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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 1:18-25

“Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan: Jesus”

ni Rev. Carl Haak

Sa panahong ito ng taon ay ating inaalala ang kapanganakan ng ating Tagapagligtas, ang Panginoong Jesu
Cristo.  Nais kong sambahin Siyang kasama ninyo habang Siya ay nahahayag sa Kanyang mga pangalan.

Ang mga pangunahing pangalan ng Tagapagligtas na inihayag sa Biblia ay:  Jesus, Cristo, at Panginoon.
Ngunit, sa kabuuan, mayroong isandaan at limampung pangalan na ibinigay kay Jesus sa Kasulatan.
Halimbawa:  Tala sa Umaga, Araw ng Katuwiran, Leon ng Tribo ng Juda, Liryo sa Parang, Manunubos, Guro,
Anak ng Tao, Ulo ng Iglesia, Panganay ng Bawat Nilikha, at makapagpapatuloy pa tayo.  Bakit napakaraming
pangalan ang ibinigay sa ating Tagapagligtas, tanong mo?  Una sa lahat, ang mga pangalan ng ating
Panginoon ay hindi lamang mga tunog o tatak ng pagkakakilanlan, kundi sila ay kapahayagan, iyon ay, ang
mga pangalan Niya ay nangungusap sa atin kung sino Siya at ano ang ginawa Niya at ginagawa para sa atin.

Subalit may isa pang dahilan kung bakit mayroong maraming pangalan.  Iyon ay dahil walang isang pangalan
ang makapagpapahayag ng Kanyang kagandahan.  Walang isang pangalan ang makakakuha ng kadakilaan
ng Kanyang pagkatao at ng lawak ng Kanyang mga gawa.  

Sa pamamagitan ng pananampalataya, nais natin Siyang makilala.  Nais natin Siyang makilala habang Siya
ay nangungusap sa atin sa Kanyang pangalan.  Ang pag-ibig ay laging nais makaalam.  Kaya ang tunay na
pananampalataya ay nais na malaman ang tungkol sa Kanya.  Sinasabi ni apostol Pablo sa isang
nakakabagbag na sitas (II Tim. 1:12), “gayunma’y hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking
sinampalatayanan.”  Kilala ni Pablo si Jesu Cristo.  Hindi lamang niya alam ang isang sistema o panlabas na
kaalaman, kundi kilala niya ang tao, si Jesu Cristo, bilang kanyang Tagapagligtas.  Kaya siya ay nakatayo sa
katiyakan  at tiwala.  

Kilala mo ba Siya?  Kilala mo ba ang Tagapagligtas?  Hindi ko tinatanong kung alam mo ang tungkol kay
Jesus.  Kundi, kilala mo ba Siya sa pamamagitan ng biyaya, sa mga pansariling pakikitungo?  Lumalakad ka
bang kasama Niya araw-araw?  Iniibig mo ba Siya?  Kung gayon ay nanaisin mong mas makilala Siya ng higit
at higit pa.  At ang paraan upang makilala Siya ay ang kilalanin Siya sa Kanyang mga pangalan.

Magsisimula tayo ngayon sa pangalang “Jesus,” na nangangahulugang Tagapagligtas.  Ito ang pangalan,
matatandaan mo, na sinabi ng Dios kay Maria at Jose na itatawag nila sa anak ni Maria.  Ito ang pangalang
pinili ng Dios.  Ito, kung gayon, ang Kanyang pansariling pangalan.  Ito ay kung sino Siya – Siya ang
Tagapagligtas o, sa literal, Kaligtasan si Jehovah.  Siya ang tanging Tagapagligtas sa mga tao at tiyak na wala
nang iba pa.  Sina Jose at Maria ay inutusang tawagin Siyang Jesus.  Makinig, sa Mateo 1:21, sa mga salitang
ito ng anghel kay Jose, “Siya’y (Maria) manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya
ay JESUS, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”

Ngayon kailangan nating maunawaan na hindi Niya taglay ang pangalang Jesus ng walang kabuluhan.  Si
Jesus ay nagliligtas.  Ganap Siyang nagliligtas.  At Siya ay nagliligtas ng tiyak.  Kakaiba kaysa sa mga
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nagpapahayag na naniniwala sila kay Jesus ngunit tumitingin sa mga santo o sa kanilang mga sarili para
maligtas; at kakaiba kaysa mga nagpapahayag ng pananampalataya kay Jesus ngunit sinasabi na si Jesus
ay magiging Tagapagligtas lamang kung hihingin muna sa Kanya ng tao, ayon sa kanyang kalooban; at
kakaiba kaysa mga nagsasabi na sila ay nananampalataya kay Jesus ngunit namumuhay sa kasalanan, sa
kanila na si Jesus ay pangalan lamang – bilang kaibahan sa lahat nang iyon, nais nating ipahayag ang
pangalan ni Jesus.  Sumasampalataya ako kay Jesus, na aking Tagapagligtas, na nagligtas sa akin at
nagpalaya sa akin mula sa aking kasalanan.  Siya ay Tagapagligtas.

Ang kamangha-manghang mensahe ng mga anghel sa mga pastol nang gabing isilang si Jesus ay, “Huwag
kayong matakot, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon, sa lunsod ni David, ang isang Tagapagligtas.” Si Jesus
ang Tagapagligtas.  Siya ang Isa na hinihintay at inaasahan ng mga banal sa Lumang Tipan.  Inaabangan
nila na dumating ang Anak ng Dios at iligtas sila, na dumating at gawin para sa kanila ang hindi nila kayang
gawin at hindi kayang gawin ng sinuman – ang iligtas sila sa kanilang kasalanan.

Alam ninyo, marami tayong masasabi tungkol sa kasalanan mula sa Biblia, at marami tayong masasabi
tungkol sa kasalanan sa ating buhay.  Sasabihin natin, “O, ang sama, ang dumi, nakakasira, nakakakilabot”
– lalo na marahil, kapag naiisip natin ang ibang tao.  Subalit binibigyan ng Dios ang Kanyang bayan para
malaman lalo na ang isang bagay tungkol sa kasalanan.  Alam mo ba kung ano iyon?  Ito iyon:  Hindi ko
kayang iligtas ang sarili ko mula dito.  Hindi ko kayang takasan ito sa aking sarili.  Hindi ko kayang pigilan
ito sa aking sarili.  Hindi ko kayang tumakbo ng malayo mula dito.  Kailangan ko ng isang magliligtas sa akin
mula dito, mula sa sala, mula sa kapangyarihan nito.  Mayroon bang sinomang makapagliligtas sa akin mula
sa aking mga kasalanan?

Ngayon pakinggan muli ang Mateo 1:21:  “Ang pangalang itatawag sa mo sa kanya ay JESUS, sapagkat
ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”  Si Jesus ay Anak ng Dios, ipinadala sa pag-ibig
ng Dios upang may gawin para sa atin, sa ating lugar, sa halip na tayo.  Ang Kanyang pangalan, kung gayon,
ay nagpapaalala ng katotohanan ng paghalili.  Itatanong mo sa akin, “Ano ang ibig sabihin niyon?”  Ang ibig
lamang sabihin noon ay ito:  may bagay na dapat gawin:  Magligtas.  Iyon ay, gawin para sa bayan ng Dios
ang hindi nila kayang gawin para sa kanilang sarili.  Hindi nila kayang tiisin ang parusa na nararapat sa
kanilang kasalanan, ni ibigin ang Dios nang ganap sa kanilang mga puso.  Hindi natin kayang gawin iyon.
Si Jesus ay pumarito upang gawin iyon sa lugar natin.

Kaya, sa Bagong Tipang Biblia lalo na, kundi sa buong Biblia, bigyang pansin ang mga salitang “para sa atin.”
Tulad halimbawa, Galacia 2:20, “Sa Anak ng Dios, na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil
sa akin.”  O, “Siya ay namatay para sa atin,” ibinigay Niya ang Kanyang buhay para sa mga tupa (Juan 10).
Iyon ay paghalili.  Iyon ang pinakamatamis at pinaka-maluwalhating salita sa bokabularyong pang-relihiyon.
Paghalili.  Ibig sabihin nito, si Jesus ay naparito, sa Dios, upang kunin ang lugar ng lahat ng pinili ng Dios,
kung ano ang sinabi ni Gabriel kay Jose, “ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan,” upang
gawin para sa kanila ang hindi nila kayang gawin, ang hindi kayang gawin ng sinoman para sa kanila, na
tinatawag na, upang kunin ang ating lugar at iligtas tayo.

Ito marahil ang pinakamahalagang bagay na maaari mong malaman tungkol kay Jesus.  Tiyakin natin na
nauunawaan mo ito at nauunawaan ko ito.  Pumarito Siya upang gawin ang hindi natin kayang gawin, at ang
hindi kayang gawin ng sinoman para sa atin:  ang iligtas at palayain tayo mula sa ating kasalanan.  Upang
gawin ito para sa atin upang ito ay magawa.  Ililigtas Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga
kasalanan.  Hindi sinabi ng anghel na si Gabriel kay Jose, “Siya ay paparito upang subuking maging posible
para iyo na ikaw ay maligtas kung ngayon ay idaragdag mo ito o iyon.”  Hindi Niya inilagay ang kaligtasan
sa abot-kamay mo.  Si Jesus ay hindi umalis pagkatapos magdusa sa krus at bumangon mula sa mga patay
at pagkatapos ay sinabing, “Ngayon ang kaligtasan ay maaabot na, kung idaragdag mo lang ito – gawa dito
at gawa doon, kalooban dito at kalooban doon.”  Hindi Niya sinabi, “Gumawa Ako ng mabuting simula,
nagbigay na ako ng paunang bayad sa bahay ng kaligtasan.  Ngayon kailangan mo na lang magbayad ng
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sangla. At tutulungan kita sa mga pagbabayad ng sangla.”  Hindi!  Ililigtas ni Jesus ang Kanyang bayan mula
sa kanilang kasalanan.  Siya ay ganap na Tagapagligtas.  Naganap na.  Iyan ang sinabi Niya sa krus:
“Naganap na.”  Iniligtas Niya tayo. 

Natatandaan kong pinag-aaralan na sa kindergarten, marahil ay gayon ka rin, na ang kaligtasan ay paglaya
mula sa napakalaking kasamaan at pakikibahagi sa pinakamataas na kabutihan.  Ano ang pinakamalaking
kasamaan?  Marahil ay iniisip mong sasabihin kong, kasalanan.  Hindi, ang pinakamalaking kasamaan ay
pagkahiwalay sa Dios.  Iyon ang hatid ng kasalanan – ang mamuhay ng hiwalay sa Dios ay kamatayan.  Ang
pinakamalaking kasamaan ay hindi ang magdusa sa mga paso mula sa apoy.  Hindi rin ang pagtitiis sa kanser
sa bituka o pagkabaliw.  Ah, ang bibigat nito.  Ang mga ito ang bunga ng kasalanan.  Subalit ang
pinakamalaking kasamaan ay ang mahiwalay sa Dios.  Ang pinakamalungkot na salita sa Biblia ay yaong
nakatala sa Genesis 3:  Nagtago si Adan mula sa Panginoong Dios.  Si Adan, at tayo, sa orihinal ay nilikha
para sa Dios, at itinaboy tayo ng kasalanan mula sa Dios tungo sa kadiliman at paghihirap at takot.

Ang pinakamataas na kabutihan?  Iyon ay ang Dios.  Kaya ang pinakamalalim na kasamaan ay ang mahiwalay
sa Dios.  Ang pinakamataas na kabutihan, kung gayon, ay ang makilala ang Dios, magkaroon ng pakikisama
sa Dios, ang marinig na sabihin ng Dios, “Ikaw ay Aking anak.”  Ngayon si Jesus ay pumarito upang may
gawin para sa atin – ang iligtas tayo, alisin ang ating mga kasalanan, tanggalin ang pagkahiwalay natin sa
Dios, at dalhin tayo sa sinapupunan ng Dios.  Ginawa Niya ito sa pamamagitan ng pagkuha sa ating lugar,
sa pamamagitan ng pag-ako sa sala at kaparusahan nararapat sa mga kasalanan ng bayan ng Dios.
Pinagdusahan Niya sa krus ang nararapat sa ating kasalanan at dapat tanggapin.  Roma 8:3, Ginawa ng Dios
sa pagsusugo sa kanyang sariling Anak sa anyo ng makasalanang laman, hinatulan niya ang kasalanan sa
laman, upang ang katuwiran ng Dios ay matupad sa atin.  Kinuha ni Jesus ang parusa na nararapat sa ating
mga kasalanan, at binayaran ang halaga.  Hindi natin kaya.  Hindi natin magagawa.  Pumarito Siya upang
gawin iyon para sa atin.

Siya ang Tagapagligtas na gumawa ng ganap na gawain.  Iniligtas Niya tayo, ginawa Niya para sa atin ang
kailangan natin.

Subalit hindi pa iyon.  Mayroong kasing-halaga at kasing-ganda tulad ni Jesus ang Tagapagligtas para sa atin.
Ito ay si Jesus ay Tagapagligtas din na sumasaatin.  Sasabihin mo, “Ano ang ibig mong sabihin?”  Si Jesus
para sa ating pang-unawa – Kanyang isinakatuparan ang kaligtasan nang buo at ganap at puno, oo.  Subalit
kailangan din Siyang maging Tagapagligtas na sumasaiyo.  Iyo’y nangangahulugan na kailangan kong
magkaroon ng kaligtasang iyon.  Kailangan iyong maging akin.  Hindi lamang ang sala kundi maging ang
kapangyarihan ng kasalanan sa aking buhay ay dapat mawasak upang matanggap ko at mayakap sa
pamamagitan ng pananampalataya ang kaligtasang iyon.  Kailangang gawin iyon ni Jesus sa akin.  Ginagawa
Niya ang Kanyang kaligtasan sa akin upang malaman ko ito at sampalatayanan ito at maging ligtas na tao.
Pakinggan muli ang mga salita:  “Ililigtas Niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.”  Hindi
lamang sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga, kundi sa panloob at pansariling paghahatid ng
kaligtasang iyon sa kanilang mga kaluluwa.

Isipin ang Kanyang kapanganakan.  Narito ang Tagapagligtas, ang Anak ng Dios, pumarito upang magligtas.
At mayroon lamang mga abang pastol na dumating para sambahin Siya.  Kahit na ang Kanyang
kapanganakan ay iniulat ng mga pastol sa Jerusalem, at kahit na maraming nakatanggap ng balita ng gabing
iyon – interesante, mausisang balita – ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga buhay ipinagpapatuloy ang
makalupang mga bagay sa kawalan ng kasalukuyang panahon.  Bakit?  Bakit hindi pumunta ang mga Escriba
at Fariseo sa sabsaban?  Alam nila ang Kasulatan.  Subalit, nakita mo, wala ito sa kanila.  Ang Dios ay
kailangang gumawa ng kaligtasan sa iyo o hindi mo ito makakamit.  Maaari mong mapuno ng Biblia ang iyong
ulo at hindi talaga ito nalalaman sa iyong puso malibang gawin ito ng Dios sa iyo.
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Ito ay mahalaga.  Nauunawaan mo ba ito?  Sasabihin ba natin, “Oo, ginawa ni Jesus ang lahat para sa atin,
subalit kailangan nating magpasya kung tatanggapin natin ito o hindi.  Samakatuwid kailangang maghintay
ni Cristo para tanggapin natin ito.  Siya ngayon ay umaasa sa kalooban ng makasalanan (lahat sa sarili – hindi
nabago ng biyaya), kaya si Jesus ay pumarito at sinabi, ‘Kung nanampalataya ka, kung gayon, sa kondisyong
iyan, ililigtas Kita.’”  Iyan ba ang ebanghelyo?  Kailangan muna natin Siyang papasukin sa sarili nating
kalooban, at hindi Siya makakapasok malibang pahintulutan natin Siyang pumasok?  Ayaw niyang ipilit,
sabihin na natin, ang pagpasok Niya kaya Siya ay naghihintay para tayo ay humiling?  Hindi iyan ang
ebanghelyo! Hindi iyan ang katotohanan.  Hindi iyan ang Salita ng Dios.  Hindi ganoon ang kaligtasan.  Iyan
ang kabulaanang tinatawag na malayang pagpapapasya.

Hayaan mong padaliin ko sa abot ng makakaya ko.  Si Jesus ay pumasok at pagkatapos tayo ay
nanampalataya.  At hindi kabaliktaran.  Nanampalataya tayo nang si Jesus ay pumasok, nang si Jesus ay
pumasok sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Ang pananampalataya, paniniwala kay Jesus, ay hindi
bagay na nagagawa natin sa ating sarili, kundi ito ay banal na kaloob ni Jesus.  Filipos 1:29, “Sapagkat sa
inyo’y ipinagkaloob alang-alang kay Cristo, hindi lamang ang manampalataya sa kanya, kundi ang magtiis din
naman alang-alang sa kanya.”  Dapat nating tandaan ang katotohanan sa kasulatan tungkol sa lubos na
kasamaan.  Ano ang lubos na kasamaan?  Ito ang katotohanan na ang makasalanan ay patay sa kasalanan.
Efeso 2:1:  “Kayo noo’y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.”  Roma 3:12:  “Walang
gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa.”   Tayo ay masama, tayo ay ipinanganak na patay sa kasalanan.

Ngunit si Jesus ay may pangalan.  Ang pangalan Niya ay Tagapagligtas, at hindi Niya tinataglay ang
pangalang iyon na walang kabuluhan.  Siya ay pumarito sa pamamagitan ng sarili Niyang kapangyarihan at
biyaya, at binubuksan Niya ang ating mga puso.  Hindi Siya isang Tagapagligtas na nakatayo sa pintuan ng
patay na puso ng makasalanan bigo, hindi makapasok, umaasa sa patay na makasalanan.  Ah, hindi!  Siya
ay makapangyarihang Tagapagligtas.  Ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.  Ginawa
Niya ang lahat para sa kanila.  Ginagawa rin Niya ito sa loob nila.

At, nakita mo, kung hindi Niya ito ginawa sa atin, ito ay magiging imposible.  Sa kalikasan hindi natin
hihilingin na pumasok si Jesus sa ating puso.  Lucas 19:14:  “Subalit kinapopootan siya ng kanyang mga
mamamayan at nagsugo sila sa kanya ng kinatawan na nagsasabi, Ayaw namin na ang taong ito’y maghari
sa amin.”  Si Jesus ay kailangang pumasok sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang sariling pag-ibig
at biyaya.  Juan 1:12, 13:  “Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang
pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Dios, na ipinanganak hindi
sa dugo, o sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.”  Ang iyong pananampalataya, ang
iyong pagnanasa, ang iyong pagyakap kay Jesus ay ipinanganak sa iyo sa pamamagitan ng kapangyarihan
ng Dios.  Hindi ito nagmula sa iyo.  Ito ay kaloob mula sa langit.  Ito ay kaloob ng Tagapagligtas na tiyak na
nagliligtas.  Siya ay pumasok at binigyan ka Niya ng dahilan upang hanapin Siya. 

Gumagawa Siya nito sa iyo.  Nakita mo, si Jesus ay isang ganap na Tagapagligtas, Siya ay isang lubos na
Tagapagligtas, Siya ay Tagapagligtas sa bawat saysay nito.  Pumapasok Siya at gumagawa ng kaligtasan sa
iyo.  Ang kapangyarihan ng Kanyang kaligtasan, ay hindi mahahadlangan.  Ito ay dumarating sa pamamagitan
ng makapangyarihang biyaya sa puso ng patay na makasalanan.  Sabi Niya (Efeso 5:14), “Gumising ka ikaw
na natutulog.”  Hanapin mo Ako ng iyong puso.  At hinahanap natin Siya ng ating buong puso.  Si Jesus ang
Tagapagligtas para sa atin.  Si Jesus ang Tagapagligtas na nasa atin. 

Subalit may isa pang bagay sa pangalan ni Jesus.  Siya ay Tagapagligtas sa pamamagitan natin.  Ibig kong
sabihin na si Jesus ay gumagawa sa Kanyang mga anak kaya’t sila ay namumuhay bilang mga naligtas na
tao.  Ililigtas Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.  Hindi, “Ililigtas Niya ang Kanyang
bayan sa kanilang mga kasalanan.”  Si Jesus ay hindi Tagapagligtas na nag-aalis lamang ng parusa ng
kasalanan ng Kanyang bayan, na namuhay noon sa kanilang kasalanan.  Hindi!  Nagliligtas Siya mula sa
kanilang mga kasalanan.  Siya ay gumagawa sa pamamagitan natin.  Iyon ay, gumagawa Siya sa ating
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kalooban, sa ating mga pagnanasa, at sa ating mga puso.  Lumilikha Siya ng bagong pagnanasa, ng bagong
kalooban, ng bagong puso, ng bagong ambisyon, kung kaya’t nais nating lumakad sa kabanalan ng buhay.
Ibig sabihin nito na si Jesus ay nagbibigay ng karanasan ng pagsisisi, ng pagbabago ng isip, at ng pagbabago
ng puso – isang sukdulang pagbabago tungkol sa kasalanan at tungkol sa Dios at tungkol sa aking sarili.
Ngayon ay namumuhi na ako sa kasalanan.  Tinitingnan ko ito tulad ng pagtingin dito ng Dios.  Nakikita ko
ang Dios bilang maganda at mabuti at nakikita ko ang aking sarili na naligtas lamang sa pamamagitan ng
Kanyang habag.  Gumagawa Siya sa atin ng pagnanasang maging nakalulugod sa Kanya.  Pinauusbong ni
Jesus ang bungang ito sa ating buhay.  Siya ay gumagawa sa pamamagitan natin, kung kaya’t ngayon nais
natin Siyang paglingkuran sa ating mga tahanan, sa ating pag-aasawa, sa ating iglesia.

Hindi ibig sabihin nito na ang Dios ay may-utang na loob sa atin, na ngayon ang mabubuting gawa na
ginagawa ni Jesus sa atin ay nagdaragdag kahit paano sa ating kaligtasan at halaga, marahil, isang mataas
na lugar sa langit para sa atin.  Ah, hindi!  Ang lahat ng mga gawang ito ay ginanyak lamang ng
pagpapasalamat kay Jesus na nagligtas sa atin.  Ano ang ginawa ng mga pastol noong Araw ng Pasko?  Sila
ay bumalik at lumuwalhati at nagpuri sa Dios sa lahat ng mga bagay na kanilang nakita at narinig.  Iyon ay
mahalaga sa kanila.  Mahalaga ang lumuwalhati at magpuri sa Dios.  Bakit?  Sapagkat naisip nila, marahil,
na gagantimpalaan sila ng Dios?  Hindi!  Ang kanilang mga puso ay puspos ng kaligtasan ng Panginoon.
Ngayon ang kailangang mga puso ay sasabog, sasabog sa kaligayahan at pasasalamat sapagkat si Jesus ay
gumagawa sa pamamagitan nila.  Hindi nila Siya ikinahihiya.

Kaya ginawa ka Niyang naligtas na ina, naligtas na babae, naligtas na kabataang lalaki.  Nakita mo, ang isang
naligtas na tao ay hindi isang mayroong death insurance (seguro sa kamatayan).  Ang isang naligtas na tao
ay isang mayroong bagong buhay kay Jesu Cristo.  Tayo ay namumuhay ng isang naligtas na buhay.  

Na si Jesus ay Tagapagligtas sa pamamagitan natin ay nangangahulugang tayo, na Kanyang mga anak, ay
nais na panatilihin ang ating mga sarili na walang dungis mula sa sanlibutan, mula sa paglalasing, mula sa
pagmumura, mula sa pakikiapid, mula sa kasiyahan, mula sa materyalismo, mula sa kapalaluan, mula sa
kawalang-galang.  Sa ating isip at sa ating mga buhay at sa ating damdamin tayo ay pamamahalaan upang
maging kalugod-lugod kay Jesus.  Nanaisin nating makita si Jesus sa atin.  Nanaisin nating lumakad kung
paanong lumakad si Jesus.  Matatagpuan natin sa Kanya ang ating kaaliwan, ang ating layunin, at ang ating
mga ambisyon.  At sasabihin natin, “Sa inyo na ang buong sanlibutan.  Ibigay mo sa akin si Jesus, sapagkat
walang kasing-mahal, lubos na matpat, lubos na mapagmahal tulad ng aking Tagapagligtas na si Jesus.”  

Siya ba ay iyong Tagapagligtas, ang Jesus na ito?  Ipinahahayag mo ba na si Jesus ay para sa akin, si Jesus
ay sumasaakin, si Jesus sa pamamagitan ko; para sa akin ang mabuhay ay si Jesu Cristo?  Kung gayon ay
pakinggan ang Kanyang mga salitang orihinal na sinabi kay Pedro, at ngayon ay sa iyo:  “Mapalad ka, Simon
na anak ni Jonas, sapagkat  hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo kundi ang aking Ama na nasa
langit.”  At pagkatapos, kapayapaan at kaginhawahan ang dumadaloy sa ating mga buhay, sapagkat tiyak
na Siya ang Tagapagligtas.  Lahat ng ibinigay sa Kanya ay maliligtas sapagkat ililigtas Niya sila.
Manampalataya ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong ebanghelyo.  Pinasasalamatan Ka namin na ang Kanyang
pangalan ay tinawag na Jesus.  Ngayon ay pakabanalin Mo ang Iyong Salita, gawin Mo itong banal sa aming
mga puso, at gawin Mo itong pagkain sa aming buhay.  Dumadalangin kami sa Kanyang pangalan, sa
pangalan ni Jesus, Amen.


