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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 1:1-4, 14, 29

"Ang Karingalan At Kaluwalhatian Ng Pagkakatawang-tao”

ni Rev. Carl Haak

Habang nasa seminaryo, kinailangan sa amin na kunin ang kursong tinatawag na Griyegong Pagbabasa
ng Bagong Tipan.  Pinili ng tagapagturo para sa amin na mga baguhang tagapagsalin ang ebanghelyo ni
Juan dahil si Juan, sa apat na salaysayin ng ebanghelyo, ang pinakasimple sa mga pagpili ng salita at
pagbuo ng pangungusap.   

Nagsimula kami sa Juan 1.  Pagkatapos ng tatlong linggo, nasaklaw lamang namin ang unang labing-apat
na mga talata.  Hindi ito dahil sa kawalang-kakayahan na magsalin.  Ito ay dahil ang tagapagturo at ang
mga mag-aaral ay hindi makatapos sa lalim at yaman ng sinasabi.  Iyan ang ebanghelyo ni Juan –
mapanlinlang na simple at gayunman di-maarok sa kalaliman.  Maaari mong ilagay ang bagong
mananampalataya sa Juan kapitulo 1 at makukuha niya ito.  At maaari mong ilagay ang isang theologian
sa Juan kapitulo 1 at hindi niya ito masasaid.

Ang apat na salaysayin ng ebanghelyo (Mateo, Marcos, Lucas, at Juan) ay tulad sa apat na galeriya sa
isang museo – ang bawat isa ay puno ng mga pasalitang larawan ni Jesu Cristo.  Sila ay mga salitang
larawan, kinasihang mga salitang larawan, ni Jesu Cristo.  Hindi tayo binigyan ng Dios ng pisikal na
paglalarawan ni Jesu Cristo.  Iyan sa halip ay kapansin-pansin.  Mayroon tayong busto ni Julio Cesar.
Mayroon tayong mga kahawig ng mga Griyegong pilosopo.  Subalit wala tayong pisikal na tala ni Jesu
Cristo – kung Siya ba ay 5’7” o 6’4”, kung Siya ba ay matipuno, balingkinitan, o payat – hindi natin alam.
Subalit binigyan tayo ng Dios ng apat na kinasihang mga larawan kung saan inilagay Niya sa mga salita
ang mahalagang malaman natin at paniwalaan tungkol kay Jesu Cristo, upang magkaroon tayo ng
kaligtasan sa Kanya. 

Sa Mateo lamang at sa Lucas tayo mayroong paglalarawan ng kapanganakan ni Jesu Cristo.  Nagsimula
si Marcos sa kanyang salaysay sa ebanghelyo na si Jesus bilang lalaki sa Kanyang tatlumpuing gulang,
ginagawa at sinisimulan ang Kanyang ministeryo.

Sa ebanghelyo ayon kay Juan tayo binigyan ng pinakamalalim na katotohanan tungkol sa Panginoong Jesu
Cristo (kapitulo 1).  Mas buo, mas simple, na sinasabi sa atin ni Juan kung sino si Jesus, paano Siya
ipinanganak, at bakit Siya ipinanganak.  Si Jesus ay walang hanggang Anak ng Dios na nasa laman.
Ipinanganak Siya upang mamatay para sa atin na mga makasalanan na napopoot sa Dios, upang
magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa Kanya.  

Pinili kong magsalita ngayon sa ilang saglit sa Juan 1:1-4, 14, 29 dahil walang ibang sitas ng Kasulatan
ang nagsasabi sa atin nang higit tungkol kay Jesus na siyang ipinagdiriwang natin sa panahong ito ng
taon.  At pinili ko ang sitas na ito upang pahalagahan natin si Jesus at yakapin Siya at malugod sa Kanya
at makilala Siya – upang pahalagahan natin Siya kung sino Siya.  
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Ngayon ang tanong ay itinanong:  Sino ang pupunta sa langit?  At ang sagot ng kabanalang pang
maramihan ay:  “Bawat isa.  Ang daan sa langit, o sa Dios, ay tulad sa pag-akyat sa isang bundok.  Ang
mahalaga lang ay makarating ka sa tuktok.  May iba’t ibang paraan upang makaakyat sa bundok.  Ang
mga Hindu, ang mga Muslim, sinoman – lahat ay pupunta sa langit.”  Ang sagot ng ebanghelyo ng
Cristiano ay:  si Jesu Cristo ang daan, ang tanging daan.  Walang kaligtasan, maliban sa kaligtasan sa Jesu
Cristong inihayag sa mga Banal na Kasulatan.  Kung ang isang tao ay maliligtas, kailangan niyang makilala
si Jesu Cristo kung sino Siya – bilang walang hanggang Anak ng Dios na nasa laman.  Walang ibang
kaligtasan, maliban sa Kanyang pangalan. 

Kaya nais kong ipaliwanag sa abot ng aking makakaya ang mga salitang ito ngayon upang, sa biyaya ng
Dios sa pamamagitan ng pananampalataya, ay mayakap natin ang Salitang naging tao, yakapin ang
Tagapagligtas, at manindigan sa Tagapagligtas na ito sa buong buhay at sa buong walang hanggan.

Una sa lahat, nalaman natin ang karingalan at kaluwalhatian kung sino si Jesus.   Sino si Jesus?  Sinasabi
sa atin ni Juan na si Jesus ay naroon na bilang Dios na walang hanggan at kasama ng Dios bilang
pangalawang persona ng Trinidad bago pa Siya ipinanganak sa lupa.  Mababasa natin sa talatang 1:  “Sa
simula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Dios, at ang Salita ay Dios.”  Si Juan ay gumuguhit ng
katapat sa unang aklat ng Biblia, ang aklat ng Genesis.  Genesis 1:1, “Nang pasimula, nilikha ng Dios ang
langit at ang lupa.”  Sa Genesis 1:1 ang mga unang salita ng Biblia ay nagsasabi sa atin ng kapanganakan
ng oras.  Ngayon sinasabi sa atin ni Juan ang kapanganakan ng Anak ng Dios.  Ang Genesis ay umabante
sa panahon.  Nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.  Ngunit si Juan ay hindi umabante.  Nang gamitin niya
ang mga salitang, “Sa simula ay ang Salita,” si Juan ay bumalik.  Siya ay bumaliktad sa nauna sa panahon.
“Sa simula ay ang Salita.”  Bago ang pasimula; bago magsimula ang sanlibutan; bago nagsimula ang
panahon – bago pa ang lahat ang Salita ay naging tao.  Ang Salita, sabi ni Juan, ay Dios, at kasama ng
Dios.  Ang Sanggol ng Bethlehem, si Jesu Cristo, ay naroon na bago ang Kanyang kapanganakan.  Lagi
na Siyang kasama ng Dios, at Siya ay Dios.  

Hayaan ninyong linawin ko.  Mga bata, naroon na ba kayo bago kayo ipanganak?  Alam n’yo na ba na
naroon kayo bago kayo ipanganak?  Oo, alam kong sinabi ng Dios na gagawin ka Niya, pero may malay
ka ba nang mabuhay?  Hindi, hindi bago ka ipanganak.  Walang bakas ng paa, walang anuman tungkol
sa iyo bago ka ipanganak.  Hindi gayon, kay Jesus.  Siya na bago pa Siya ipanganak.

Binibigyang-diin ito ni Juan sa talatang 2:  “Sa simula ay kasama na siya ng Dios.”  Bago pa ang panahon,
Siya na.  Kung gayon, Siya ang walang hanggang Dios, sapagkat Dios lamang ang walang pasimula, na
naroon na bago ang simula, na walang simula at walang wakas.  Hindi nagkaroon ng panahon na ang
Salita ay wala.  Maaari kang mag-isip at maaari kang bumalik at bumalik at bumalik sa nawawalang dulo,
kapag naisip mong masisira na ang iyong isip – hindi kailanman nagkaroon ng panahon na si Jesu Cristo,
ang walang hanggang Salita, ay wala.  

Sa Kawikaan 8 sinasabi ni Jesus na nang gawin ng Dios ang sanlibutan, “Ako ay naroon, kasama Ko Siya.”
Kung kasama natin ang mga pastol noong gabing ipanganak si Jesus, at kung pumunta tayo sa Bethlehem,
titingnan natin Siya na siyang noon at ngayon at magiging walang hanggang Dios.

Ngayon pansinin na binubuksan ito ni Juan nang kaunti.  Sinasabi niya sa atin ang tatlong bagay.  Una,
ang Salita ay may kakaibang pag-iral sa Dios, at gayunman Siya ay Dios.  “Sa simula ay ang Salita, at ang
Salita ay kasama ng Dios, at ang Salita ay Dios.”  Sasabihin ng iba na hindi natin makukuha ito sa
parehong paraan.  Kung Siya ay Dios, paano Niya makakasama ang Dios?  Ang Salita ay sa mukha ng Dios
at Dios.  Paano Siyang magiging Dios at sa gayong paraan din ay sa Dios?  Kung ako ay ako, hindi ko
maaaring makatabi ang aking sarili.  Alin ito?  Siya ba ay Dios o kasama Niya ang Dios?  itatanong natin
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kay Juan.  At sasagot si Juan:  Pareho!  Siya ay Dios, Siya noon ay Dios, at kasama Niya ang Dios.  Ano
ang paliwanag?  

Puntahan ang talatang 18.  “Walang sinumang nakakita kailanman sa Dios.  Ang Dios na tanging Anak na
nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa kanya.”  Sinasabi ni Juan na si Jesu Cristo ay iba sa kalikasan
ng Dios, gayunman Siya ay Dios.  Taglay Niya ang lahat ng mga bagay ng pagka-Dios.  At kasama Siya
ng Dios – iyon ay, Siya ay may ibang pagkatao na nasa relasyon sa loob ng kalikasan ng Dios, sa loob ng
banal na Trinidad.  Siya ang Salita, ang ikalawang persona, ang tanging bugtong na Anak.  Siya ang Salita.
Iyon ay, sa Kanya lahat ng sasabihin ng Dios tungkol sa Kanyang sarili ay makikita sa isang ito, kay Jesu
Crsito.  Ipinapahayag ng Hebreo 1:3 na Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Dios at tunay na
larawan ng Kanyang likas.  Siya ay Dios at kasama ng Dios.  Siya ang ikalawang persona, Dios Anak, ng
walang hanggang Trinidad.  Iyan ay kung sino Siya.  

Mayroon pa, sinasabi sa atin ni Juan na nilikha Niya ang lahat at Siya mismo ay hindi nilikha.  Mababasa
natin sa talatang 3, “Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi
nagawa ang anumang bagay na ginawa.”  Ang pagsusulat ni Juan ay sinasadya.  Ang kabulaanan ay
umiiral na sa panahon ni Juan na sumasalot sa iglesia – na si Cristo ay nilikhang anak, na may panahon
na wala Siya.  Sabi ni Juan, “Hindi.  Lahat ay nilikha sa pamamagitan Niya.  At kung wala Siya ay hindi
nagawa ang anumang bagay na ginawa.”  Ibig sabihin nito na hindi Siya nilikha.  Kung ang lahat ng bagay
ay nilikha sa pamamagitan Niya, kung gayon Siya ay hindi nilikha.  Ikaw ay nilikha sa pamamagitan Niya.
Kung may bagay na nilikha sa daigdig, ginawa iyon ni Jesus.  Mayroon bang bagay na nabubuhay?  Nilikha
iyon ni Jesus – mga sanggol, mga kuko sa daliri, galaxy, damo, mga planeta, mga bato.  Ginawa Niya itong
lahat.  Siya ay Dios.

Hindi Siya nilikha.  Lahat ng iba pa ay nilikha sa pamamagitan Niya.  Hebreo 1:3:  “Kanyang inaalalayan
ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita.”  Si Jesus ay hindi naging
nilikha.  Siya ay nagkatawang-tao, subalit hindi naging nilikha.  Hindi Siya kailanman pinagkalooban ng
buhay bilang Kanyang sarili ang ikalawang persona ng Trinidad.  Kundi nagkaloob Siya ng buhay sa lahat
ng mga bagay.

Ang ikatlong bagay na sinasabi sa atin ni Juan ay si Jesus ang buhay at ilaw (t. 4).  “Nasa sa kanya ang
buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao.”  Ano ang kahulugan nito?  Naroon muli, napakasimple
sa mga salita ni Juan.  Subalit paano ka makakarating sa pinakailalim nito?  Ang buhay ay siyang ilaw ng
mga tao.

Pagbulayan mo iyan at simulan mong tingnan ang mga salitang “buhay,” at “ilaw,” at manalangin ka at
pagbulayan ang Kasulatan.  Naniniwala akong ito ang kaisipan:  Bilang mga makasalanan tayo ay patay
at bulag.  Hiwalay sa Kanya, tayo ay patay at bulag.  Si Jesus ang buhay, ang buhay ng Dios.  Pumarito
Siya upang bigyan tayo ng buhay sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.  At
bilang buhay, Siya ang ilaw.  Nang tayo ay buhayin, tayo ay nakakita.  Binigyan Niya tayo ng buhay.
Bilang mga patay na makasalanan hindi natin Siya makita kung sino Siya.  Ngunit sa pamamagitan ng
biyaya pinagkalooban Niya tayong makita Siya – ang Kanyang halaga, ang Kanyang kagandahan, ang
Kanyang kaluwalhatian.  Pinagkalooban ka Niyang makita Siya nang higit sa milyong beses sa buo Niyang
kaluwalhatian.  Ito ay kung sino Siya – ang isang nasa sabsaban ng Bethlehem, kalong ng birheng Maria
– walang hanggang Dios na naging tao.  Siya ay lubos na Dios, ganap na Dios, gayunman ay kasama ng
Dios.  Siya ang Dios Anak, Siya ang persona ng Anak.  Siya ang manlilikha, Siya ang buhay, at Siya ang
ilaw.
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Hindi Niya tayo tinawag sa Kanyang sabsaban, upang lumapit na may mga sentimyento sa harap ng
sabsaban at sabihing, “Nakakapukaw.”  Dapat kang lumapit sa harap ng sabsabang iyon upang yumukod
at sumamba na may pagkamangha at pagpupuri.  Kilala mo ba kung sino ang ipinanganak para sa iyo?
Walang hanggang Dios, Salita, Anak, Manlilikha, Panginoon ng buhay at ilaw.  

Ngunit bakit?  Sundan natin si Juan sa sasabihin niya.

Ang walang hanggang Salita ay natagpuan sa sabsaban, talatang 14:  “At naging tao ang Salita at
tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging
Anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan.”  Siya ay laging Dios.  Ngunit sa isang sandali ng panahon
Siya ay naging tao.  Hindi Siya tumigil sa pagiging Dios sa puntong iyon.  Ngunit ngayon, bilang
karagdagan sa Kanyang pagiging Dios, Siya ay naging kaisa ng tao.  Ngayon Siya ay Isa na hindi katulad
ng dati.  Siya ay Dios na naging tao.

Ang laman ay sa buhay ng tao.  Ang laman dito ay nangangahulugang buhay ng tao – laman at dugo.
Na siya ay nagkatawang tao ay nangangahulugan na kinuha Niya sa Kanyang sarili ang tunay na katawan
at kaluluwa ng tao.  Siya ay ipinaglihi ng birheng Maria.  Ang itlog ni Maria ay nilimliman ng Espiritu Santo,
ito ay nabuo, at ang sanggol ay ipinanganak pagkatapos ng siyam na buwan.  Kaya masasabi ng Roma
1:3 na Siya ay sa binhi ni David ayon sa laman.  O masasabi ng Hebreo 2:14 na, “Kaya, yamang ang mga
anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa
pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan.”  Siya ay naging
lahat ng buhay ng tao.

Ibig sabihin na Siya ay tunay na tao na nanirahan sa gitna natin.  Mula kapanganakan hanggang
kamatayan, at lahat ng nasa pagitan, Siya ay walang kasalanan.  Siya ay banal na bata.  Ngunit hindi
nabawasan ang Kanyang pagiging tao dahil Siya ay walang kasalanan.  Iniisip natin kung Siya ay walang
kasalanan kung gayon hindi talaga Niya malalaman ang buhay ng tao.  Ngunit ito ay kabaliktaran.
Kasalanan, hindi kawalang-kasalanan, ang sumira sa buhay ng tao.  Ang kasalanan ay hindi normal at
pangkaraniwan sa buhay ng tao.  Si Adan ay hindi nilikhang makasalanan.  Si Adan ay lalaki, tao, bago
siya nagkasala.  Ang kasalanan ay abnormal.  Ang kasalanan ay nakakababa ng pagkatao.

Subalit si Jesus ay walang kasalanan dito sa isinumpang sanlibutan.  Siya ang isa, na walang katulad, na
makakaramdam ng kasindakan ng kasalanan at kamatayan.  Mayroon Siyang tunay na katawan at
naranasan Niya ang lahat ng totoo sa katawan.  At sa pantaong katawan na iyon inilagay Niya ang
Kanyang sarili doon sa kalagayang pantao.  Siya ang bugtong na Anak ng Ama, puspos ng biyaya at
katotohanan.  Siya ay ipinaglihi sa sinapupunan ng birheng Maria.  Kayang ipakita sa atin ng makabagong
teknolohiya ang paglaki ng isang bata sa bawat antas, linggo-linggo, araw-araw.  Titingnan natin ito at
sasabihin natin, “Napakadakila Niyang Dios – ang Manlilikha ng buhay.”  Ngayon ang Salita ay naging tao.
Lahat ng Siya bilang Dios at kasama ng Dios ay nanatili nang walang paglabnaw.  Ngunit Siya na kinuha
sa Kanyang sarili ang katawan at kaluluwa ng tao sa sinapupunan ni Maria ay ang Manlilikha ng mga
galaxy.  Ang munting Sanggol sa sabsaban ay ang isa na umaalalay sa lahat ng mga bagay sa
pamamagitan ng Salita ng Kanyang kapangyarihan.  Hindi Siya tumigil sa pagiging Siya.  Siya ay naging
katulad natin.  Siya ay yari sa kalamnan ng Kanyang ina.  

Narito ang kaluwalhatian at karingalan ng pagkakatawang-tao ng kapanganakan ni Jesu Cristo.  Yumukod
at sumamba sa Isa na marapat na sinasamba ng mga anghel at nagtakip ngayon ng Kanyang
kaluwalhatian sa ating mahinang laman.  Siya na nagsalita upang mabuhay ang sanlibutan at humati sa
Dagat na Pula sa pamamagitan ng Kanyang mga kamay at Siya na nagpatigil sa buong lupa para sa
tagumpay ni Josue – Siya ay nakahiga sa isang sabsaban, nananahang kasama natin.
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At nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng Kanyang pag-ibig at biyaya at awa.

Bakit Siya pumarito?  Ibinigay ni Juan ang pangunahing sagot kung bakit Siya pumarito sa talatang 29 ng
Juan 1.  “Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, at kanyang sinabi, Narito ang
Kordero ng Dios, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!”  Bakit nanahang kasama natin ang walang
hanggang Salita?  Ginawa Niya ang gayon upang maging Kordero ng Dios, upang pasanin ang kasalanan
ng sanlibutan.  Alisin mo ang krus, at wala nang paliwanag sa sabsaban.  Alisin mo ang humahalili,
pumapasan-sa-galit na kamatayan ni Jesu Cristo sa krus, sa lugar ng lahat ng mga ibinigay sa Kanya sa
pamamagitan ng paghirang ng Dios, pinasan ang kanilang kamatayan – alisin mo iyan, at wala ka nang
paliwanag sa kapanganakan ni Jesu Cristo.  Bakit Siya pumarito?  Pumarito Siya bilang Anak ng Dios.
Sapagkat tanging ang Anak ng Dios na nagkatawang-tao ang makakagawa nito.  Pumarito Siya upang
pasanin ang aking mga kasalanan.

Walang hanggang Dios, Dios Anak, Manlilikha, Buhay, at Ilaw ay naging tao upang alisin sa ating mga
balikat ang nagpapahamak at walang wakas na bigat ng ating mga kasalanan.  Upang pasanin Niya mismo
at iwaksi silang lahat sa Kanyang krus.  Pumarito Siya, ang Isa na kasama ng Dios, upang tayo ay
makasama ng Dios sa pag-ibig at pakikisama.  Pumarito Siya, upang makalapit tayo sa Dios.  Siya, ang
Salita, ay ipinanganak bilang sanggol na Jesus, upang tayo ay magkaroon ng buhay at ilaw.

Pansinin, Siya ang Isa na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.  Hindi iyan iniwan ni Juan na di-tiyak.  Siya
ay naging detalyado.  Halimbawa, sa Juan 10 sinabi ni Jesus, “Ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga
tupa.”  At nagpatuloy Siya sa pagsasabi na ang mga tupa ang mga ibinigay sa Kanya ng Ama.  Oo,
ibinibigay Niya ang Kanyang buhay para sa mga hinirang ng Dios.  Ngunit sa mga hinirang ng Dios, sa
buong sanlibutan, noon at ngayon, Judio at Hentil, puti, itim, Intsik, Indian – ang buong sanlibutan.

Subalit walang sinoman sa sanlibutan ang maaalis ang kasalanan nang wala si Jesu Cristo – walang
makakatakas sa mga apoy ng Impierno at ng kahatulan ng Isa at tanging Dios nang wala si Jesu Cristo,
ang Kordero ng Dios, Anak ng Dios, ang ganap na sakripisyo ng Dios, Dios at tao.

Nawa ay gisingin tayo ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang biyaya sa ikaluluwalhati at sa katunayan ng
kung sino Siya.  Siya ang tanging Tagapagligtas.  Walang iba maliban sa Kanya.

Dapat mo itong malaman, sapagkat kung wala nitong kaalaman na personal na inihatid sa iyo ng Espiritu
Santo sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyong puso, ikaw ay mapapahamak.  Dapat mo itong
malaman, sapagkat ito ang tanging daan sa kaligtasan.  Kailangan mo itong malaman upang pahalagahan
mo at yakapin at sundin Siya bilang Salita na naging tao, ang tanging Tagapagligtas.

Ginagawa mo ba ito ng personal at tunay?

Mga talatang 10, 11:  “Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya,
gayunma'y hindi siya nakilala ng sanlibutan.  Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi
tinanggap ng kanyang sariling bayan.”  Iyon ang pinaka kasindak-sindak, pinakamasama, pinaka
matitinding salita:  “Siya’y hindi nila tinanggap.”  Bakit?  Dahil sa ating sarili tayo ay ipinanganak na patay
na makasalanan na napopoot sa Kanya.  Samakatuwid ang Salita, ang walang hanggang Anak ng Dios,
ang Manlilikha, ang Tagapagligtas ay dapat buksan ang ating mga puso.  Sapagkat ang kasalanan natin
ay tinatanggihan natin Siya, ang walang hanggang Dios.

Iyon ay sa pamamagitan ng biyaya.  Ganito ito inilalagay ni Juan sa mga talatang 12, 13:  “Subalit ang
lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila
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ng karapatan na maging mga anak ng Dios, na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman, o sa
kalooban ng tao, kundi ng Dios.”  Ipinanganak sa mapagbiyayang kalooban ng Dios.

Sa ganitong paraan tinatanggap natin Siya.  At ang tanggapin Siya ay pagyakap sa Kanya bilang mahalaga,
bilang kayamanan at kasiyahan.  Ito ay ang mabuhay mula sa Kanya.  Ito ay ang sumunod, magtiwala,
at mahalin Siya.  Sapagkat sa Kanya ang kaligtasan.  Siya ang Isa na Salita, ang Salita ng Dios ang Isa na
makapagsasalita at walang iba sa ating mga puso.  Sabi Niya, “Ako, ang Dios na naging tao, ang Kordero
ng Dios na nag-alis ng iyong kasalanan.  Binibigyan Kita ng buhay at ilaw.”   

Kung gayon ay yumukod tayo na may pagkamangha sa harap ng sabsaban at pakawalan natin ang ating
sarili sa pagpupuri.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama namin, salamat po sa Iyong banal na Salita.  At dalangin namin na ang simple subalit malalim na
katotohanan nito ay manahan sa aming mga kaluluwa.  Sa Iyo ang papuri at karangalan magpakailan
kailanman, Amen.


