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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 16:16

"Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan: Cristo"

ni Rev. Carl Haak

Kung nakinig kayo sa ating programa noong nakaraang linggo matatandaan ninyo na tayo ay nagsimula sa
seryeng Pamasko sa ilalim ng paksang “Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan.”  Hinihiram natin ang mga
salita ni apostol Pablo sa II Timoteo 1:12, kung saan sinasabi niya, “Sapagkat kilala ko ang aking
sinampalatayanan.”  Nalalaman niya kung sino ang kanyang sinampalatayanan, si apostol Pablo ay nakatayo
sa katiyakan at tiwala maging sa pinakamahihirap na sandali.

Kasunod sa kaisipan ng “pagkilala sa Kanya,” tayo ay nakatingin sa mga pangalan ni Jesus sapagkat ang mga
pangalang iyon ay naghahayag sa atin kung sino Siya at kung ano ang ginawa Niya para sa atin.  Noong
nakaraang linggo ay tiningnan natin ang mahahalagang pangalan ni “Jesus,” na nangangahulugang Siya ang
Kaligtasan ni Jehovah.  Ito ay kaligtasang ginawa Niya para sa atin; ito ay kaligtasang ginagawa Niya sa atin;
at ito ay kaligtasan na ginagawa Niya sa pamamagitan natin.  Kung ikaw ay interesado sa mensaheng iyon,
tiyakin mong makinig sa tagapagpahayag at sasabihin niya sa iyo kung paano makukuha ang mga mensaheng
ito.  Maaaring maging mahalaga ito para sa iyo, marahil sa pag-aabot sa isang mahal sa buhay na hindi
nakakaalam ng ebanghelyo, o isang kapitbahay na hindi nakakaunawa ng ebanghelyo, o isang sanggol pa kay
Cristo at nangangailangan ng tulong at turo sa pag-unawa kung sino si Jesus.   

Ngayon ay nais nating magpatuloy sa mga pangalan ni Jesus, nakikilala kung sino ang ating
sinasampalatayanan.  Ang pangalan na ating titingnan ngayon ay:  Cristo.  Ang ibig sabihin ng pangalang
“Cristo” ay “Pinahiran.”  Sinasabi nito sa atin, ang Cristo, ay ang Isa na pinili ng Dios upang gumawa ng isang
gawain, at Kanyang ibinigay kay Jesus ang tungkulin ng pagiging Manunubos, upang ihayag ang Ama sa atin,
upang ihandog ang Kanyang sarili para sa ating mga kasalanan, at upang pangalagaan tayo sa kaligtasan.

Ang tanong na humaharap sa atin, kung gayon, ay ito:  Kilala mo ba Siya bilang Cristo, ipinapahayag mo ba
na si Jesus ay ang Cristo?

Ito ang mahigpit na tanong sa panahon ng pagmiministeryo ng ating Panginoon.  Sino si Jesus?  Siya ba ang
Cristo?  Maaari ba Niyang angkinin na Siya ang Cristo?  Alalahanin na, sa panahon ng Kanyang paglilitis, nang
sa wakas Siya ay hinatulan ng Sanhedrin, ang tanong na ito ay inilagay sa Kanya ng punong pari:
“Pinanunumpa kita sa harapan ng Dios na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Cristo, ang Anak ng
Dios.”  Ito ang mahalagang tanong na ipinasasagot sa mga alagad nang sabihin sa kanila ni Jesus sa Mateo
16:  “Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako?”  Ang iba, iniulat nila kay Jesus, ay nagsabing Siya ay isang
propeta o, marahil, ay si Elias na muling nabuhay.  Sinabi ni Jesus, “Ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino
ako?”  At si Pedro, sa biyaya ng Dios, ay sumagot:  “Ikaw ang Cristo” (Mateo 16:16).

Tinatawag mo ba si Jesus na Cristo?  Kilala mo ba Siya bilang Cristo?  Itatanong mo sa akin, “Ano talaga ang
ibig mong sabihin sa tanong na iyan?”  Ibig kong sabihin, nasa puso mo ba, na alam mong ang bigat ng iyong
kaligtasan ay umaasa lamang sa Kanyang gawa?  Kilala mo ba Siya bilang Isa na naghahayag, bilang propeta,
ng Ama sa iyo sa pamamagitan ng Kasulatan?  Alam mo ba na, bilang pari, inihandog Niya ang Kanyang sarili
para sa iyong mga kasalanan at ngayon ay nabubuhay sa kanan ng Dios upang mamagitan para sa iyo at
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dalhin ang lahat ng iyong pangangailangan sa Ama?  At saka, iyo bang ipinapahayag na ang Jesus na ito, ang
Cristo, ay iyong Hari, kaya’t Siya ay namumuno sa iyo at pinapangalagaan ka Niya sa pamamagitan ng Kanyang
kapangyarihan at biyaya at dadalhin ka sa wakas sa iyong Ama sa langit?

May higit pang kahulugan.  Ang sabihing si Jesus ay ang Cristo, sa pamamagitan ng tunay na
pananampalataya, ay nangangahulugan na iyong ipanapahayag ngayon na ikaw ay isang Cristiano.  Sapagkat
ang pangalang “Cristo,” sa lahat ng mga pangalan ni Jesus, ay kakaiba kung kaya’t ibinabahagi natin ang
pangalang ito.  Tayo ay tinatawag na mga Cristiano dahil nakikibahagi tayo sa pagpapahid ni Cristo.  Tayo,
kung gayon, ay kailangang salitain ang Kanyang salita.  Kung sinasabi mong si Jesus ay ang Cristo, ang aking
Cristo, ibig sabihin na ikaw, bilang isang Cristiano, ay magsasalita ng Kanyang salita.  Iaalay mo ang iyong
buhay sa Kanya.  At lalabanan mo ang iyong kasalanan.

Ang pangalang “Cristo” ay nangangahulugang “Isang Pinahiran.”  Ito ay tumutukoy sa katotohanan na Siya
ay pinahiran ng Banal na Espiritu upang maisagawa ang gawain na ibinigay ng Ama.  Sinasabi ng Isaias 61:1,
“Ang espiritu ng Panginoong Dios ay sumasaakin; sapagkat pinahiran ako ng Panginoon.”  Ang ibig sabihin ng
pangalang Cristo, sabi ko, ay pinahiran.  Ito ay tulad din sa salitang Mesias sa Lumang Tipan.    Mayroong
salitang Mesias sa Lumang Tipan; mayroong pangalang Cristo sa Bagong Tipan.  Ito ay magkatulad na salita.
Ibig sabihin ay Isang Pinahiran.

Ang pagpapahid sa Lumang Tipan ay isang seremonya.  Ang isang mabangong langis ay ibinubuhos sa ulo ng
isang tao bilang tanda na siya ay ginawang lingkod ng Dios – upang maging Kanyang propeta, upang maging
Kanyang pari, o upang maging Kanyang hari.  Halimbawa:  si Aaron – nang siya ay pinahiran upang maging
punong pari sa Israel.  Mababasa natin sa Awit 133 na ito ang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas,
sa balbas ni Aaron, na tumutulo sa laylayan ng kanyang damit.  Si Aaron ay pinahiran ng langis na pamahid,
maraming langis na pamahid, bilang tanda na ibinukod siya ngDios para sa gawain ng paglilingkod bilang
punong pari.  Marahil ay naaalala ninyo kung paanong pinili si David upang maging hari kapalit ni Saul at kung
paanong ipinadala si Samuel sa bahay ni Jesse, ang ama ni David, at kung paanong inisa-isa ni Samuel ang
lahat ng mga anak na lalaki ni Jesse hanggang sa wakas ay tumayo sa harapan niya si David at sinabi ng
Panginoon, “Ito ang isang aking pinili.”  Pagkatapos si David ay pinahiran, sa puntong iyon, ni Samuel.
Binuhusan ni Samuel ng langis ang kanyang  ulo bilang tanda na si David ay ang itinalaga ng Dios at nararapat
maging hari.

Si Jesus ang Cristo.  Siya ang Isa na pinahiran ng Dios at binigyan ng tungkuling ito, upang gawin ang gawain
ng Dios.  Ang pagpapahid ay kumakatawan sa dalawang bagay.  Kumakatawan ito patungkol sa katangian.
 Mababasa natin sa Isaias 61, “Ang Espiritu ng Panginoon … ay pinahiran ako.”  At pagkatapos ay nagpatuloy
siya sa pagsasabing, “Kaya mayroon akong kakayahang ipangaral ang ebanghelyo, upang magpagaling ng mga
bagbag na puso,” at patuloy.  Kaya ito ay kakayahan at ito rin ay tama.   Kapag ang isa ay pinahiran, siya ay
may pahintulot ng Dios upang magsagawa nitong gawain sa halip na ang Dios.  Ngayon, si Jesus ay ang Cristo,
na nangangahulugang pinili Siya ng Dios, ang Dios ang nagpaging-dapat at pinahintulutan Siya ng Dios sa
pamamagitan ng Banal na Espiritu upang gawin ang gawaing kinakailangan upang iligtas ang Kanyang bayan
mula sa kanilang mga kasalanan.

Itatanong mo, “Kailan pinahinaran si Jesus?”  Sasagot kami, una sa lahat, na Siya ay walang hanggang
pinahiran.  Sa Awit 2 sinabi sa atin na ang seremonyang ito ay nangyari sa walang hanggang pasya ng Dios,
na ang Dios ay nagpahayag ng kautusan mula pa sa pasimula, “Ikaw ang aking Anak.”  Mula sa walang
hanggan ay niloob ng Dios at pinahintulutan na ang Kanyang Anak ay paparito sa laman, upang maging Cristo,
upang maisagawa ang gawain ng kaligtasan.  Subalit si Cristo ay binigyan din ng Banal na Espiritu.
Matatandaan mo na nang Siya ay bautismuhan ni Juan Bautista sa Ilog Jordan, ang tanda nito ay ang Banal
na Espiritu ay bumaba sa anyo ng kalapati at dumapo sa Kanya.
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Si Jesus, kung gayon, ay ang Cristo.  Siya ang Isa na ipinadala, binigyang-kapahintulutan, at pinaging-dapat
ng Dios na magsagawa ng gawain ng Dios – ang gawain ng kaligtasan.  Ginawa Niya ang gawaing iyon sa
tatlong aspeto:  bilang ating propeta, ating pari, at ating hari.  Yaong mga alam na alam ang Biblia ay
makikilala na ang tatlong iyon ay katungkulan sa Lumang Tipan kung saan ang mga tao ay itinalaga.  Ang
tatlong katungkulang iyon ay tumutukoy o kumakatawan sa tatlong ibayong gawain na ibinigay kay Cristo para
gawin.  Si Cristo ay ipinadala upang maging ating Propeta, upang maging ating Pari, at upang maging ating
Hari. 

Ating tandaan, habang ating tinitingnan ang tatlong ito, na si Jesus ay hindi binigyan ng lantad na titulong ito.
Hindi ito tulad ng, marahil, sa inyong korporasyon, bago ka masisante, na ikaw ay binigyan ng bagong posisyon
at mayroon kang lamesa at ang iyong pangalan ay nasa pintuan subalit, sa katotohanan, ikaw ay niloloko
lamang, walang trabaho, ikaw ay tinatanggal na.  Hindi, si Jesus ay may titulong “Cristo” hindi sa walang
kabuluhan.  Inilantad Niya ang titulong ito sapagkat Siya lamang ang makagagawa ng gawain.  Siya ang ating
Propeta, ang ating punong Propeta.

Ibig sabihin niyon na ipinadala Siya ng Dios upang ihayag ang puso ng makalangit na Ama.  Kay Jesu Cristo,
nalalaman natin kung ano ang iniisip ng Dios sa atin.  Nalalaman natin ang puso ng Dios sa Kanyang bayan
at sa Kanyang iglesia.  Kung nais mong malaman ang puso ng Dios sa iyo bilang anak ng Dios at sa iglesia ng
Dios, kailangan mong tumingin kay Cristo.  Narito ang Cristo!  Inihahayag Niya ang puso ng Dios sa iyo.
Inihahayag Niya ang buong walang hanggang pag-ibig at habag ng Dios.  Sinasabi Niya sa iyo na ang
kaligtasan ay sa Dios at sa biyaya ng Dios.  Inihahayag Niya, itinatanglaw Niya, ipinaaalam Niya sa atin ang
Dios ng ating kaligtasan.  Siya ang tanging Isa na makagagawa noon.  Sa Mateo 11, sinabi ng Panginoon na
ang Anak lamang ang makapaghahayag ng Ama sa atin.  Bilang Propeta, inihahayag Niya, sa pamamagitan
ng Kasulatan, ang Ama sa atin bilang Dios ng ating kaligtasan.

Ngunit Siya ay higit pa.  Siya rin ay Pari.  Natatandaan mo na ang mga pari ay yaong nagdadala ng handog
para sa kasalanan.  Ngunit si Cristo ay ganap na Pari.  Nagdadala Siya ng handog (isang handog) para sa ating
mga kasalanan sa krus – isang handog na nagtatago ng ating mga kasalanan mula sa paningin ng Dios, na
nagbibigay-kasiyahan sa katarungan ng Dios.

At Siya rin ang ating Hari.  Lumalaban Siya sa pakikipagbaka laban sa ating mga kasalanan.  Nilulupig Niya ang
matitigas nating kalooban sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at biyaya.  Ipinagsasanggalang Niya at
pinapangalagaan tayo.   Pinamumunuan Niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang Salita.

Ito ang ibig sabihin na si Jesus ay ang Cristo.  Ibig sabihin na Siya ay ipinadala, o pinahiran, ng Dios upang
isagawa ang lahat ng gawaing kinakailangan para sa kaligtasan.  At ginagawa Niya ito bilang Propeta upang
ihayag ang Ama.  Ginagawa Niya ito bilang Pari upang maghandog para sa ating mga kasalanan.  At ginagawa
Niya ito bilang walang hanggang Hari ng Dios, upang pamunuan tayo at pangalagaan tayo sa maluwalhating
kaligtasang ito.

Sumasampalataya ka ba kay Cristo?

Kung gayon ay mamumuhay ka bilang isang Cristiano.

Sinasabi sa atin ng Biblia na tayo ay nakikibahagi sa pagpapahid ni Cristo.  Kung kaya tayo ay tinatawag na
mga Cristiano.  I Juan 2:20, 28, Ngunit kayo’y pinahiran ng Banal…at ang pagpapahid na inyong tinanggap ay
mananatili sa inyo.  Ito ay bagay na napakabanal.  Ibig sabihin na ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin
upang makibahagi sa pagpapahid ni Cristo at ginagawa tayong mga propeta, mga pari, at mga hari ayon kay
Cristo.  Tayo ay pinahiran bilang mga propeta, mga pari, at mga hari kay Cristo.  
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Ibig sabihin niyon na tayo ay tumitingin kay Cristo bilang ang tanging Isa na nagsagawa ng lahat ng
kinakailangan para sa ating kaligtasan.  Subalit gayunman, bilang mga Cristiano sa Kanyang kaharian, may
gawain tayong dapat gawin.  Hindi gawa upang makamit ang kaligtasan.  Hindi gawa upang makadagdag sa
kaligtasan.  Kundi gawa upang mamuhay sa kaligtasang iyon at upang ipakita ang kaluwalhatian ng ating
Panginoong Jesu Cristo.

Ang pangalang “Cristiano” ay hindi rin isang titulong pangtau-tauhan lamang.  Hindi rin dapat maging ganoon
sa atin.   Hindi lamang ito isang titulong pandangal.  Sinasabi nito sa atin na ang Dios, sa pamamagitan ng
Kanyang Banal na Espiritu, ay tinawag tayo upang maging propeta, pari, at hari kay Cristo.   Inuulit ko, ang
gawaing iyon ay hindi tulad ng kay Cristo.  Siya lamang ang makakatanglaw sa atin, iyon ay, buksan ang ating
puso upang makaunawa.  Siya lamang ang makakatubos, magliligtas sa atin.  Siya lamang ang makapag-iingat
sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Subalit ang gawaing iyon ay tayo ay namumuhay ngayon bilang
mga lingkod ng Dios para sa ikararangal ng Dios, bilang mga propeta, mga pari, at mga hari.

Bilang mga propeta tayo ay tinawag upang ipahayag ang pangalan ni Jesus – upang ipahayag ang pangalan
ng Dios.  Ibig sabihin niyon na ang Salita ng Dios ay magiging yaman natin.  Ang isang Cristiano na iniligtas
ni Cristo ngayon ay tinanglawan ni Cristo kung kaya’t siya ay dumadako sa Kasulatan at sinasabing, “Ito ang
Salita ng katotohanan.  Ito ang tanging katotohanan.”  Ang gawaing iyon ay nagsisimula, ayon sa Biblia, sa
pangangaral ng Salita.  Si Cristo ay gumaganap bilang Propeta sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita.
Tinawag Niya ang iglesia upang mangaral ng ebanghelyo, na sinasabi sa atin ng I Corinto 1 na kapangyarihan
ng Dios sa ikaliligtas.  Habang tayo ay nagpapasailalim at nakikinig ng pangangaral ng Banal na Kasulatan, ang
Propeta (si Cristo) ay nagsasalita sa atin at tayo ay nagiging handa at pinalalakas upang ipahayag ang Kanyang
pangalan.  Ngayon ang Salitang iyon ay nagniningas sa ating mga kaluluwa at nais nating malaman ang higit
pa sa Kasulatan at sinasaliksik lahat ng mga bagay na iyon.  Nagpapasimula tayong magsalita ng Salita ng Dios.

Marahil ang iyong kapitbahay ay pumunta upang humiran ng kagamitan nang Sabado.  At nais mong magsalita
sa kanya tungkol sa Cristo ng Kasulatan.  Marahil ang isang clerk sa tindahan ay nasa harapan mo at napansin
mo (kilala mo na ang clerk na ito sa tindahan) na bali ang kanyang braso.  Kausapin mo siya tungkol sa
katotohanan ni Jesu Cristo.  O nagsisimula tayong magsalita sa isa’t isa bilang mga Cristiano, at sa iglesia ay
nagsisimula tayong magpahayag at magsalita ng Salita ng Dios at nakakaranas tayo ng kapayapaan at
nakakaranas tayo ng kagalakan sa sama-samang pananalangin  at pagdadala ng ating mga pangangailangan
sa harap ng Dios nang sama-sama at nagpapalakasan sa isa’t isa.  Tayo ay namumuhay bilang mga propeta
ng Dios na nagpapahayag ng Kanyang pangalan.

Subalit tayo rin ay mga pari.  Sinasabi sa atin ng Roma 12:1,2 na ibig sabihin nito na kailangan nating ialay
ang ating mga katawan bilang handog na buhay sa Dios.   Hindi natin inihahandog ang ating mga sarili para
sa kasalanan.  Kundi inihahandog natin ang ating mga sarili, iyon ay, ibinibigay natin ang ating sarili sa abang
paglilingkod para sa isa’t isa at sa lahat ng tao habang tayo ay may pagkakataon.  Hindi natin iniisip muna ang
ating mga sarili.  Tayo ang mga pari na ibinibigay ang sarili para sa iba at namamagitan, nananalangin, para
sa isa’t isa.

Inagamit ito sa pag-aasawa.  Bilang Cristiano (tinatawag mo bang Cristiano ang iyong sarili bilang asawang
lalaki?) ikaw ay pinahiran upang maging pari.  Iyon ay, hindi mo iniisip ang iyong sarili, kundi dapat mong isipin
ang iyong asawa at ang kanyang mga pangangailangan.  O bilang asawang babae, dapat mong isipin ang iyong
asawa at ang kanyang mga pangangailangan.  Bilang mga magulang, kailangan ninyong isipin ang inyong mga
anak, hindi ang sarili ninyong paglilibang, hindi ang sarili ninyong kaginhawahan, kundi ang inyong mga anak
at kanilang mga kaluluwa, at ibinibigay mo ang iyong sarili, ibinibigay ang buong buhay mo, para sa mga anak
na iyon.  Ikaw ba ay miyembro ng iglesia?  Kung gayon ay hindi ka dapat pumasok sa iglesia na nagsasabing,
Ano ang magagawa nila para sa akin?  Ano ang ipinakita nila sa akin nitong nakaraan?  Hindi, hindi, hindi.
Ikaw, bilang Cristiano, ay isang pari.  Ikaw ay naroon upang maglingkod, maglingkod sa iba, upang hanapin
ang espiritwal nilang kabutihan.



Page 5 of  5

Higit pa ang kahulugan nito.  Ibig sabihin na bilang pari ay itatalaga mo ang iyong sarili sa kabanalan.  Ang
iyong katawan ay hindi ibibigay sa pakikiapid, ang iyong mata hindi sa kahalayan, ang iyong isip hindi sa
pagka-inggit.  Kundi ang iyong katawan, ang iyong isipan, ang iyong kalooban, lahat – ay nanaisin mong
paglingkuran Siya.  Magsisismula kang maunawaan bilang kabataan na ang iyong katawan ay templo ng Dios
– si Cristo ay nananahan sa iyong templo, sa iyo, sa iyong katawan.  Hindi mo dapat ilagay ang katawang iyan
sa ilalim ng kapangyarihan ng alak.  Iyon ay hindi walang malay na uso.  Hindi iyon ayos.  Ito ay matinding
kasalanan.  Ang iyong katawan ay kay Cristo, kaya magagamit mo ang katawang iyan bilang banal na gamit.
Hindi mo dapat ibigay ang iyong katawan sa nikotina (paninigarilyo) o caffeine (kape) o droga o adiksyon ng
laman (adiksyong sekswal), anumang adiksyon iyon.  Hindi ka dapat maglagay ng mga dios-diosan sa templo
ng Dios.  Ang iyong katawan ay templo ng Dios.  Huwag kang maglagay ng dios-diosan doon.  Kundi dapat
mo Siyang paglingkuran sa lahat ng iyong pag-iisip.  At kailangan mong mamuhay sa Kanya sa panalangin.

Subalit higit pa.  Bilang mga Cristiano tayo ay mga hari.  At bilang mga hari kay Cristo ay lalabanan natin ang
ating kasalanan.  Sa ating paglaban, tayo ay lumalaban sa tiwala at sa katiyakan na ang tagumpay ay nasa
Kanya.  Kaya lumalaban tayo sa ating mga kahalayan.  Lumalaban tayo sa isang bumibitag na kasalanan.
Umaasa tayo sa Espiritu at sa Salita ng Dios.  Nagsisimula tayong supilin ang di-masupil na bahagi – ang sarili
nating dila.  Nagsisimula nating supilin ang mga makasalanang damdamin at ang pagmamataas.  Hindi na tayo
nabubuhay para sa mga pag-aari o mula sa materyalismo, inggit, o pagseselos. 

Kapag namumuhay tayo sa ganitong paraan bilang hari malalaman natin na ang buhay Cristiano ay tunay
ngang pakikipaglaban.  Ito ay mahirap!  Ito ay mahirap na labanan.  Ang mahirap  na labanan ngayon ay hindi
sa Iraq.  Ang mahirap na labanan ay hindi sa labas ng ating tahanan.  Ito ay nasa puso natin mismo.  Iyon ay
mano-manong pakikipaglaban.  Iyon ay araw-araw.  Ngunit ginawa tayong Cristiano ni Cristo.  Tayo ay nasa
ilalim ng bandila ng Hari ng mga hari.  Sinasabi Niya sa atin na hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa atin
ang kasalanan .  Dapat nating gamitin ang mga sandata ng Kanyang Salita at panalangin.  Kailangang patuloy
nating labanan ang ating mga kasalanan at tayo ay maghahari kasama ni Cristo.

Ito ang ibig sabihin na Siya ang Cristo.  At ito ang ibig sabihin na kilala natin Siya bilang Cristo.  Siya ang aking
Propeta, aking Pari, at aking Hari.  Siya lamang ang Isa na nagsagawa ng lahat ng kinakailangan para sa aking
kaligtasan.  Binayaran Niya ang halaga, binuksan Niya ang aking puso, at Siya ay namumuno sa akin at
iniingatan ako sa aking kaligtasan.

Ngunit mayroon pa.  Bilang Cristo pinahiran Niya ako upang maging Cristiano, upang ako ay mamuhay bilang
isang propeta, pari, at hari sa ilalim ng Dios.

Iyan ba ang iyong kapahayagan?  Kilala mo ba ang Cristo?  Kung gayon, muli, sa pamamagitan ng biyaya,
ating pakinggan ang sagot ni Jesus.  “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas:  sapagkat hindi laman at dugo ang
nagpahayag nito sa iyo kundi ang aking Ama na nasa langit.”  Purihin natin Siya bilang Cristo.  Ganap tayong
umasa sa Kanya bilang Propeta, Pari, at Hari.  At, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo ay mamuhay ng
Cristianong pamumuhay – propeta, pari, at hari.

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Dalangin namin na hindi lamang namin makilala ang
aming sinampalatayanan bilang Cristo, kundi mamuhay din kami mula sa Kanya bilang mga Cristiano.
Nagpapasalamat kami na taglay Niya ang Kanyang pangalan hindi sa walang kabuluhan, na tunay Siyang Jesus
at tunay na Siya ang Cristo.  Ngayon, pagpalain Mo itong salita sa aming mga puso.  Bantayan Mo kami sa
araw na ito at sa mga araw na darating.  Ipahintulot Mo, O Panginoon, na ang aming mga buhay ay maging
akmang patotoo Niya.  Dumadalangin kami sa pangalan ni Jesus na Cristo, Amen.


