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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I John 2:7-11

“Ang Pagsubok ng Pag-ibig”

ni Rev Rodney Kleyn

Isa sa mga malalaking panganib na dapat bantayan ng bawat iglesia at bawat mananampalataya ay ang
panganib ng espiritual na pagkawalang-bahala.  Ito ay maaaring mangyari lalo na kung saan ang iglesia ay
matibay na naitatag at kung saan ang isang tao ay matagal nang mananampalataya o buong buhay na
mananampalataya at kasapi ng iglesia.   Nawawala ang unang pag-ibig ng kongregasyon ng mga
mananampalataya sa ebanghelyo.  Ang mga tao ay nagiging maginhawa, matamlay, nagwawalang-bahala
sa mga espiritual na bagay.  Inaakala ng isang tao na siya ay ligtas dahil siya ay nasa isang mabuting
iglesia, subalit walang tunay na pag-ibig kay Cristo at walang tunay na pananampalataya kay Jesus.  Ang
mga tao ay pumupunta sa iglesia ngunit hindi kay Cristo.  Alam nila ang Salita ng Dios subalit hindi ang Dios
ng Salita.  

Iyan ang uri ng maginhawang pagkawalang-bahala na direktang tinutukoy ni Juan sa kanyang unang sulat.
Tinatawag niya itong “pandaraya sa sarili.”  Sinasabi ng tao, “Ako ay nakay Cristo,” at “kilala ko Siya,” ngunit
walang patunay nito, walang tunay na buhay kay Cristo.

Sa ibabaw nito, si Juan ay nagbibigay sa atin ng matatawag nating ang mga pagsubok o mga katibayan
ng tunay na Cristianismo.  Paano natin malalaman na kilala natin Siya?  May mga napakahalagang tanda,
mga katibayan ng tunay na pananampalataya.  Gaya ng manggagamot na tumitingin sa mga mata ng
pasyente at sinusuri ang pulso ng isang tao kung may buhay, ay magagawa din natin ito sa espiritual.  May
mga palatandaan ng buhay.  

Ngayon, mula kapitulo 2:7-11, ating titingnan ang napakahalagang tanda ng pag-ibig.  Ito ang isa sa
pinakamahalaga, at dapat maging isa sa mga malilinaw at mas nakikitang tanda, ng tunay na
pananampalataya sa iglesia at sa buhay ng isang Cristiano.  Sa Juan 13:35 sinasabi ni Jesus, “Sa
pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo’y may
pag-ibig sa isa’t isa.”  

Ano ang pag-ibig?  Tayo ay nabubuhay sa panahon ng kasaysayan na nangungusap tungkol sa pag-ibig higit
kaysa anuman, ngunit mas mangmang kung ano ang pag-ibig kaysa iba.  Kung itatanong mo ngayon, “Ano
ang pag-ibig,” ang sagot na matatanggap mo ay ito:  “Ang pag-ibig ay damdamin.  Iniibig ko siya dahil
naaakit ako sa kanya.  Iniibig kita dahil may pinupukaw ka sa aking panlasa.”  Ang pag-ibig ay naging
romantikong pag-ibig ang kahulugan.  

At ginagamit din natin ang salitang “pag-ibig” sa ganoong paraan, hindi lamang bilang pagtukoy sa mga
relasyon, kundi medyo madali para sa ibang bagay.  May magsasabing, “gusto (mahal) ko ang damit na
iyan,” “gusto (mahal) ko ang buhok mo,” o “gusto (mahal) ko ng makatas na hiniwang karne,” o “gusto
(mahal) ko ang kotseng iyan.”   Subalit hindi iyon pag-ibig.  Iyon ay maling pananaw sa pag-ibig.  Bakit?
Dahil kung gagamitin ko ang kaisipang iyan ng pag-ibig sa aking relasyon sa ibang tao, kung gayon kapag
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ang romansa ay nawala na, o kapag hindi na ako naaakit sa taong iyon, ay titigil na ako sa pagmamahal
sa kanya.  Pagkatapos ay tatakbo ako at hahanap ng pag-ibig sa iba.  

Kaya, dapat nating makita na ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin o emosyon, hindi isang bagay
na nalalaman sa pamamagitan ng aking panlasa o pagpili.  Gaya ng sinabi ko, iyan ang pananaw sa pag-ibig
sa sanlibutan ngayon.  Ito ay napaka makasarili.  Tingnan na lamang ang bahagi ng pamilya at ano na ang
nangyari sa pag-aasawa at mga anak at ang pananaw ng mga bata sa ating lipunan.  Itong maling pananaw
ng pag-ibig ay nagpapaliwanag sa diborsyo o paghihiwalay.  Sasabihin ng lalaki tungkol sa kanyang asawa,
“hindi ko na siya mahal.”  Ano ang ibig niyang sabihin?  Ibig niyang sabihin, “hindi na niya ako
nabibigyang-kasiyahan, kaya wala na akong pagnanais na maging tapat sa kanya at gawin ang mga
kinakailangang sakripisyo upang panatilihin ang aming pag-aasawa.  Hahanap ako ng pag-ibig sa iba.”  Hindi
iyon pag-ibig, iyon ay pagiging makasarili.

Makikita mo ring ganito ang nagtutulak sa pagpapalaglag sa ating kultura.  Tinatawag itong “pagpili.”  At
ito ay pagpili, pagpiling huwag umibig.  “Ang batang ito ay magiging hadlang sa aking kasiyahan, kaya hindi
ko ito gustong mabuhay.”  At ang mga sanggol ay pinapatay.  Ang henerasyon ng mga bata ay lumalaki
sa sanlibutang ito at hindi nila alam kung ano ang pag-ibig.

Bakit ganito ang iniisip ng sanlibutan sa pag-ibig?  Dahil natural sa tao, hiwalay sa biyaya ng Dios, na
tanawin ang pag-ibig sa gayong paraan.  Ngunit kapag ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay
muling buhayin ang isang tao, kung gayon ang pag-ibig ng Dios ay ibinuhos sa kanyang puso.  Kaya ang
pag-ibig ng Dios ay bumabaha sa taong iyon at ipinapaling siya mula sa pagiging makasarili at pagkamuhi
tungo sa tunay na pag-ibig.  Isipin si Saul ng Tarsus, na humihinga ng pagkamuhi at pagpatay laban sa
bayan ng Dios.  Ang Dios ay kumilos sa kanya, at siya ay naging lalaking may pag-ibig na nagsakripisyo ng
kanyang buhay upang maglingkod sa bayan ng Dios.  Ang bawat mananampalataya, bawat tunay na
mananampalataya, ay nagtataglay ng pusong may pag-ibig.  Ito ang magbubukod sa Cristiano mula sa
sanlibutan ng mga di-mananampalataya.

Ano ang katulad nitong tunay na pag-ibig?  Ang salitang ginamit dito sa “pag-ibig” sa I Juan, ay ang salitang
Griyegong agape.  Siguro ay narinig mo na dati ang salitang ito.  Ang salitang ito ay may kinalaman sa
kalooban at hindi sa damdamin.  Sinasabi nito sa atin na ang pag-ibig ay pagpiling ginagawa natin; ang
pag-ibig ay hindi lamang pagnanasa o emosyon o damdamin.  Kaya nga ang Biblia, at si Juan dito, ay
tinatawag ang pag-ibig na isang utos.  Ang pag-ibig ay ating tungkulin.  Ang pagsuway sa utos na iyan ay
pagpiling ginagawa natin.  Kapag sinasabi ng isang tao, “parang ayaw kong magmahal,” iyan ay pagpiling
suwayin ang utos ng Dios na umibig.

Kaya, ang tunay na pag-ibig ay hindi ayon sa emosyon.  Ito ay hindi ayon sa kung ano ang nararamdaman
ko sa ibang tao, o kung ano ang gusto ko o hindi ko gusto sa kanya.  Ngayon, ang ibang tao ay maaaring
maging napakahirap para mahalin natin.  Maaari silang maging gaya ng isang matinik na porcupine.
Mayroon silang ilang mabubuting puntos, ngunit kung iyayakap mo ang iyong mga kamay sa kanila,
masasaktan ka.  Ang Cristianong pag-ibig ay hindi tumitingin sa halaga ng layon.  Ang Cristianong pag-ibig
ay walang kondisyon.  Nilalampasan nito ang lahat ng kaibahan.  Inilalabas ako nito sa aking lugar ng
kaginhawahan, kaya iniibig ko ang hindi kaibig-ibig.

Itinuturo tayo nito sa isan pang katangian ng pag-ibig.  Ang pag-ibig ay mamahalin.  May halaga ito sa iyo.
Ang isang taong tunay na nagmamahal sa isa pa ay gagawin anuman ang dapat gawin, magbabayad
anumang halaga ang kailangang bayaran para sa iba.  Papasok ito sa nasusunog na bahay; tatalon ito sa
tubig na maraming pating; ganap nitong isusuko ang sarili nito.  Ang tunay na pag-ibig ay isinasantabi lahat
ng aking pansariling kagustuhan, lahat ng aking kaginhawahan, lahat ng aking panahon, lahat ng aking
kaligayahan para sa iba.  Handa akong mamatay para sa iba. 
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Itong tunay na pag-ibig ay may puso ng paglilingkod.  Tinutukoy ni Juan dito ang pag-ibig sa pagitan ng
mga mananampalataya.  Kung mahal mo ang ibang kasapi ng katawan ni Cristo, isusuko mo ang lahat mong
kaginhawahan, gagawin mong hindi maginhawa ang iyong sarili, maglilingkod ka alang-alang sa kanila.

Muli, ibang-iba iyon mula sa pananaw ng pag-ibig sa ating mundo.  Sinasabi ng sanlibutan, “Kung
magkakahalaga ito sa iyo, huwag mong gawin ito.  Ang pagkakaroon ng anak, pagmamahal sa iyong asawa,
ay mangangahulugan ng pagsuko ng mga bagay.  Kaya huwag mong gawin ito,” sabi ng sanlibutan.    

Ngayon, sa paglalagay ni Juan nitong pagsubok ng pag-ibig sa ating harapan, siya ay nagsasabi ng isang
dating utos at bagong utos.  Tila may pagkakasalungat sa sinasabi niya.  Ano ang ibig niyang sabihin nang
sabihin niyang, “Mga minamahal, hindi bago ang utos na isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na
nasa inyo na buhat nang pasimula,” at pagkatapos, “isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay
sa kanya at sa inyo”?  Napakasimple, sinasabi ni Juan, “Hindi ako nagdadala sa inyo ng isang bagong bagay
na hindi ninyo nalalaman, na hindi n’yo pa narinig noon.”  Nang sabihin niyang, “dating utos,” ibig niyang
sabihin ay lumang utos, isang utos mula pa ng pasimula.  Iyon ay tumutukoy hindi sa pasimula ng buhay
ng isang tao o pasimula ng kaligtasan, kundi sa pasimula pa ng sanlibutan – sa pasimula ng kapahayagan
ng Dios.  Tinatawag ni Juan ang utos na ito na “salita,” o “pahayag mula sa Dios “ – “na nasa inyo na buhat
nang pasimula.” 

At sinasabi ni Juan na ang pag-ibig ay laging kinakailangan ng kautusan ng Dios.  Ito ang diwa ng bawat
isa sa mga utos.  Kung iniibig ng lalaki ang kanyang asawa, hindi siya mangangalunya.  Kung iniibig ng
isang tao ang kanyang kapwa, hindi siya magnanakaw dito.  Kung iniibig ng anak ang kanyang mga
magulang, igagalang niya sila.  Kung iniibig ng tao ang Dios, sasambahin niya ang Dios lamang at
sasambahin Siya gaya ng inutos Niya sa Kanyang Salita.  Kaya ito ay luma ng kinakailangan, isang dating
utos.  

Ngunit bakit, kung gayon, tinawag ito ni Juan na “bagong utos”?  May dalawang salita na ginagamit ng
Biblia sa “bago.”  Ang isa ay ang kaisipan na bagung-bago, at ang diin ay nasa panahon at sa pasimula ng
pag-iral ng isang bagay.  Ang isa ay may kaisipan ng isang binago, at ang diin ay hindi masyadong sa kailan
ito nagsimulang umiral, kundi sa katangian.  Maaari akong magkaroon ng bagong kotse, o maaari akong
magkaroon ng lumang kotse na inayos mula sa ilalim pataas at ito ay kasing-ayos ng bago.  Ang lumang
kotseng iyon ay magkakaroon ng mga bagong bahagi at bagong pintura, ngunit ito ay ang dati pa ring
“lumang kotse.”  Iyan ang kaisipan dito.  Itong utos ng pag-ibig ay hindi bagung-bago, kundi may ilang
bagong sangkap dito.  Kaya ito tinawag na “bagong utos.”

Ano ang nagpapabago dito sa dating utos?  Una, ang utos upang umibig ay nahulog sa masamang panahon
at kailangang ulitin mula sa tunay na anyo.  Sa panahon ni Jesus, at sa panahon ni Juan, ang utos sa
kautusan ay tinatanaw bilang panuntunan lamang o gabay para sa panlabas na asal.  Sabi ng mga Fariseo
na kapag sinunod mo ang mga panuntunan, makakamit mo ang katuwiran sa pamamagitan ng kautusan.
At iniwan nila ang puso ng kautusan, na siyang pag-ibig – pag-ibig sa Dios at pag-ibig sa kapwa.  Kaya, ang
utos na ito ay bago sa katwirang ito ay pinanumbalik sa tunay nitong kahulugan.

Subalit ang utos na umibig ay bago rin sa katwirang, sa pagdating ni Jesus ito ay binigyan ng bagong
mukha.  Si Jesus ay nagbibigay sa atin ng tunay na halimbawa kung ano ang pag-ibig.  Kaya sinasabi ni
Juan na ang utos na ito ay tunay sa Kanya, iyon ay, kay Jesus.  Nang pumarito Siya sa sanlibutan, ipinakita
ni Jesus kung ano ang tunay na pag-ibig.  Kaya ang utos upang umibig ay inulit at naging mas malinaw.
Ang kinakailangan ng pag-ibig ay hindi dapat sabihin lamang sa ganitong paraan, na iniibig natin ang iba
gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili; kundi, gaya ng sinasabi ni Jesus, “Kung paanong minahal ko kayo,
magmahalan din kayo sa isa’t isa.”Naroon ang pamantayan ng pag-ibig:  ang pag-ibig ni Jesus.
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Paano magmahal si Jesus?  Iyan ay isang magandang tanong, hindi ba?  Dahil hinahatid tayo nito sa
ebanghelyo at sa krus.  Pinapatingin tayo nito sa nagliligtas na gawa ni Jesu Cristo mula sa pananaw ng
kung sino tayo sa kalikasan, at mula sa pananaw ng kung ano ang nararapat sa atin.  Ibinabalik tayo nito
sa Hardin ng Eden at sa kamatayan at sa sumpa na dumating sa ating lahat dahil sa kasalanan.  Dinadala
tayo nito sa kalaliman ng impierno at sa walang hanggang kamatayan at paghihirap na nararapat sa ating
kasalanan.  Ano ang ginawa ni Jesus dahil sa pag-ibig?  Ang Kanyang pag-ibig ay hindi lamang isang
damdamin.  Ito ay tiyak na hindi pagkaakit sa atin dahil may nakikita Siyang bagay na gusto Niya sa atin
na magbibigay-gantimpala sa Kanya.  Hindi, ang pag-ibig ni Jesus ay ito:  na inibig Niya ang di kaibig-ibig,
na gumawa Siya ng walang kondisyong pagpili sa walang hanggan upang ibigin sila.  Sa Kanyang pag-ibig,
binayaran Niya ang huling kabayaran para sa Kanyang bayan – namatay Siya upang tubusin sila.  Sa krus
ni Jesu Cristo ay makikita mo ang ganap na katuparan, ang pagpapakita, ang kapangyarihan ng tunay na
pag-ibig.  Gaya ng sinasabi ni Juan, “Ang utos na ito ng pag-ibig ay tunay sa Kanya.”

Kaya, sa pakikipag-usap sa mga mananampalataya, idinagdag ni Juan:  Ito rin ay tunay sa inyo.  Ang
pag-ibig na ito ay nakahanap ng hugis, ito ay nakahanap ng anyo, ito ay naging kapahayagan sa bawat
tunay na mananampalataya.”   Nakikita ito ni Juan sa mga mananampalatayang sinulatan niya sa unang
iglesia sa Bagong Tipan.  At sinasabi niyang, “Dahi ito ay tunay sa inyo, malalaman ninyo na kilala ninyo
Siya.  Ito ang gawa ng Espiritu ng Dios sa pag-ibig sa inyo.”  Sa kapitulo 4:7 sasabihin niyang, “Ang bawat
umiibig ay ipinanganak ng Dios at nakakakilala sa Dios.”  Ito ang isa sa mahahalagang tanda ng tunay na
Cristianismo.  Ito ang katibayan ng Dios na nananatili sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu.

Kaya dapat nating tanungin ang ating sarili, dapat mong tanungin ang iyong sarili at dapat kong tanungin
ang aking sarili:  “Ito ba ay tunay sa akin?”  Dapat nating gamitin ang pagsubok ng pag-ibig sa ating mga
sarili.  At sa mga talatang ito, ginagawa ni Juan ang paggamit na iyon sa dalawang paraan, o sa dalawang
grupo ng tao.  Sa talatang 9 at muli sa talatang 11, ginagamit niya ang pagsubok ng pag-ibig sa mga
mapagkunwaring kasapi ng iglesia – mga taong nagsasabing sila ay mananampalataya ngunit ang
mahalagang tanda ng pag-ibig ay nawawala.  Sa talatang 9, “Ang nagsasabing siya’y nasa liwanag at
napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon.”  At talatang 11, “Ngunit ang
napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman.  Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman
kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman.”  Malinaw, may mga
tao sa mga iglesia na sinusulatan ni Juan na nagsabing, “Kami ay nasa liwanag.  Kami ang mga naliwanagan
na.  Kami ay mananampalataya.”  Ngunit, kasabay nito, hindi nila iniibig ang iglesia at ang bayan ng Dios.
Sabi nila tungkol sa ilan sa iglesia, “Hindi namin maramdamang mahalin sila.”  Wala silang kahandaang
bayaran ang halaga ng pag-ibig.  At sinasabi ni Juan, “Bagaman sinasabi nilang sila ay nasa liwanag, ay wala
sila doon, dahil ang kanilang mga puso ay puno ng kadiliman at pagkapoot.”

Ano ang pagkamuhi o pagkapoot?  Ito ay ang paghamak sa iba, ang magkaroon ng mas mababang
pananaw sa kanila at sa kanilang pangangailangan kaysa sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan.
Ito ay pagkainggit sa iba, ang pagkakaron ng masamang pag-iiisp at pagsasabi ng masasamang salita
tungkol sa kanila, ang maging walang pagnanasang isuko ang iyong mga kaginhawahan alang-alang sa
kanila.

Ano ang sinasabi ni Juan tungkol sa gayong tao na nasa loob ng iglesia?  Sinasabi niya, “Sila ay nasa
kadiliman pa hanggang ngayon,” na ibig sabihin, hindi nila kailanman nakilala ang liwanag at ang pag-ibig
ni Cristo.  Kung nakilala nila, hindi nila kamumuhian ang kanilang kapatid.  Sinasabi niya na sila ay
“lumalakad sa kadiliman.”  Ang pagkamuhi ay kabilang sa kaharian ng kadiliman ni Satanas.  Ang isang
taong namumuhi at nagpapatuloy sa pagkamuhi ay naglilingkod sa diablo.  Sinasabi ni Juan, “Hindi nila
nalalaman kung saan sila pupunta.  Maaari nilang isipin na sila ay patungo sa langit, ngunit sa katunayan,
sila ay patungo sa impierno at hindi nila ito nalalaman.”  Ito ay pandaraya sa sarili.  Sinasabi ni Juan, “Sila
ay binulag ng kadiliman.”  Sila ay gaya ng isang taong nabubuhay sa pag-iisa at kadiliman sa loob ng
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maraming taon at nawalan ng paningin.  Ipinapakita nito kung gaano kapanganib para sa atin ang
magkaroon ng pagkamuhi sa ating puso para sa ating kapatid.

Pagkatapos, sa talatang 10, ginagamit ni Juan itong pagsubok ng pag-ibig sa tunay na mananampalataya.
“Ang umiibig sa kanyang kapatid,” sabi niya, “ay nananatili sa liwanag, at sa kanya’y walang anumang
kadahilanang ikatitisod.”  Ang taong ito ay nagmamahal sa kanyang kapatid.  Ang pag-ibig ng Dios, na nasa
kanya, ay nagmumula sa isang bukal ng di makasariling pag-ibig para sa iba.  Ang taong ito ay hindi
kailangang sabihin sa iba na siya ay Cristiano, dahil, kapag nagkasalubong kayo ng landas, makikita mo ito,
ito ay malinaw sa kanyang buhay ng pag-ibig.  Hindi siya nagtatala ng mali sa tao, kundi pinatatawad niya
sila.  Siya ay hindi nabubuhay para sa iba upang paglingkuran ang kanyang sarili kundi upang paglingkuran
ang iba.  Hindi siya mainggitin.  Hindi siya mapagmalaki.  Hindi siya hambog.  Hindi siya magaspang.  Hindi
niya hinahanap ang sarili.  Hindi siya madaling magalit.  Hindi siya natutuwa sa kasalanan at pagkakamali
ng iba.  Kundi siya ay matiisin, siya ay may magandang-loob, siya ay mapagpatawad, siya ay mapagbiyaya.
Iyan ang kaasalan ng pag-ibig, ayon sa I Corinto 13.  Ang taong ito ay nag-uumapaw sa pag-ibig ng Dios
kay Cristo para sa kanya kaya itong mahiwagang pag-ibig ng Dios na ibinuhos sa kanyang puso ng Banal
na Espiritu ay lumalabas sa kanya para sa iba.

Sinasabi ni Juan ang dalawa pang bagay tungkol sa taong ito.  “Siya ay nananatili sa liwanag.”  Ibig sabihin
na hindi lamang siya naligtas, kundi siya ay nananatili, nagpapatuloy siyang lumakad sa liwanag ng Salita
ng Dios.  Hindi siya nagiging dahilan ng ikatitisod ng iba, hindi niya inaakay ang iba upang magkasala, hindi
naglalagay ng patibong para sa kanila upang makita kung paano sila tutugon.  Sinasabi ni Juan, “Kapag ang
bunga ay lumabas sa iyong buhay, ang bunga ng pag-ibig, malalaman mo na ang pag-ibig ng Dios ay nasa
iyo.”

Hindi, hindi tayo makakaibig ng ganap.  Subalit umiibig talaga tayo.  Hindi lamang ito mga salita o
damdamin, kundi isang mapagpakasakit na pagpili.  

Kaya, kumusta ang iyong buhay-pag-ibig?  Ibig kong sabihin, ang iyong buhay ng pag-ibig sa ibang
mananampalataya?  Dapat nating gamitin itong pagsubok sa ating sarili – ikaw sa iyong sarili, at ako sa
aking sarili.  Iniibig mo ba ang iyong kapatid?  Hindi ang iyong kadugo, kundi ang ibang kaanib ng espiritual
na pamilya ng Dios.  Sila ay ginagawa ng Dios na iyong mga kapatid na lalaki at babae.  Iniibig mo ba sila?

Ngayon, isipin mo ang taong mananampalataya na napakahirap mong ibigin.  Sino siya na nakasakit sa iyo
kailan lang?  Sino ang taong para iyo ay napakahirap patawarin?   Nailalarawan mo ba sa iyong isipan ang
taong iyon?  Ang pinakadakilang kilos ng pag-ibig mula sa iyo ay ang abutin mo siya ng may pagtitiis, ng
may pagsasakripisyo, ng may pagpapatawad.  Iyon ang pinaka katangi-tanging tatak ng tunay na
Cristianismo.

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa dakilang pag-ibig ng aming Tagapagligtas, na nag-alay ng Kanyang
sariling buhay para sa Kanyang mga kaibigan – para sa amin, at sa pamamagitan niyaon, ay ginawa kaming
mga kapatid na lalaki at babae sa sambahayan ng pananampalataya.  Panginoon, ipagkaloob mong
mag-ibigan kami sa isa’t isa gaya ng pag-ibig Niya sa amin.  Ito ay dalangin namin, alang-alang kay Jesus,
Amen.


