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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 1:23

“Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan: Emmanuel”

ni Rev. Carl Haak

Sa mga huling linggo nitong panahon ng Kapaskuhan ninais nating makilala ang ating Tagapagligtas, na siya
nating sinampalatayan sa pamamagitan ng kapahayagan ng Kanyang mga pangalan.  Ibig sabihin na ating
kinuha ang mga salita ni apostol Pablo sa II Timoteo 1:12 at sinabing, “Kilala natin ang ating
sinampalatayanan, at kilala natin Siya lalo na nang sabihin Niya sa atin ang tungkol sa Kanyang sarili sa mga
pangalan na ibinigay sa Kanya ng Biblia.”  Lahat-lahat, may 150 pangalan na patungkol kay Jesu Cristo sa
Kasulatan upang ipakita sa atin ang karingalan ng Kanyang persona at ang kaluwalhatian ng Kanyang gawa.
Pagkatapos, sa pananampalataya, tiningnan natin ang mga pangalang iyon at sinabi nating, “Kilala ko ang
aking sinampalatayanan at ako’y lubos na naniniwala na Kanyang (dahil sa kung sino Siya – habang
ipinakikilala Niya ang Kanyang sarili sa akin sa Kanyang mga pangalan) iingatan ang aking ipinagkatiwala sa
kanya hanggang sa araw na iyon.”

Sa mga huling linggo ay nakita natin na Siya ay tinawag na “Jesus” – Tagapagligtas; “Cristo” – Pinahiran;
“Tanging Bugtong na Anak ng Dios at ating Panginoon.”  Ngayon ay tatapusin natin ang ating serye sa
pagtingin sa pangalang “Emmanuel,” na nangangahulugang “Kasama Natin ang Dios.”  Ito ang mababasa
natin sa Mateo 1:23, “Narito, magdadalang-tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang
pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Dios.”  Walang
pangalan ang lubos na nagbibigay-kaaliwan, lubos na nagpapaliwanag kung sino Siya at ano ang ipinarito
Niya upang gawin, tulad ng pangalang Emmanuel.  Ito ay isang hiwaga – kasama natin ang Dios!  Siya ay
pumarito upang ang Dios ay makasama natin magpakailanman at tayo magpakailanman ay kasama ng Dios.
Kung kilala mo Siya bilang Emmanuel, kung gayon kahit gaano kababa, gaano ka-api, gaano kaaba-aba,
gaano ka tinutukso ngayon, mayroon kang pag-asa, mayroon kang kagalakan, at mayroon kang kaaliwan sa
pangalang Emmanuel.  Nawa ay bigyan ka ng espiritu ng Dios na ipahayag, “Siya ang aking Emmanuel –
kasama natin ang Dios.” 

Tayo ay tutuon sa aral na iyon sa ilang sandali, sapagkat maraming mga bagay sa pananampalatayang
Cristiano ang nagtatagpo sa Emmanuel.  Ito ay tulad lamang sa isang pangunahing kanto o hugpungan sa
kalsada.  Halimbawa, tulad sa lunsod ng Chicago, marahil ay alam ng ating mga tagapakinig na taga-Chicago
ang tungkol sa “Circle” o ang lugar na ang iba’t ibang kalsada ay nagtatagpo – ang Kennedy, ang Eisenhower,
ang Dan-Ryan – lahat sila ay nagtatagpo at nagsasama-sama sa tawirang iyon.  Kaya ang pangalang
Emmanuel ay pagtatagpo-tagpo ng Cristianong aral.  At ang kaaway (ang diablo) ay alam ito.  Tulad sa
Ikawalang Digmaang Pandaigdig (o anumang digmaan)  kanilang binomba ang mga sentro ng riles – yaong
mga estratihikong dulo kung saan ang lahat ay nagsasama-sama – upang wasakin iyon, kaya gayon din ang
kaaway ay ninais na wasakin ang katotohanang ito na si Jesus ay Emmanuel.

Anong mga katotohanan ang nagtatagpo dito?  Una sa lahat, napakalinaw, ang katotohanan ng birheng
kapanganakan.  Na si Maria ay isang birhen ay napakahalaga.  Kung itinatanggi mo ang birheng
kapanganakan, itinanggi mo na ang buong pananampalatayang Cristiano at kaligtasan.  Sapagkat kung si
Jesus ay hindi Anak ng Dios sa laman, kung si Jesus ay lumilitaw na tulad lamang ng ibang tao sa gitna ng
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mga tao, kung itinatanggi mo ang himala ng birheng kapanganakan, kung gayon Siya ay hindi tagapagligtas.
Siya ay isa lamang impostor o nagpapanggap.  Siya ay isa lamang tao na may mabintog  na palagay sa
Kanyang sarili.  Kasama Siya sa listahan ng mga nabigong maging tagapagligtas.   Nakita mo, ang
katotohanan ng birheng kapanganakan ay mahalaga.  Siya ay Emmanuel.  Siya ay Dios na kasama natin.  

Ngunit mayroon pa.  Ang kahanga-hangang katotohanan ng pagtatakip-sala, at maging ang kahanga-hangang
katotohanan ng tipan – makikita ang kahulugan ng mga ito sa Emmanuel.  Ang katotohanan ng tipan (at wala
akong oras upang pag-usapan ang tungkol sa maluwalhati at kahanga-hangang katotohanang ito) ay ang
Dios ay Dios ng pakikisama, ang Dios ng pakikipag-kaibigan.  Sa pamamagitan ng biyaya ay ninais Niyang
dalhin ang Kanyang bayan sa sarili Niyang sinapupunan, sa sarili Niyang mga bisig, at yakapin sila
magpawalang hanggan.  At ginagawa Niya ito sa pamamagitan ng Anak ng Kanyang pag-ibig.  Makikita natin
ang lahat ng ito sa Emmanuel.  Siya ay Dios na kasama natin.   

Ating tingnan ang pangalang Emmanuel.  Ito ang pinakamalalim na katotohanan sa Biblia.  Hindi lamang ito
basta isang himala, ito ang himala - pinag-isa ng Dios ang Kanyang sarili sa laman ng tao sa sinapupunan
ng isang birhen.  Ito ay ginawa sa pamamagitan ng birheng kapanganakan.  Ngayon ito ay mahirap unawain
para sa mga bata.  Iyon ay mahirap unawain para sa ating lahat.  Mga bata, mayroon kayong ama at ina.
Marahil ay hindi ninyo kilala ang inyong ama o marahil ay hindi ninyo kilala ang inyong ina.  Subalit ang bawat
isang batang tao na ipinanganak ay mayroong taong ama at ina.  Maliban kay Jesus.  Mayroon siyang ina.
Siya ay ipinanganak ng isang babae.  Nagkaroon Siya ng ina:  Isinilang ni Maria ang kanyang panganay na
anak na lalaki (Lucas 2:7).  Si Maria ay lumaki sa loob ng siyam na buwan sa kanyang pagdadalang-tao.  Siya
ay ipinanganak ng isang babae (Gal. 4:4-7).  Subalit si Jesus ay walang ama – wala Siyang taong ama.  Sinabi
ng Dios kay Maria sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel sa Lucas 1, “Magkakaroon ka ng anak.  At ang
anak na ito ay magiging Anak ng Dios.  Siya ay magiging Anak ng kataas-taasan.”  At tinanong niya ang
anghel, “Paanong mangyayari ito, samantalang ako’y wala pang nakikilalang lalaki – wala pa akong asawa
– hindi pa ako nakikipagtalik sa isang lalaki?”  At sumagot si Gabriel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at
lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan (o babalutin ka), kaya’t ang batang banal ay tatawaging Anak
ng Dios” (Lucas 1:35).   Si Maria ay wala pang sekswal na relasyon sa lalaki.  Ang Dios ay ipinaglihi sa
kanyang sinapupunan ang kanyang anak.  Ang Banal na Espiritu ang naglihi sa Kanya.  Si Jesus ay walang
taong ama.

Ang lahat nang ito ay tiniyak ng anghel kay Jose, ang kasintahan ni Maria, ang lalaking ipinangakong
mapapangasawa niya.  Nalaman ni Jose na ang kanyang pinakamamahal na si Maria ay magkakaroon ng
anak.  Hindi siya ang ama.  Naisip niya, “Sino ang ama?”  Kaya, binabalak niyang “hiwalayan siya.”
Pagkatapos ay mababasa natin sa Mateo 1:20 na sinabi ng anghel, “Jose, huwag kang matakot na tanggapin
si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo.”  Ang Dios ay gumawa ng
himala, Jose.  Ang walang hanggan ay isinama ang Kanyang sarili sa may hangganan; ang Makapangyarihan
ay isinama ang Kanyang sarili sa laman at dugo ng isang babae at ngayon ay ipinaglilihi at isisilang bilang
isang umaasang sanggol.

Emmanuel, kasama natin ang Dios.  Ito’y nangangahulugan na si Jesus ay Dios-tao.  Sabi ko na ito ay
mahirap unawain.  Subalit ganito ito.  Kung nakita mo si Jesus, sa tingin mo ay para lang siyang
pangkaraniwang tao.  Walang paglalarawan, syempre, na ibinigay sa Kanya sa Biblia – Siya ay isang
pangkaraniwang tao.  Subalit Siya rin ay Dios.  Siya ay Dios na nagkatawang-tao.  Ang salitang
“nagkatawang-tao” ay nangangahulugang “nasa laman.”  Siya ay Dios na nasa laman.  Siya ang Anak ng Dios
na nasa laman.  Hindi ang trinidad na Dios, hindi ang unang persona (ang Ama), hindi ang ikatlo (ang
Espiritu), kundi ang Dios na anak (ang ikalawang persona ng banal na Trinidad) ay kaisa ngayon ng laman
ng tao.  Siya, kung gayon, ay tunay na Dios at ganap na tao.
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Ngayon din naman, Siya ay may ganap at tunay na taong kalikasan.  Ipinapaliwanag ito sa atin ng Hebreo
2:14-17.  Sinasabi nito sa atin na sa lahat ng mga bagay kailangang Siya ay maging kagaya ng kanyang mga
kapatid.  Nakibahagi Siya sa laman at dugo.  Hindi sa kalikasan ng mga anghel, sabi ng sitas, kundi sa
kalikasan ng mga anak.  Si Jesus ay walang natatanging pantaong kalikasan.  Hindi totoo na hindi Siya
magkakasipon.  Maari.  Siya ay nasa ilalim ng mga bagay na ito.  Kailangan Niya ng pagkain at kailangan Niya
ng pahinga.  Katulad din natin Siya – maliban na lang na Siya ay walang kasalanan.  Lumaki din Siya bilang
bata; lumago Siya (sinasabi sa atin ng Lucas 2) sa karunungan at sa pangangatawan, at naging
kalugud-lugod sa Dios at sa mga tao.  Maaari mo Siyang hipuin.  Nang nagtrabaho Siya para sa Kanyang ama,
pinag-aaralan ang pagkakarpintero, nasusugatan Niya ang Kanyang kamay at dumudugo Siya.  Mayroon
Siyang utak na pantao.  Mayroon Siyang baga at puso at bato.  Marahil ay mayroon din Siyang pagkakahawig
sa Kanyang inang si Maria.

Subalit may isang bagay – bagaman Siya ay lubos na katulad natin – may isang bagay na naiiba.  Siya ay
walang kasalanan.  Masasabi Niyang, “Ang nakakita sa Akin ay nakakita sa Ama.”  Siya ay walang kasalanan.
Mayroon Siyang kaluluwa ng tao.  Masasabi Niya sa Hardin ng Gethsemani, “Ngayon ay nababagabag ang
aking kaluluwa maging sa kamatayan.”  Mayroon Siyang isip ng tao.  At, ayon sa isip na iyon ng tao, Siya ay
may hangganan sa kaalaman ng Kanyang kalikasang pantao.  Kailangan Niyang matuto sa parehong paraan
na tayo ay kailangang matuto.  Mayroon Siyang pantaong kalooban.  Mayroon Siyang pantaong damdamin.
Maaari Siyang makaranas at nakaranas nga Siya ng galit, saya, lungkot, pag-iyak, pagbuntung-hininga.  Siya
ay ginawang tulad natin sa lahat ng bagay, gayunman ay walang kasalanan. 

Siya ay Emmanuel – Dios, tunay na Dios, kasama natin, tunay na tao – dalawang kalikasan:  isang banal na
kalikasan at isang pantaong kalikasan – pinagsama sa persona ng Dios Anak.  Pantaong kalikasan, banal na
kalikasan pinagsama sa isang tao, ang Anak ng Dios.  Iyan ang ating kapahayagan.  Iyan ang ating
sinasampalatayanan.  Iyan ang himala.  Iyan ang sinasabi natin sa “Emmanuel.”

Iyon ba ay mahalaga?  Ang pinakamahalagang bagay na iyong malalaman – ganoon iyon kahalaga.  Dalangin
ko na ang Banal na Espiritu na naglihi sa Kanya kay birheng Maria nawa ay lumikha rin sa ating puso ng
pagkaunawa at pagkamangha at pagsamba.  Sasabihin mo, “Bakit iyon napakahalaga – yaong dakila at
walang hanggang hiwaga?”  Sapagkat tanging bilang Emmanuel, kasama natin ang Dios, ay matatakpan Niya
sa paningin ng Dios ang aking mga kasalanan kung saan ako ipinaglihi at isinilang.

Ikaw ay ipinaglihi at isinilang sa kasalanan.  Ikaw, maging sino ka man, sa iyong sarili ay bulok, madumi,
nawawalang makasalanan na nararapat sa walang hanggang kapahamakan sa impiyerno dahil sa iyong mga
kasalanan.  Hindi mo marahil gustong marinig iyon.  Ngunit ito ay hindi ko hatol.  Iyan ang hatol ng Dios sa
iyo at sa akin.  Alam ko na ang walang-pananampalatayang sanlibutan ay lilibakin iyon na may paghamak.
At sa ilalim ng paglibak ay isang malalim na pagtuligsa at sugatang pagmamataas na sabihang tayo sa
kalikasan ay bulok, mga hamak na makasalanan.  Alam ko na ikaw at ako ay ayaw isipin na ganoon ang ating
mga sarili, dahil iniisip nating lahat na tayo ay hindi ganoon kasama.  Tiyak na makakakita pa tayo na isang
mas masama kaysa atin.  Tayong lahat, sa kalikasan, ang Fariseong iyon sa Lucas 18 na nakakatayo sa harap
ng Dios at sinasabing, “Pinasasalamatan Kita dahil hindi ako gaya ng ibang mga tao.”  Gayunman, ipinahayag
iyon ng katotohanan ng Dios.  Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng
Dios (Rom. 3).  Ang buong sanlibutan ay may sala sa harapan ng Dios – walang sinumang mabuti, wala kahit
isa.  Sa Awit 51, sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina.  

Kung hindi mo nais ang dayagnosis na dindala ko sa iyo, na ikaw sa personal ay isang bulok na makasalanan
na nararapat sa kapahamakan, kailangan mong makipag-usap sa Dios tungkol doon.  Sapagkat iyan ang hatol
at dayagnosis ng Makapangyarihan sa Kanyang Salita.
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Subalit Siya ay tinawag na Emmanuel.  Ang buong banal na ebanghelyo ay nagsisimulang sumikat sa
pangalang iyon sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan.  Siya ay tao.  Maaari Niya tayong palitan.  Maaari
natin Siyang maging kahalili, ang kahalili ng lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama.  Dahil sa pamamagitan ng
tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng tao ay dumating ang muling pagkabuhay (I Cor.
15).  Tao ang kailangang magdala ng kabayaran.  Siya ay tao.  Tandaan, Siya ay tulad din natin kaya lamang
ay wala Siyang kasalanan. 

Subalit Siya ay higit pa.  Siya ay Dios.  Dios lamang ang makakapagdala ng poot ng Dios laban sa kasalanan.
Kung Siya ay may taong ama, kung hindi Siya tunay na Dios ng Dios, ipinaglihi ng Banal na Espiritu sa
sinapupunan ng isang birhen, kung iyon ay hindi totoo, kung gayon si Jesus ay madudurog at mauuwi sa
libingan at alabok tulad ng lahat sa atin.  Siya ay madudurog at matutupok sa ilalim ng mga dagok ng banal
na poot ng Dios.

Hindi, Siya ay Dios.  Pakinggan ang Isaias 59:16, tumutukoy sa Dios:  “Kanyang nakita na walang tao, at
namangha na walang sinumang mamamagitan; kaya’t ang kanyang sariling bisig ay nagdala ng tagumpay
sa kanya, at ang kanyang katuwiran ay umalalay sa kanya.”  Binigyan Niya ang Kanyang Anak na dalhin sa
Kanyang sarili ang ating laman upang matapos Niya ang ating mga kasalanan, pinasan ang poot ng Dios
laban sa mga kasalanan ng di-mabilang na hukbo na pinili ng Dios, pinagdusahan ang kamatayan na
nararapat sa kanila, at dinala sa kanila ang buhay na hindi nila kayang kamtin.

Kung si Maria ay hindi birhen nang ipinanganak niya si Jesus (pagkatapos noon ay nag-asawa siya at
nagkaroon ng mga anak sa kanyang asawa), wala kang kaligtasan.  Sapagkat iyon ay sa pamamagitan ng
birheng kapanganakan na Siya ay walang kasalanan.  Hindi dahil si Maria ay walang kasalanan.  Si Maria ay
makasalanan.  Kailangan ni Maria ng kaligtasan tulad nating lahat.  Kundi si Jesus ay walang kasalanan dahil
Siya ay ipinaglihi ng Banal na Espiritu sa sinapupunan ng birheng si Maria.  Samakatuwid, Siya ang Isa na
makakapagtakip at makakapaglilinis ng lahat ng kasalanan kung saan ako ay ipinanganak at ipinaglihi.

Ito ba ang pagkakilala mo sa Kanya?  Emmanuel, ang ganap, walang kasalanang Anak ng Dios sa ating
pantaong laman at, samakatuwid, ang Isa na makapangyarihang magligtas at maglinis at magpalaya sa atin,
ang Isa na kaya akong gawing buhay sa Dios, upang  makilala ko ang Dios at at malaman na ang Dios ay
para sa akin, at upang gawin akong kasama ng Dios at ang Dios ay kasama ko.

Anong kaaliwan ang ipahayag na Siya ay Emmanuel.  Ipinakikita nito sa atin ang pag-ibig ng Dios.  Ang
pag-ibig ng Dios, upang ilagay ang ating mga kasalanan at kahatulan sa sarili Niyang  Anak sa ating laman!
Isipin mo na lang iyon!  Ang Dios, ganap, walang hanggan, makapangyarihan, walang pagkukulang,
nagmamay-ari ng lahat ng bagay, sapat sa sarili, banal at maluwalhati – para sa atin! Sino tayo?  Tayo ay
mga tao.  Tayo ay mga alabok at mahina at umaasa at mga nilikha sa panahon.  At tayo ay masasama (Rom.
5:6).  Ang Anak ng Dios ay ibinigay upang dalhin sa Kanyang sarili ang ating laman upang matanggal ang
ating mga kasalanan, na madala ng Kanyang Anak ang ating mga kasalanan at hugasan tayo sa Kanyang
sariling dugo mula sa lahat nating kasalanan.  Ito ang pag-ibig ng Dios!  Narito ang pag-ibig ng Dios (I Juan
4:10), na ibinigay Niya ang Kanyang tanging bugtong na Anak upang maging pampalubag-loob (ibig sabihin
ng salitang iyon ay pantakip) sa ating mga kasalanan.

Ngayon, marahil ay itinatanong mo kung minsan, “Nasaan ang patunay ng pag-ibig ng Dios sa akin?”  Hindi
mo dapat sabihin iyan.  Kung minsan sa buhay natin ay sinasabi natin, “Mahal ba ako ng Dios?  Tingnan mo
ang lahat ng mahihirap na bagay na nangyayari sa akin.  Hindi ko na halos makaya ang isa pang araw.
Kinakain na ako ng problemang ito.  Sisirain na ako nito.  Nasaan ang Dios?  Mahal ba ako ng Dios?”  Sinasabi
mo ba iyon?  Kung gayon ay dapat mong ulitin, ngayon din, sa iyong kaluluwa, ang pangalang Emmanuel.
Sapagkat Siya ay Isa na ibinigay ng Dios – ang sariling Anak ng Dios – para sa atin.
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Emmanuel, kasama natin ang Dios, ang ating Tagapagligtas.  Siya ang Isa na kaya tayong iligtas at
pangalagaan.  Ang ating mga kasalanan ay mataas na ang pagkakapatung-patong sa ating budhi.  At si
Satanas ay dumarating upang akusahan tayo sa mga kasalanang iyon.  Gayunman dapat mong sabihin ang
isang salita kay Satanas:  “Emmanuel.”  Sabihin mo iyon sa susunod na dumating si Satanas upang tuksuhin
ka at sabihin sa iyo na ikaw ay isang kahabag-habag na makasalanan at hindi ka maaaring patawarin.
Pagkatapos ay sabihin mo sa kanya, “Emmanuel.”  At siya ay mabubuwal na pabaliktad at magugulo.
Sapagkat sa pangalang Emmanuel alam ko na mahal ako ng Dios at at para sa akin at papangalagaan ako.

Kahanga-hangang kahabagan at kaaliwan na mayroon tayo – ang kahabagan ng ating Panginoon.  Ngayon
ay lumalapit tayo sa Dios bilang ang makapangyarihan.  Ngunit pakikinggan ba Niya tayo?  Malalaman ba
Niya?  Oo, alam Niya.  Alam ba Niya kung ano ang pakiramdam na maging laman sa lupa at ang
bumuntung-hininga at ang malungkot?  Oo.  Alam ba niya ang pag-iisa?  Oo.  Alam ba Niya kung lahat ay
madilim?  Oo, alam Niya rin iyon.  Alam Niya ang lahat.  Siya ay Emmanuel.  Siya ay Dios na kasama natin.
Alam Niya ang lahat ng mga bagay na ito ng mas malalim kaysa sa kaya mo.  Siya ay Dios sa laman.   Kaya
Niyang tayong tulungan (Heb. 2).  Kaya Niya tayong bigyan ng biyayang sapat para sa lahat ng ating
pangangailangan.  O, ang kahabagan ng ating Tagapagligtas ay walang katapusan.  At anong kaaliwan!

Ito ang mahalaga.  Ang Dios ba ay kasama mo?  Hindi mahalaga, una sa lahat, kung ano ang kailangan mong
tiisin.  Hindi muna ang daan ang mahalaga.  Kundi ang Isa na kasama mo sa daan.  Pinapaalala ko sa iyo na
maaari kang nasa isang palasyo, ngunit kung ikaw ay mag-isa lamang doon, ano ang mayroon ka?  Wala.
Pinapaalala ko sa iyo na ang patag na landas ay maaaring maging kadiliman kung ang iyong kasama ay hindi
mo kasabay o kung ang iyong kasama ay hindi tunay.  Ang bagay na mahalaga ay:  Sino ang kasama mo sa
landas ng buhay?  Sino ang kasama mo sa kalungkutan?  Sino ang kasama mo sa pagsubok?  Sino ang
kasama mo sa pinto ng kamatayan?  Sino ang kasama mo kapag ikaw ay may pasanin?  Sino ang kasama
mo?

Emmanuel, kasama natin ang Dios.  Kilala ka ba Niya?  Alam ba Niya ang iyong makalupang daan?  Oo, Siya
ay Dios na nasa laman.  Mahal ka ba Niya?  Ah, oo.  Ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa iyo.  Alam ba
Niya ang daan na pinangungunahan ng Ama?  Oo, nagmula Siya sa kanan ng Dios.  Alam Niya ang daan.
Siya ba ay banyaga sa anumang darating sa iyo sa landas ng buhay?  Ah, hindi.  Dinanas Niyang lahat iyon.
Siya ba ay magiging tapat?  Oo, walang makakakuha sa Kanya mula sa akin.  Siya ba ay tapat?  Ipinahayag
Niya ang pangalan ko sa krus.  Syempre Siya ay tapat.  Kung gayon, bakit ka natatakot?  Bibiguin ka ba Niya?
Narito ang sagot, ang sagot sa lahat:  Emmanuel, kasama natin ang Dios.  Iyon ang lahat!

Iyon ang Aleluya ng langit!  Iyon ang kamanghaan at papuri ng anghel.  At iyon din ang papuri natin ngayon.
Siya ay Emmanuel.

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat, salamat po sa Iyong Salita.  Salamat sa kaloob na biyaya, pananampalataya kung saan ay
sinasabi namin, “Sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan.”  Siya ay si Jesu Cristo, ang Tanging
Bugtong na Anak, Panginoon, Emmanuel.  Samakatuwid ako ay nahikayat na kaya Niyang ingatan ang
ipinagkatiwala ko sa Kanya hanggang sa araw na iyon.  Dios, pagpalain Mo po ang Salitang ito sa aming mga
puso.  Dalangin namin sa pangalan ni Jesus, Amen.


