nakarinig.”

Ang pangangaral ng salita ay makapangyarihan upang magligtas.  Ngunit ito ay sa mga puso lamang ng
mga pinili ng Dios upang iligtas.  Ito ay nagbubunga ng kaligtasan sa mga ginawan lamang ng Espiritu ng
kaloob ng pananampalataya.  Kung walang pananampalataya, kung mayroong
kawalang-pananampalataya, ang isang tao ay hindi ligtas at hindi makakapasok sa kapahingahan.  At hindi
nga dahil ang pangako ay hindi sa kanya.  Hindi siya isa sa mga pag-aari ng Dios at hindi ninanasa ng Dios
ang kanyang kaligtasan.  Siya, samakatuwid, ay hinayaan sa kanyang kawalang pananampalataya at sa
kanyang kasalanan.
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Ang pangangaral ng ebanghelyo ay dapat haluan ng pananampalataya.  Ang pananampalataya ang
mahalagang sangkap dito.  Ngunit huwag nating kalimutan, ang pananampalataya ay hindi gawa ng tao.
Ah, walang duda tungkol dito na ang pananampalataya ay gawain na nagaganap sa puso at sa buhay ng
isang tao.  Kapag tayo ay sumampalataya, nakikilala natin si Cristo at nanghahawakan tayo kay Cristo at
tumatakbo tayo kay Cristo at nagtitiwala tayo kay Cristo.  Niyayakap natin Siya.  At ang
pananampalatayang ito ay nagbubunga rin ng mabubuting gawa sa atin.

Ngunit upang ito ay maging totoo, ang pananampalataya, una sa lahat, ay dapat gumawa sa taong iyon.
Ito ay dapat gumawa sa kaibuturan ng puso ng isang tao.  Ang pananampalataya, samakatuwid, ay kaloob
ng Dios, gawa ng biyaya ng Dios kung saan ang Dios, una sa lahat, ay itinatali ang isang tao kay Cristo,
inihuhugpong siya kay Cristo, kung kaya’t ang buhay ni Cristo ay nagiging kanya.  Kung hindi walang
gawain ng pananampalataya.  Yaong kapangyarihan ng pananampalataya ay dapat isagawa una sa lahat.

Ang pananampalatayang ito ay kadalasang ginagawa ng Dios sa atin sa pamamagitan ng mismong
pangangaral ng Salita.  Ang Salitang iyon ay nagpapatuloy at tuwiran itong ginagamit ng Espiritu sa puso
ng pinili ng Dios mula sa walang hanggan.  Ang Salitang iyon, kung gayon, ay makapangyarihang inilalapit
ang tao kay Jesu Cristo.  Inihuhugpong ng Espiritu ang taong iyon kay Cristo. 

Ngunit kung itong gawa ng Espiritu ay wala sa puso, kung gayon ang pangangaral ng Salita ay iiwanan
lamang ang tao na hindi apektado at pinatigas pa nga sa kanyang kasalanan.

Ang pangako ng ebanghelyo ay pinapakinggan ng lahat ng pinangangaralan nito.  Walang duda tungkol
dito.  Ipinapangaral ito sa buong sanlibutan nang walang kinikilingan, walang itinatangi.  Ngunit hinihipo
lamang ng ebanghelyo ang puso ng mga kinilusan ng Espiritu.  Gumagawa Siya ng pananampalataya sa
puso lamang ng mga hinirang ng Dios.  

Sa mismong batayang iyan kaya mayroon tayong babala nitong Salita ng Dios, babala na kailangang
marinig ng lahat, mananampalataya maging ng mga di-mananampalataya:  “Mag-ingat tayo na baka
sinuman sa inyo ay hindi makaabot sa langit.”  Iyan ang mabuting payo na kailangang pakinggan ng lahat.
Iyan ang babala na dapat pagkinggan ng bawat tao.  Dumarating ito sa mananampalataya.  May mga oras
na tayo, bilang mananampalataya, ay maaaring maging medyo palagay tungkol sa ating kaligtasan at sa
pangakong ibinigay sa atin.  May mga sandali na maaari tayong maging pabaya patungkol sa mga bagay
na espiritual.  Madalas tayong maaaring matagpuang nagpapabaya sa kaligtasan at sa pangako ng
pagpasok.  Kung minsan iyan ay maaaring makaapekto sa ating pagdalo sa iglesia at sa espiritual na mga
tungkulin sa tahanan at sa personal nating buhay.  At kaya ang tawag ay sa mga mananampalataya:
“Mag-ingat tayo na baka sinuman sa inyo ay hindi makaabot sa kaharian ng langit.”

Subalit ang babalang ito ay sa mga di rin mananampalataya – sa sanlibutan sa kabuuan, ngunit maging
sa mga umuupo sa iglesia:  “Mag-ingat.  Ikaw rin, ay tatayo sa harap ng Dios balang-araw at hahatulan.
At hindi ka makakapasok.”  Isinusumpa ng Dios sa Kanyang poot, mababasa natin sa Hebreo 3, na ang
di-sumasampalataya ay hindi makakapasok.  Huwag ninyong patigasin ang inyong puso, gaya ng ginawa
nila sa ilang.  Hindi sila nakapasok.  Pakinggan ang babala ng Salita ng Dios sa iyo.  Magsisi.
Sumampalataya.  Iyan ang tawag ng ebanghelyo.  Magsisi at sumampalataya sa Panginoong Jesu Crsito.
Matakot.  Yumukod sa harap ng Dios ng langit at lupa ng may pitagan at malalim na paggalang.  Ang Dios
ay hindi maaaring lokohin.  Ang buong mundo ay dapat matakot kay Jehovah.  Yumukod sa harap ng Dios
na ito at sambahin Siya.

Mananampalataya?  Naririnig nila ang tawag na ito at sila ay yumuyukod.  Sinasamba nila ang Dios na ito
na may takot at paggalang.  Para sa kanila ang kagalakan at kaaliwan ng mabuting balita ay ginamit at
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ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad sa kanila.  Huwag ka nang mag-alala.  Huwag mag-alinlangan.
Huwag matakot.  Ikaw ay lubos na natatakpan sa dugo ni Jesu Cristo.  Naririnig mo Siyang nagsasabi,
“Pumasok ka sa kagalakan ng iyong kapahingahan.”  Nawa ang kagalakang iyon ay maging sa iyo at sa
akin ngayon.

___________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, ang dakila at maluwalhating Dios na humahawak sa buhay at kamatayan sa Kanyang
kamay, walang hanggang buhay at kamatayan, lumalapit kami sa Iyo na may takot at panginginig sa araw
na ito at ipinahahayag namin ang Iyong pangalan.  Hinihiling namin, Ama, na ipagkaloob Mo sa amin ang
Iyong Espiritu, na kapag narinig namin ang Salita, kami ay tunay na magsisi at sumampalataya.  At maging
totoo nawa iyan hindi lamang sa amin bilang mananampalataya na kailangang, araw-araw, ay magsisi sa
kasalanan, at kailangang, araw-araw, ay ibihis ang bagong pagkatao kay Cristo.  Kundi dalangin din namin,
Ama, na kapag humayo ang ebanghelyo dito sa sanlibutan ito ay maging lubos na makapangyarihan upang
ihatid sa pananampalataya at pagsisisi ang mga lumalakad pa sa kawalang-pananampalataya.  Dakila Ka.
Nakikita namin ang Iyong gawa at ang Iyong kapangyarihan maging sa pamamagitan ng pangangaral ng
ebanghelyo.  Magpatuloy nawa ang pangangaral hanggang sa dulo ng sanlibutan at sa lahat ng mga
bansa.  Ito ang aming dalangin alang-alang kay Jesus, Amen. 


