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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:39

"Tunay Na Ito Ang Anak Ng Dios!”"

ni Rev. Carl Haak

Ilang sandali bago ang Kanyang krus, ang ating Panginoong Jesu Cristo ay nagpropesiya sa Juan 12:32,
“At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili.”  Ang
krus ay ang banal na magnet ng Dios.  Ito ang kapangyarihan ng Dios upang dalhin sa Kanyang sarili ang
bayan Niya mula sa kadiliman at pagkabihag.  Ito ang tunay na Dagat na Pula , ang tunay na Ilog ng
Jordan.

Ang kapangyarihan ng krus na iyon ay makikita sa isang magnanakaw na nagsisisi – isang binata na
ipinanganak sa mga magulang na mananampalataya na nasa loob ng tipan ng Dios, at nadulas.  Ngunit
siya ay tinubos at inilayo mula sa mga apoy ng impierno sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni
Jesu Cristo.

Ngunit ang kapangyarihan ng krus ni Jesu Cristo na maglapit sa Kanya ng lahat ng sa Kanya ay makikita
rin sa isang senturion.  Ang senturion na ito ay ipinanganak sa kadiliman.  Ang mga magulang niya ay
pagano, at sa buong buhay niya siya ay nasa ilalim ng pag-iisip ng masamang sanlibutan.  Subalit inilapit
ng kapangyarihan ng krus ang senturion sa pananampalatayang nagliligtas kay Jesu Cristo. 

Ito rin ang kapangyarihan ng krus na gumagawa sa iyong kaligtasan at sa akin.  Ipinapahayag mo kasama
ng senturion:  “Tunay na ang taong ito ay Anak ng Dios, tunay na Siya ang aking Tagapagligtas; Siya ay
Dios na nasa laman; Siya ay ibinigay upang dalhin ang aking sala, upang maging Moises ko, upang ilabas
ako mula sa pagkabihag ng aking Ehipto ng kasalanan”?  Sinasabi mo ba, “Tunay na alam kong inibig ako
ng Anak ng Dios at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin”?  Iyan ang iyong kapahayagan dahil sa
maluwalhating kapangyarihan ng krus na ilapit ka kay Jesus.  Hindi ito resulta ng ilang pasyang ginawa
mo mula sa sarili mong kalooban.  Hindi lamang ito dahil ikaw ay ipinanganak at mayroon kang tamang
kromosom, tamang pagkakagawa ng genetic, upang maging mananampalataya.  Ito ay dahil sa soberano,
mapagbiyaya, di-matatanggihang kapangyarihan ng Dios – ang kapangyarihan ng krus na ilapit kay Jesu
Cristo ang lahat ng sariling Kanya.

Iyan ang kapangyarihang ipinakita sa atin sa kamangha-manghang kapahayagan na ginawa ng senturion
habang nakatayo siya sa harap ng patay na Cristo sa krus.

Ang kamangha-manghang kapahayagan ng senturion ay ang tugon ng pagsampalataya sa salita na
sinasabi ng Dios tungkol sa Kanyang namamatay na Anak.  Sa mga nakaraang linggo ay nakita natin na
di pa nagtatagal nang isuko ni Jesu Cristo ang Kanyang buhay sa krus at sumigaw ng may tagumpay,
“Natupad na,” nang ang Dios ay bumaba sa Golgota upang magsalita – hindi sa mga salita at mga
pangungusap, kundi sa wika ng himala, isang wikang malinaw, mabisa, at di-mapagkakamalan.  Nagsalita
Siya ng tatlong beses.  Ang pagkakahati ng tabing na nagpapahayag na ang daan tungo sa Pinakabanal,
sa presensya ng Dios, ay bukas na sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak.  Sa pagyanig at sa
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pagkabiyak ng mga bato nagsalita Siya sa dakilang kapangyarihan ni Jesu Cristo upang tumubos at
humatol.  Nagsalita Siya nang ang mga libingan ay nabuksan at ang mga banal ay bumangon at lumabas
at nagpakita sa marami ng maluwalhating kapangyarihan ng kamatayan ni Cristo na daigin ang ating
kamatayan at ang libingan.

Maraming nakarinig nang magsalita ng Dios.  Iyon ay, ang sinasabi ng Dios sa kamatayan ng Kanyang
Anak ay inilagay nang di-maiiwasan sa kamalayan ng mga tao.  Hindi maaaring makaligtas sa mga pari
sa templo ang pagpunit ng tabing sa loob ng templo.  Nang ang lupa ay yumanig sa ilalim ng mga paa ng
tao at ang mga bato ay nabiyak, iyon ay nakakuha sa pansin ng tao.  Nang ang mga libingan ay nabuksan
at ang mga katawan ay lumabas, nagkaroon ng pananaw.

Ngunit hindi sumampalataya ang lahat.  Hindi nagpahayag ang lahat.  Hindi nakaranas ang lahat ng
kagalakan at ng kapangyarihan ng krus – dahil kailangan ni Jesus, sa pamamagitan ng Kanyang
di-matatanggihang biyaya, na ilapit ang isang tao sa Kanya upang ang siya ay sumampalataya.  At isa sa
mga sumampalataya ay ang senturion na gumawa ng kamangha-manghang kapahayagan.  Mababasa
natin sa Marcos 15:39, “Ang senturion na nakatayong malapit sa harap niya, nang makitang nalagot ang
kanyang hininga sa ganitong paraan ay nagsabi, "Tunay na ang taong ito ay Anak ng Dios.”    

Sino ang senturion?  Siya ay isang sundalo.  Siya ay kapitan sa hukbong Romano, inilagay na mamuno sa
sandaang lalaki.  Karamihan sa mga senturion sa hukbong Romano ay tumaas sa ranggo.  Hindi sila mula
sa mga nakalalamang.  Sila ay naitaas ayon sa kanilang kakahayan at katangian.  Kaya napatunayan ng
taong ito ang kanyang sarili sa mga ranggo.  Nabasa natin na nakatayo siya sa tapat ni Cristo.  Iyan ay,
ang kanyang tungkulin mula kay Pilato, ang kanyang posisyon, ay ang pangasiwaan ang pagpapako sa
Golgota.  Naroon siya upang pangunahan ang pagbitay kay Cristo at mga magnanakaw sa awtoridad ng
Roma.  Marahil ang pakikibahagi niya ay nagsimula pa sa pagdakip kay Jesus sa Halamanan ng Getsemani.
Marahil ay nagbantay siya sa mga pangyayari sa bakuran ni Pilato nang si Cristo ay hinatulang mamatay.
Ngunit ito ang nalalaman natin:  naroon siya upang tiyakin na walang hahadlang at ang hatol ng
pagpapako ay maipapatupad at walang makakapagbaba sa mga hinatulan.  Wala na tayong ibang
nalalaman.  Hindi natin alam ang kanyang pangalan, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang nasyonalidad,
o ang mga pangyayari sa kanyang buhay.  Ito lamang ang nalalaman natin:  Ang kahanga-hangang
probidensya ng Dios ay naghatid sa kanya sa sandaling iyon kung saan ay nakatayo siya sa harap ng krus.
 
Marami siyang nasaksihang mga bagay – lahat ng bagay na kailangan mong masaksihan tungkol kay Jesu
Cristong taga-Nazaret na ipinako sa krus.  Binigyang-diin ni Marcos ang nakita niya at narinig.  “Ang
senturion,” nabasa natin, “na nakatayong malapit sa harap niya, nang makitang nalagot ang kanyang
hininga.”  Ang mga huling sandali ng krus ay may malalim na epekto sa lalaking ito.  Iyon ay, ang paraan
ng kamatayan ni Jesus.  Narinig niya Siyang sumigaw, “Natupad na.”  Nakita niya nang alisin Niya ang
Kanyang espiritu sa kamay ng Ama, upang ihabilin ang Kanyang kaluluwa sa Dios, at pagkatapos ay
kusang namatay.   

Sinasabi sa atin ni Mateo at Lucas na may iba pang mga bagay na nakita niya na makapangyarihang
naka-impluwensya sa kanya.  Si Lucas ay gumawa ng pangkalahatang pahayag, kasama ang lahat nang
naganap.  Mababasa natin sa Lucas 23:47, “Nang makita ng senturion ang nangyari, pinuri niya ang Dios
at sinabi, Tunay na ito'y isang taong matuwid.”  Sinasabi sa atin ni Mateo na nakita niya ang mga himalang
ginawa ng Dios nang sandaling mamatay si Cristo.  Mateo 27:54:  “Nang makita ng senturion at ng mga
kasamahan niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila'y lubhang
natakot, at nagsabi, Tunay na ito ang Anak ng Dios!”  Marami siyang nasaksihang mga bagay.
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Maaaring nakita niya ang karamihan, kung hindi man lahat, ng nangyari sa pagdakip at kamatayan ni Jesu
Cristo.  Gaya ng sinabi natin, maaaring siya ay may kinalaman sa pagdakip sa Getsemani.  Walang dudang
nakita niya si Jesus na walang imik na nakatayo sa harap ng pagkapoot ng mga Judio at sa harap ni Pilato.
Narinig niya ang sigaw ng mga Judio na patayin si Jesu Cristo.  Nasaksihan niya ang paghagupit at
pagpako.  Namasdan niya ang Cristo sa ilalim ng lahat nang mga ito.  Nasaksihan niya ang tatlong oras
na kadiliman at ang pagbabalik ng liwanag.  Higit na maaaring makakapagpatunay siya sa lahat ng mga
ito.  Subalit, di-maitatangging, nakatayo siya sa harap ng krus at nakitang mamatay si Jesus.  Narinig niya
ang Kanyang mga huling salita.  Naramdaman niya sa ilalim ng kanyang mga paa ang pagyanig.  Nakita
niyang nabiyak ang mga bato, at nabuksan ang mga libingan, at ang mga naroon ay lumabas. 

Nasaksihan niya ang nasaksihan natin.  Sapagkat ang lahat nang ito ay itinala para sa atin sa mga pahina
ng Salita ng Dios.  At ang Salita ng Dios ay mas tiyak kaysa anupaman.  Ang salita ang malalim na
tumatagos sa mata at sa tainga.  Ito ang kapangyarihan upang sumulat sa budhi sa pamamagitan ng
di-mapapawing tinta.  Narito ang krus ni Jesu Cristo.  Narinig mo at nakita ang lahat ng mga bagay na
iyon.

At ang senturion, sa biyaya ng Dios, ay nagpahayag “ito ang matuwid na Anak ng Dios – ito ang aking
Tagapagligtas.”

Ang senturion ay hinirang na anak ng Dios.  Siya ay inilalapit ng di-matatanggihan, makapangyarihan,
kahanga-hangang biyaya ng Dios upang ipahayag si Jesus.  Narinig niya, nakita niya.  At ngayon, sa
pamamagitan ng biyaya, sumampalataya siya sa ikaliligtas ng kanyang kaluluwa.  Lahat nang ito, dahil
inilapit siya kay Jesus ng soberanong pag-ibig ng Dios.

Mababasa natin sa Kasulatan (I Cor. 12:3), “Walang makapagsasabi, Si Jesus ay Panginoon, maliban sa
pamamagitan ng Espiritu Santo.”  Mababasa nating muli sa I Juan 4:2, “Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu
ng Dios: ang bawat espiritung nagpapahayag na si Jesu-Cristo ay naparito sa laman ay sa Dios.”
Maraming iba pa ang nakakita ng nakita ng senturion at narinig ang kanyang narinig.  At ngayon,
milyun-milyon ang nakarinig ng buhay na salita ni Cristong ipinako sa krus, ang katotohanan ng Banal na
Kasulatan.  Sa panahon ng senturion, marami ang nayanig.  Subalit hindi sila nabago.  Sapagkat ang
kaligtasan ay hindi lamang ang mayanig, kundi ang mabago.  Ang kaligtasan ay ang palaso na iniuumang
at itinitira ng Espiritu Santo, na humihiwa sa puso.

Ang kapangyarihan ng krus ay mahalaga upang humila ng sinuman mula sa kadiliman.  Ang biyaya ng Dios
ay kailangang-kailangan.  Ito ang tanging kapangyarihan upang ialis tayo sa espiritual na kadiliman.

Kaya ang kapangyarihan ng krus ay humila sa senturion mula sa kadiliman.  Dinala siya ng biyaya ng Dios
sa loob ng maraming taon ng hadlang sa pag-iisip, sinusupil ang pagnanasa na minsang kumontrol sa
kanya, ang kawalan ng kaalaman na bumulag sa kanya, at ang paghihimagsik na gumapos sa kanya.  Ang
salita ng krus ay patuloy na dumaig sa kanya.  Sabi ni Jesus, “At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa,
ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili.”  

Ipinahahayag mo ba ngayon na ito ang matuwid na Anak ng Dios sa krus na namatay sa iyong lugar?
Nakikita mo ba ang banal, kamangha-mangha, maluwalhati, walang bayad na pag-ibig ng Dios?  Iyan ang
resulta ng di-nakikita, di-matatanggihan, mahiwaga, kahanga-hanga, walang bayad na biyaya ng Dios sa
pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo.  Ibigay mo ang kaluwalhatian sa Dios.  Sa biyaya tayo ay inilapit kay
Cristo.
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Ipinahayag ng senturion, una sa lahat, na si Jesu Cristong ipinako sa krus ay isang taong matuwid.
Nabasa natin sa Lucas 23:47, “Nang makita ng senturion ang nangyari, pinuri niya ang Dios at sinabi,
Tunay na ito'y isang taong matuwid.”  Bilang senturion, alam niya na ang pagpapako ay nakalaan sa
masasamang kriminal.  Dalawang tampalasan ang ipinakong kasama ni Jesus.  Sila ay mga magnanakaw,
mamamatay-tao, walang puso, malulupit.  Ngayon ay namasdan niya si Jesus sa krus.  Narinig niya ang
Kanyang mga salita nang ipinako:  “Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang
ginagawa.”  Narinig niya ang Kanyang sigaw na umaalingawngaw sa paligid ng Kalbaryo:  “Natupad na.”
Naramdaman niya ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa.  At ang paniwala ng senturion ay
matuwid ang taong ito.

Ano ang pananampalatayang nakapagliligtas na ginagawa ng Dios sa ating puso?  Ito iyon.  Ito ang
pagkaalam na ako ay makasalanan at si Cristo ay ang Nag-iisang matuwid.  Ito rin ang kapahayagan na
ibinigay ng magnanakaw, ng nagsisising magnanakaw.  Alalahanin, sinabi niya ang mga salitang ito sa isa
pang magnanakaw, “Tayo ay nahatulan ng matuwid. Subalit ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang
masama.”   

Niluwalhati ng senturion ang Dios, na sinasabing, “Tunay na ito'y isang taong matuwid.”  Hindi ibig sabihin
na sumigaw siya ng, “Luwalhati sa Dios.”  Hindi, ibig sabihin na sa pagsasabing si Jesus ay taong matuwid
ay niluwalhati niya ang Dios.  Sinabi niya ang katotohanan tungkol kay Cristo.  Sinabi niya ang
katotohanan tungkol sa kanyang sarili.  At iyon ay lumuwalhati sa Dios.  Sumang-ayon siya sa Dios.
Ibinigay niya ang kaluwalhatian sa Dios.  Paano siya nagbigay ng kaluwalhatian sa Dios?  Sa pamamagitan
ng biyaya ay ipinahayag niya, “Ako ang makasalanan at si Jesus ang matuwid.”  At tandaan, ginawa ng
senturion ang kapahayagan sa harap ng mga tao.  Kinailangan doon ng tapang.  Ang punong pari at ang
mga escriba at ang mga Fariseo ay may ginagawa sa paligid ng krus.  Humiyaw sila para sa Kanyang
kamatayan.  Inilantad sila ng senturion.  Sinasabi sa kanila ng kanyang mga salita, “Pumukaw kayo ng
matinding galit laban sa isang taong walang-sala.”  Hindi, higit pa roon ang sinabi niya:  “Ito ay Taong
Matuwid – ang Taong Matuwid ng Dios.”  

Ang salita ay maaaring bumalik kay Pilato at sa mga nakatataas sa kanya.  Ang mga sundalo ay hindi
dapat nagpapahayag ng kanilang opinyon.  Sinasabi sa kanila ang kailangan nilang gawin at isara ang
kanilang bibig.  Ang senturion na ito ngayon ay hayagang nagpapahayag:  “Ang isang taong matuwid ay
ipinako sa krus.”

Subalit higit pa ang ipinahayag niya.  Ipinahayag niya na si Jesu Cristo ay Dios na nagkatawang-tao.
Ipinahayag niya, tunay na ang taong ito ay Anak ng Dios.

Ngayon agad-agad ay nagkaroon ng pagtutol.  Paano niyang malalaman ang himala na ito ang walang
hanggang Anak ng Dios na nagkatawang-tao – ang katotohanan ng pagka-Dios ni Jesu Cristo – na si Jesu
Cristo ang ikalawang persona ng banal na Trinidad?  Minamahal, maaaring hindi niya ito maipapahayag
sa buo nitong hiwaga at kagandahan gaya ng ipinagkaloob ngayon sa atin upang gawin.  Kundi ito ay
Kasulatan.  At ito ay biyaya.  Alisin na ang mga tanong tungkol sa paano niya malalaman at yumukod sa
Kasulatan.  Alam niya na ang taong nasa krus ay ang Anak ng Dios – na Siya ang Anak ng Dios, na
namatay upang matiyak ang kanyang kaligtasan.  Iyon ay kaligtasan.  At iyan ang kaalaman na hatid ng
di-matatanggihang biyaya sa puso.  Ang kaligtasan ay ang malaman:  Gayon na lamang ang pag-ibig ng
Dios sa sanlibutan na ibinigay Niya ang Kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa Kanya'y
sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.  Paano niyang
nalaman iyon?  Hindi ba ang mismong mga salita ng Judio na napopoot kay Jesus ang nagtanim ng binhi
ng kaalamang ito?  Hindi ba sumigaw ang mga escriba sa harapan ng krus:  “Inaangkin niya na siya ay
Anak ng Dios”?  Hindi ba tahimik niyang nasaksihan na nagpahayag si Jesus sa harap ng pag-uusisa ni
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Caifas, nang sabihin ni Caifas, “Pinanunumpa kita sa harapan ng Dios na buhay, sabihin mo sa amin kung
ikaw nga ang Cristo, ang Anak ng Dios,” hindi ba niya narinig na sinabi ni Jesus, “Ikaw ang nagsabi”?

Hindi ko alam kung ano talaga ang pamamaraan na ginamit ng Dios upang maliwanagan ang kanyang isip
at at madala siya dito sa kaalamang nagliligtas.  Subalit ito ang alam ko.  Iyon ay biyaya.  Ano pa ba iyon?
Tunay ka bang naniniwala na ang Isang nasa krus ay ang walang hanggang Anak ng Dios na
nagkatawang-tao, Dios ng Dios, ipinagkaloob ng biyaya sa laman upang tiisin ang walang hanggang
kaparusahan para sa iyong kaluluwa?  Iyan ay posible lamang sa pamamagitan ng kahanga-hanga,
mahiwaga, tunay na pagkaranas ng biyaya ng Dios.  Hindi, iyan ay nararanasan, iyan ay nalalaman kapag
si Jesu Cristo, ang buhay na Panginoon, ay personal kang inilalapit sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig.

Yaong gawa ng biyaya ay nagpapatuloy pa rin ngayon.  Sabi ni Jesus, “At ako, kapag ako'y itinaas na mula
sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili.”  Kaya ang magnanakaw na ilang oras na
lang ay mamamatay na, ang anak sa tipan ng isang ina na tumatanggap ng bunga ng katigasan ng
kanyang ulo, ay dinala sa pananampalataya kay Jesu Cristo.

Ngayon isang senturion.  Walang anuman doon upang piliin mo siya bilang isa na gagawa ng
kapahayagang ito.  Ngunit pinili siya ng biyaya ng Dios – sa biyaya, mula sa walang hanggan, lamang.

Kaya ito ay nagpapatuloy.  Mababasa pa natin ang isang marangal na kagawad, isang mayamang lalaki,
na tinatawag na Jose na taga-Arimatea.  Pagkatapos ay mababasa natin ang tungkol sa isang Fariseo na
tinatawag na Nicodemo.  Pagkatapos ay mababasa natin ang tungkol sa isaandaan at dalawampung mga
alagad at pagkatapos tatlong libo sa Pentecostes.  At mababasa din natin sa Kasulatan ang isang lalaki
na nilamon ng pagkapoot laban kay Jesu Cristo – si Saulo na taga-Tarso – at siya ay dadalhin sa
pananampalataya.  Pagkatapos ay mababasa natin ang dalawang taga-gawa ng tolda sa Roma.  At
mababasa natin ang isang babaeng nananalangin sa may ilog ng Filipos.  Lagi itong magkakatulad.
Mayroong isang di-madadaig na kapangyarihan sa lupa.  May isang layunin na dapat masunod sa mga
lalaki at mga babae.  Yaong di-matatanggihan, di-madadaig na kapangyarihan na masusunod ay hindi
kasalanan.  Hindi ang diablo.  Hindi ang sanlibutan.  Iyon ay ang krus ng ating Panginoong Jesu Cristo.
Ang kapangyarihan ng krus ang nananaig.  Isinasagawa ng krus ang layunin kung bakit ito ipinadala ng
Dios.  Ilalapit ng krus kay Jesu Cristo at dadalhin sa Mabuting Pastol ang lahat ng sa Kanya.  Ang
kapangyarihang iyon ay ang di-madadaig na kapangyarihan sa lupa.  Walang makakapigil dito.  Sa
pamamagitan ng kapangyarihang iyon ang iglesia ay itatayo at maitatatag.  At sa pamamagitan ng
kapangyarihang iyon ang iglesia ay maglilingkod sa Panginoong Dios sa lahat ng panahon sa walang
hanggan.  Si Jesu Cristong ipinako sa krus, ay inilalapit ka sa Kanyang sarili – inilalapit ka bilang
makasalanan, isa na pinagkaloobang malaman ang kanyang pagiging makasalanan at ang kanyang
kawalang-kakayahan – at inilalapit ka sa Kanya sa hiwaga ng Kanyang biyaya.

Ang gawa ng biyaya ay nagkakaloob sa atin na ipahayag si Jesu Cristo bilang Tagapagligtas at Panginoon.
Tagapagligtas:  namatay Siya para sa akin doon sa krus – para sa di-matuwid na ibinigay sa Kanya ng
Kanyang Ama.  Para sa marurumi kong kasalanan Siya ay namatay, at hinugasan Niyang lahat iyon.  At
Siya ay Panginoon:  sapagkat tunay na ang taong ito ay ang Anak ng Dios!  Siya ngayon ay nakatayo sa
ibabaw natin na may maringal na awtoridad, na may banal na karingalan, at sa kamangha-manghang
kagandahan.  Siya ang may hawak sa mga prinsipyo, sa sentro ng ating pagkatao, upang ang ating mga
pag-iisip, ang ating mga pagnanasa, ang ating mga layunin, ang ating mga mithiin ngayon ay sa Kanya
lamang lahat!  Sa Kanya na Panginoon!  Anak ng Dios, aking Panginoon!  At bilang Panginoon Siya ay
gumagawa sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng pagsunod, pagsisisi, pag-ibig, at paglilingkod kay Jesu
Cristo.
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Lumugar tayo sa harapan ng krus kasama ng senturion.  At ating ipahayag:  si Jesus ang lahat ng
katuwirang kailangan ko.  Ipahayag natin sa harapan ng Dios ang Kanyang biyaya na gumagawa sa ating
mga puso:  Ang Jesus na napako sa krus ay aking Tagapagligtas, aking Panginoon, at aking Dios!

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, muli Ka naming pinasasalamatan sa Iyong Salita.  At dalangin namin na ito ay pumasok nawa sa
aming mga puso sa araw na ito.  Pinupuri namin ang Iyong pangalan sa biyayang di-matatanggihan.  At
niluluwalhati Ka namin, yamang nalalaman namin na ang kaligtasan ay hindi ayon sa kalooban, o
pagsisikap ng tao, kundi ayon sa habag ng Dios.  Pinasasalamata Ka namin na ang kapangyarihan ng krus
ang magdadala kay Jesus ng lahat ng sa Kanya.  At niluluwalhati namin ang Iyong pangalan na dinala kami
nito, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa Kanya.  Huwag mong ipahintulot, Panginoon, na kami ay
magmalaki sa aming sarili, kundi kami ay sa Iyo lamang magmalaki.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


