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MATEO 12:41 
“MAY ISANG HIGIT NA DAKILA KAYSA KAY JONAS ANG NARITO” 

NI REV CARL J HAAK  
 
Sa nakalipas na mga linggo at mga buwan sinuri natin ang nilalaman ng aklat ng Jonas, ang tala ng 
propetang may matibay na paninindigan at ng naiiba at mahabaging pakikitungo ng Dios sa kanya.  
Nakita natin na ang paksa ng aklat na iyon ay ang pagka-soberano ng habag ng Dios, gaya ng mababasa 
natin sa Roma 9:18, “Kaya nga siya'y may awa sa kanyang maibigan, at kanyang pinagmamatigas ang 
puso ng sinumang kanyang maibigan.”  At sabi natin na ang aklat ay naghahatid sa atin ng magandang 
katapatan ng Dios sa Kanyang mapaghimagsik, may matibay na paninindigang propeta at kung paano 
ipinapakita ng aklat sa atin ang katotohanan ng Mga Panaghoy 3, “Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon 
ay hindi nagmamaliw, … dakila ang iyong katapatan.”  O, gaya ng ipinahayag ni apostol Pablo sa I Corinto 
15, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako ay ako. 
 
Tatapusin natin ang ating serye sa aklat ng Jonas sa pagsasaalang-alang sa kamangha-manghang 
pagsusuri mula sa mga labi ng ating Panginoong Jesus sa ministeryo ni Jonas.  Nagsalita ang ating 
Panginoon tungkol kay Jonas sa Mateo 12:41.  Mababasa natin, “Ang mga tao ng Ninive ay tatayo sa 
paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito, sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas; 
at masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito.”  Inaasahan ng ating Panginoong 
Jesu Cristo na alam na ng Kanyang mga tagapakinig ang mga detalye kay Jonas.  At inaasahan kong totoo 
din ‘yan sa mga tagapakinig ko ngayon.  Sinasabi ng ating Panginoon sa mga tao noong panahon Niya (at 
sa iyo at sa akin), na bagama’t si Jonas ay nabuhay maraming taon na ang nakalipas, ang tala ni Jonas ay 
may kinalaman sa iyo at sa akin, maging sa araw ng paghuhukom.  Ang aklat ni Jonas ay hindi lamang 
isang kwento.  Kundi may isang bagay tungkol kay Jonas na tumatama sa iyo at sa akin.  Ano iyan? 
 
Inihahatid ng aklat ng Jonas ang katotohanang ito:  kung gaano kalaki ang halaga at ang liwanag ng sugo, 
ganoon kalaki ang pananagutan o sala kung ang mensahe ay tinanggihan.    
 
Tingnan natin sandali, ang konteksto ng mga salita ng ating Panginoon sa Mateo 12.  Ang mga eskriba at 
mga Fariseo sa katunayan ay lumapit kay Jesus na may panlabas na paggalang at respeto.  “Guro, ibig 
naming makakita ng isang tanda mula sa iyo.”  Sa katunayan, kinapopootan nila si Jesus at sila ay 
lumalapit na may panlabas na pagpapakitang-tao.   
 
Ang talagang sinasabi nila ay wala sa mga kagila-gilalas na pagpapagaling na isinagawa ni Jesus ang sapat 
upang magpatunay na Siya ay nakatayo sa kanilang harapan bilang Anak ng Dios.  Ang hiniling nila sa 
Kanya, bagaman ito ay sinabi ng may paggalang, ay nakakainsulto.  Sinasabi nila, “Oo, siguro nga ay 
nagpakita Ka ng kaawaan sa mga kaawa-awa; ngunit kung inaasahan mo kaming maniniwala, dapat kang 
magpakita sa amin ng tunay na tanda – ‘yung nakakasabik, ‘yung kahanga-hanga, ‘yung madula, marahil 
ay mula sa kalangitan.  Marahil ay kung maaalis mo ang konstelasyong Orion at papalitan mo ito ng 
torong Taurus o babaligtarin mo ang Big Dipper o paningasin ang iyong pangalan sa kulay-ubeng ulap, 
kung gayon ay maniniwala kami sa iyo.  Magpakita ka sa amin ng tanda mula sa langit.”   
 
Ang tugon ng Panginoon ay, “Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi; ngunit 
walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas.”  Hindi nila naloko si Jesus sa 
kanilang panlabas na paggalang, panlabas na paggalang na nagkukubli sa kanilang pusong di-
sumasampalataya.   Nakikita Niya sila bilang mga umiibig sa kadiliman at kinapopootan ang ilaw, at 
tinatawag Niya sila na masamang lahi, bulok, iyan ay, ang kanilang motibo ay kasuklam-suklam at 
malupit at magpagmalaki.  Sabi Niya, “Kayo ay mapangalunyang lahi.  Kayo ay espiritual na di-tapat sa 
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inyong Dios.  Kayo ay nagpakababa.  Nais ninyo ng tanda mula sa Akin?  Walang tanda na ibibigay sa inyo 
kundi ang tanda ng propeta Jonas.”  Lalo Niyang sinabi sa kanila,  “Sapagkat kung paanong si Jonas ay 
nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, gayundin naman ang 
Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabing mapapasailalim ng lupa.”  Isang tanda?  Nais n’yo ng 
pisikal na pagpapakita ng kapangyarihan?  Hindi, magpapakita Ako ng malakas na pagpapakita ng 
kapangyarihan ng biyaya.  Ibibigay ng Dios ang Kanyang Anak sa kamatayan, ang kamatayan sa krus, 
para sa kasalanan ng bayan ng Dios.  At ibabangon Niya Siya sa ikatlong araw.  Ito ang magiging tanda ng 
makapangyarihang nagliligtas na biyaya ng Dios. 
 
Pagkatapos ay ibinaling Niya ang tagpo sa mga Judio.  “Kailangan ninyo ng higit pa upang 
sumampalataya sa Akin?  Kailangan ninyo ng higit pa upang mahikayat kayo?  Ang Aking pagparito mula 
sa Dios at ang Aking kamatayan sa krus para sa kasalanan, hindi pa iyan sapat sa inyo?  Sinasabi Ko sa 
inyo na ang mga  tao ng Ninive ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito, 
sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas.  At may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito.”  
Sinasabi Niya sa kanila na ang mga lalaki at mga babae, mga binata at mga dalaga, na sa pamamagitan 
ng biyaya ng Dios ay sumampalataya at nagsisi sa ilalim ng pangangaral ni Jonas ay tatayo at hahatulan 
sila sa pagtanggi nila kay Jesu Cristo.  Sasabihin nila sa kanila, “Kayo ay hindi mapatatawad.  Tumayo 
kayo sa malinaw na liwanag, dahil ang mas higit na dakila kaysa kay Jonas ay tumayo sa inyong harapan.  
Tumanggap tayo ng mga sinag ng ilaw, ng kaunting sulyap sa pamamagitan ng propeta Jonas.  Ngunit 
tinanggap ninyo ang mismong Anak ng Dios sa inyong kalagitnaan.  At hindi n’yo Siya 
sinampalatayanan.” 
 
Ang puntong ginagawa ng Panginoon ay kung gaano kadakila ang liwanag, ganoon din kadakila ang 
pananagutan at ang sala sa pagtanggi sa Panginoon. 
 
Si Jesu Cristo ang mas dakila kaysa kay Jonas.  Siya ay mas dakila kaysa kay Jonas sa Kanya mismong 
kalikasan at tungkulin.  Si Jonas ay tao, isang taong makasalanan.  Kailangan niya ng tumutubos na pag-
ibig at biyaya ng Dios.  Si Jonas ay ibinukod bilang piniling sisidlan.  Subalit si Jonas ay isang palayok na 
luwad.  Siya ay puspos ng kapintasan.  Nang sabihan Siya ng Dios na pumaroon at mangaral laban sa 
Ninive, naghimagsik siya at kinailangang sawayin at dalhin upang sumunod sa Dios.   
 
Ngunit ang ating Panginoong Jesu Cristo?  Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay ang masunurin at 
perpektong Anak ng Dios.  Hindi tinanggap ng ating Panginoong Jesu Cristo ang Kanyang mensahe ng 
pira-piraso.  Kundi nanahan Siyang kasama ng Ama.  Siya ay nasa sinapupunan ng Ama.  Sabi Niya, “Ang 
nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat, ang galing sa lupa ay taga-lupa nga, at nagsasalita tungkol sa 
mga bagay sa lupa; ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat.  Nagpapatotoo siya ng kanyang nakita 
at narinig, ngunit walang taong tumatanggap ng kanyang patotoo” (Juan 3:31, 32).  
 
Ito ang kaibahan.  Si Jonas ay tao.  Ginawa siya ng Dios na maging propeta.  Ibinigay kay Jonas ang Salita 
mula sa mga labi ng Dios.  Si Jesu Cristo ay ang Anak ng Dios.  Siya ay malapit sa Ama.  Alam Niya at 
ipinahahayag ang buong kapahayagan ng Dios.  Si Jonas ay nanggaling sa Israel tungo sa Ninive.  Si Jesus 
ay nanggaling sa langit tungo sa lupa.  Si Jonas ay isang propeta at nagsalita siya ng ilang mga bagay.  Si 
Cristo ay Dios mismo, ang mismong buhay na Salita ng Dios na nakakaalam ng lahat ng mga bagay at 
nagpapahayag ng katotohanan. 
 
Ngayon, ang tanggihan Siya?  Tiyak na yaong mga, sa biyaya ng Dios, ay naniwala kay Jonas ay tatayo at 
hahatulan yaong mga tumanggi sa salita ni Jesu Cristo. 
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Ito ay pinatunayan sa atin sa aklat ng Hebreo (2:1-4).  Doon ay sinasabi ng apostol na kung pinatunayan 
ng Dios ang salitang ipinahayag ng mga anghel, na ipinahayag ng mga propeta sa Lumang Tipan, ni 
Jonas, kung pinatunayan ng Dios ang salitang iyon kung kaya’t ang lahat ng tumanggap ng kanilang salita 
na may pagwawalang-bahala ay tumanggap ng kahatulan mula sa Dios, gaano kaya kalaking 
kaparusahan ang sa palagay mo ay nararapat kung kanyang tatanggihan ang salitang ipinahayag ng 
Anak, ipinahayag sa pamamagitan ng tinapos na Biblia? 
 
Si Jonas ay isang lalaking pinaglagyan ng Dios ng Kanyang salita.  Si Jesu Cristo ay ang Salita ng Dios.  Kay 
Jesu Cristo at sa buong banal na Kasulatan, ang buong kalooban ng Dios ay nahayag.  Ang buong pasya 
ng Dios patungkol sa ating katubusan ay inihayag sa atin kay Jesu Cristo.  At ngayon ay ipinahahayag ni 
Jesus na ang isang mas dakila kaysa kay Jonas ang narito.  Pansinin na hindi Niya sinabi kung gaano 
kadakila.  Sinabi lamang Niyang, “mas dakila.”  Si Jonas ay maliit na larawan.  Siya ang kislap ng liwanag 
sa madilim na dagat ng Lumang Tipan.  Ngayon ang Anak ng Dios ay nakatayo sa harapan ng mga Judio.  
At ibinigay sa atin ng Anak ng Dios ang tinapos at kinasihang banal na Kasulatan.  Gaano kadakilang 
kaparusahan ang nararapat sa isang tao kung kanyang tatanggihan ang mismong Anak ng Dios? 
  
Nakikita mo ba ang paglalapat?  Ang liwanag natin ay mas dakila kaysa sa lahi ng Panginoon.  Si Jesu 
Cristo ay namatay sa krus at nabuhay.  Siya ay dinakila sa kanan ng Ama, at ibinigay sa atin ng Ama ang 
banal na Kasulatan at ibinuhos ang Espiritu Santo.  Ngayon ipinadala ng Ama sa atin ang pangangaral sa 
pangalan ni Jesu Cristo upang sa pamamagitan ng pangangaral na iyon, ang pangangaral ng banal na 
Kasulatan, ang tinig ni Jesu Cristo ay maririnig ng Kanyang mga tupa.  Kapag tayo ay lumapit upang 
sumamba sa itinakdang paraan ng Dios, kapag tayo ay pumunta sa iglesia at marinig ang pangangaral ng 
Salita ng Dios at iniyuyukod natin ang ating mga ulo sa ilalim niyaong Salita ng Dios at ang Salita ng Dios 
ay ipinangangaral sa atin sa katotohanan nito, kung gayon ang mas dakila kaysa kay Jonas ay nasa 
harapan natin – ang buhay at ang nanatiling Salita ni Cristo. 
 
Si Jesu Cristo at ang Kanyang ebanghelyo ay hindi isang bagay na hindi mo lamang papansinin, 
isasantabi.  Hindi mo maaaring sabihin lamang na, “Iyan ay isang hindi pangkaraniwang mahalagang labi 
ng nakalipas.  Iyan ay makalumang tradisyon.  Halikayo at hipan natin ang alikabok sa takip at tingnan 
kung ano ang magugustuhan natin tungkol dito.”  Hindi mo maaaring sabihin iyan! 
 
Hindi, si Jesu Cristo at ang Kanyang ebanghelyo, Kanyang Salita, at ang pangangaral ni Jesu Cristo ay ang 
maluwalhating kapahayagan ng katotohanan, ang tanging katotohanan ng kaligtasan.  Ang mas dakila 
kaysa kay Jonas ang narito.  Tayo’y mag-ingat sa Salitang iyon ng Dios.  Panghawakan nating matatag 
yaong Salita ng Dios.  Yumukod tayo na may pagsisisi.  Sapagkat kung, pagkatapos marinig ang mas 
dakilang kapahayagan sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ikaw at ako ay tatanggihan ito at pupunta sa sarili 
nating daan sa kawalang-paniniwala, ang mismong mga tao ng Ninive ay babangon sa paghatol laban sa 
atin.  Sapagkat, nang marinig nila si Jonas na isang mas maliit na liwanag kumpara kay Jesus, sila ay 
nagsisi. 
 
Mayroon pa.  Nakikita natin na si Jesu Cristo ay mas dakila sa Kanyang pagsunod.  Si Jonas ay may tatak 
ng pagsuway at pagiging mapag-atubili.  Mula sa pambungad na utos na natanggap niya mula sa Dios 
upang pumaroon sa Ninive hanggang sa huling kabanata ng aklat, ipinakita ni Jonas ang kanyang sarili na 
makitid ang puso at masuwayin sa kanyang Dios.  Ngunit ibang-iba kapag inilipat natin ang mga pahina 
ng mga Kasulatan, ang ebanghelyong salaysay ng buhay ng ating Panginoong Jesu Cristo.  Ang ating 
Tagapagligtas ay inutusan ng Dios Ama at Siya ay isinugo upang tiyakin ang kaligtasan ng hukbo ng mga 
hinirang ng Dios.  At Siya ay pumarito ng may banal at maalab at masunuring puso.  Ang Panginoong 
Jesus ang makapagsasabi sa Kanyang mga alagad na bumalik mula sa isang nayon sa paghahanap ng 
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pagkain, “Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman.  Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng 
nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain.”  Maaari Niyang sabihin sa kanila, “Mayroon Akong 
bautismo na pagbabautismuhan; at gaano Ako nahihirapan hanggang ito ay maisagawa.”  Ang 
Panginoong Jesu Cristo ay palaging masunuring Anak ng Dios na pumarito upang isagawa ang buong 
kaluguran ng Ama.  Kahit na nalalaman Niya na iyon ay nangangahulugang Siya ay dapat magpakababa, 
magpakababa sa pinakamalalim na kalungkutan at kahihiyan ng Dios laban sa ating kasalanan doon sa 
krus; kahit nalalaman Niya na ito ay maghahatid sa Kanya sa masama at kasindak-sindak na kadiliman sa 
krus; gayunpaman ang ating Panginoong Jesu Cristo ay ang masunuring Anak ng Dios na, sa Kanyang 
pag-ibig sa Ama at sa pag-ibig sa Kanyang iglesia, ay nagsabi, “Ako'y dumating upang gawin ang iyong 
kalooban, O Dios.”  Hindi Siya nag-aatubiling propeta.  Hindi Siya nag-aatubiling Tagapagligtas.  Kundi 
ang Kanyang kalooban ay nag-aapoy sa loob Niya upang sundin ang lahat ng kalooban at salita ng 
Kanyang makalangit na Ama.  Siya ang mas dakila kaysa kay Jonas. 
 
Ngayon ang mga mamamayan ng Ninive ay nagsisi sa pangangaral ni Jonas.  Siya ay propetang nag-
aatubili.  Gayunman sila ay nagsisi.  Sila ay nagsisi sa ilalim ng pangangaral ng propetang may makitid na 
puso.  Subalit ngayon ay naririnig natin ang Salita ng Dios na ipinadala mula kay Jesu Cristo na may 
pusong nagmamahal sa pagsasagawa ng kalooban ng Dios.  Naririnig natin ang Kanyang Salita, na hindi 
dumating sa atin na ganito, “Ito ang dapat kong sabihin sa inyo kaya ituloy na natin at nang matapos na 
tayo.”  Kundi ito ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo, ang Espiritu ni Cristo na nais 
na sundin ang Ama.  Naririnig natin ang Salita ni Cristo! Ngayon, ano ang sasalubong sa ating kawalang-
malasakit at pagwawalang-bahala kung maririnig natin ang Salita ng mas dakila kaysa kay Jonas at 
tumalikod ng may kawalang-paniniwala at tanggihan ang Salitang iyon?  
 
May matinding kasalanan sa pagbati sa ebanghelyo ng may kawalang-malasakit.  May matinding 
kasalanan sa pagbati kay Jesu Cristo ng may pagwawalang-bahala.  Siya ang mas dakila kaysa kay Jonas.  
Siya ang masunuring lingkod ng Dios.  Pakinggan ang Kanyang salita at sumampalataya. 
 
Mayroon pa.  Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay mas dakila kaysa kay Jonas sa Kanyang kapangyarihan, 
ang kapangyarihan ng paghatol.  Si Jonas ay isinugo upang ipahayag ang kahatulan ng 
makapangyarihang Dios sa mga magtataas ng kanilang sarili laban sa Dios.  Hindi niya kayang ihatid ang 
kahatulan.  Ngunit si Jesus ang nagsasagawa ng kahatulan ng Dios.  Hindi lamang Niya inihahatid ang 
Salita ng Dios, kundi isinasagawa Niya ang kahatulan ng Dios.  Siya ay nakaupo sa trono, at ang lahat ng 
tao ay hahatulan Niya.  Siya ang makapangyarihang Anak ng Dios.  Ngunit Siya rin ay dakila sa Kanyang 
kapangyarihan ng kaligtasan.  Hindi kayang magligtas ni Jonas.  Ang Espiritu ng Panginoong Jesu Cristo 
ang gumawa sa Ninive at nagligtas sa bayan ng Dios.  Ni maibibigay man ni Jonas ang biyaya ng pagsisisi, 
ang biyaya ng isang bago at banal na buhay.  Hindi niya kayang ibigay iyon, sa kanyang kapangyarihan, sa 
kanyang mga tagapakinig.  Ang mga taga-Ninive ay maaaring lumapit kay Jonas at sabihing, “Jonas, 
naniniwala ako na totoo ang sinasabi mo.  May magagawa ka ba upang palayain ang aking puso mula sa 
mga gapos ng kasalanan?  Mapapawi mo ba ang aking pagnanasa at gawin akong dalisay?”  Iiling si Jonas 
at sasabihin, “Hindi, hindi ko kayang gawin iyan.  Ang mismong katotohanan na pinaniwalaan mo ang 
aking pangangaral ay hindi dahil sa aking kapangyarihan.  Ito ay dahil sa kapangyarihan ng aking Dios.  
Wala akong kapangyarihan.  Tumitingin ako sa aking Dios na may umaasang mga mata kung paanong 
dapat din kayong tumingin sa Kanya upang mawasak ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay.” 
 
Subalit ngayon ang mas dakila kaysa kay Jonas ay nasa harapan natin – ang Isa na nagkakaloob ng 
pagsisisi – ang Isa na gumagawa sa loob natin kapwa upang magnasa at gawin ang mabuting kaluguran 
ng Dios.  Siya ang kapangyarihan ng pagsisisi.  Maaari tayong mangaral ng pagsisisi gaya ni Jonas na 
nangaral ng pagsisisi.  Subalit hindi tayo makapagkakaloob ng pagsisisi.  Si Cristo ang Isa na nagkakaloob 
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ng pagsisisi.  Sa pamamagitan ng Kanyang Salitang ipinangaral ay winawasak Niya ang kapangyarihan ng 
kasalanan.  Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo at sa pamamagitan ng buhay na Kasulatan 
na ipinahayag sa iyo, pinuputol Niya sa katunayan ang bakal na posas at ang tanikala ng iyong mga 
kasalanan at nagkakaloob sa iyo ng pagsisisi.  Saan ako makakatagpo ng kalakasan upang magsisi?  Saan 
ko matatagpuan ang biyaya upang mabago ang mga nakadikit na halimbawa ng aking buhay na patungo 
sa bawat pagkakasala?  Ang kapangyarihang iyon ay matatagpuan kay Jesu Cristo, sapagkat Siya ang 
kapangyarihan ng buhay na Dios.  Ang mas dakila kaysa kay Jonas ang narito. 
 
Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay bumangon mula sa mga patay.  At Siya ay nasa kanan ng Kanyang 
makalangit na Ama.  Bilang Panginoon ng iglesia ipinagkakaloob Niya ang kalubusan ng kaligtasan sa 
Kanyang iglesia.  At Siya ay naghahari.  Sa mga anino ng Lumang Tipan ang Salita ni Jesu Cristo na 
ipinangaral ni Jonas ay naghatid sa mga taga-Ninive sa pagsisisi.  Ngayon ikaw at ako ay nakatayo sa mas 
malinaw na liwanag:  ang tinapos na gawa ni Jesu Cristo, ang buo at kinasihang Kasulatan, ang iglesia ay 
tinawag upang ipangaral sa atin ang tapat na katotohanan ng Kasulatan.  Sa iyong pagtayo sa mas 
dakilang liwanag ng katuparan kay Cristo, ang Salita ng Dios ay dumarating sa iyo at nagsasabing, “Sa 
araw ng paghuhukom ang mga mamamayan ng Ninive ay hahatulan ang lahat ng may kahangalan at 
kasamaan na tumanggi sa Cristo ng Kasulatan.  Sapagkat nang marinig nila si Jonas, sila ay nagsisi.  
Gaano kalaking kaparusahan ang masusumpungang nararapat sa kanila na tumanggi sa dakilang Ilaw ng 
mas dakila kaysa kay Jonas?” 
 
Nakatayo ka ba sa harapan ng ebanghelyo na may pagwawalang-bahala?  O, sa biyaya ng Dios, ikaw ba 
ay nakatayo sa pagsisisi?  At ikaw ba ay tumitingin kay Jesu Cristo, sa biyaya, bilang buo mong 
kaligtasan?  At ikaw ba ay namamangha sa habag ng Dios na ipinakita sa iyo na di-nararapat? 
 
Ating ilagak, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang buo nating pag-asa sa mas dakila kaysa kay 
Jonas, kay Jesu Cristo.  Tayo’y tumayo sa Kanyang liwanag.  Ating pakinggan ang Kanyang Salita.  At, sa 
biyaya ng Dios, tatalikod sa ating mga kasalanan, maging tiyak na sa Kanya ay mayroon tayong pagtakas 
sa walang hanggang kahatulan at tayo ay mabubuhay magpakailan kailanman.   
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita, at dalangin namin na gagamitin Mo ito sa aming mga puso.  Sa 
pamamagitan ni Jesu Cristo aming dalangin, Amen. 
 
 


