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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 10:9

"Ako Ang Pintuan Ng Kulungan Ng Mga Tupa”

ni Rev. Carl Haak

Sa Ebanghelyo Ayon kay Juan, ipinakikilala ng ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo ang Kanyang sarili sa
pahayag na:  “Ako.  Ako ang tinapay ng buhay; Ako ang mabuting pastol; Ako ang ilaw ng sanlibutan.”
Ngayon:  “Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa.”  Makikita mo iyan sa Juan 10:9.  Iyan ay isa pa sa
mga kasabihang “Ako” ni Jesus, mga kasabihan kung saan ay sinasabi sa atin ni Jesus kung sino Siya at ano
Siya sa atin – maganda, kahanga-hangang mga pahayag, upang mayakap Siya ng ating pananampalataya
at upang maging mahalaga Siya sa atin bilang Tagapagligtas natin at Dios. 

Ang kontekto kung saan ay sinasabi ni Jesus na “Ako ang pintuan” ay lubhang mahalaga upang maunawaan
natin.  Ang kontekstong iyon ay bumabalik sa Juan, kapitulo 9.  Matatandaan mo na doon ay nakita ni Jesus
ang isang lalaking bulag mula pa nang siya ay ipanganak at mapaghimala siyang pinagaling ng Panginoon.
Ang lalaki ay nagalak.  Mababasa natin sa talatang 25 ng Juan 9, “Isang bagay ang nalalaman ko, bagaman
ako'y dating bulag, ngayo'y nakakakita na ako.”  

Nagsimulang magtanong sa kanya ang mga kapitbahay niya.  Alam nila na siya ay bulag mula pa nang
ipanganak.  Paano nangyari ito sa iyo?  Dinala nila siya sa mga Fariseo.  Ang mga Fariseo, gayunman, ay mga
bulag na pinunong espiritual ng mga bulag.  At ang mga Fariseo, natuklasan natin sa Juan 9, ay hindi masaya
sa paggaling ng lalaking ito.  Tinanong nila siya, “Sino ang nagpagaling sa iyo?  Paano niya ito ginawa?”  At
nang malaman nilang si Jesus pala na taga-Nazaret, nagpasimula nilang hamakin at libakin at pagbantaan
siya nang ayaw sabihin ng lalaki na si Jesus ay makasalanan.

Kaya, siniyasat ng mga Fariseo ang mga magulang ng lalaki.  Walang gaanong sinabi ang mga magulang.
Sumagot sila sa mga Fariseo, “Ang anak namin ay nasang gulang na.  Tanungin ninyo siya.”

Kaya bumalik ang mga Fariseo sa lalaking pinagaling, na pinagkalooban ng kanyang paningin, at tinanong
nila siya tungkol kay Jesus.  Sumagot siya (9:30):  “Ito ang nakapagtataka! Hindi ninyo alam kung saan siya
nagmula, subalit binuksan niya ang aking mga mata.”  At nagpatuloy pa ang lalaki sa pagsasabing:  “Kung
ang taong ito'y hindi galing sa Dios, siya ay hindi makakagawa ng anuman.”

Noon itinaboy ng mga Fariseo, nabasa natin, ang lalaki mula sa sinagoga.  Pinakikitunguhan nila ang mga
tupa ng Panginoon, ang mga anak ng Dios, sa isang marahas na paraan.  Inaangkin nila na sila ay mga puno
ng relihiyon.  Subalit wala silang malasakit sa mga tupa.  Tinuya nila ang Panginoong Jesu Cristo, at inusig
nila ang mga magpapahayag kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas.  

Ngayon sa kontekstong ito sinabi ni Jesus, “Ako ang mabuting pastol.  Hindi Ako tulad sa mga huwad na
pastol na ito, ang mga Fariseo.  Iniibig Ko ang mga tupa.  Ibinibigay Ko ang Aking buhay para sa mga tupa.”
At pagkatapos, sa kontekstong iyon, sinabi Niya, “Bilang mabuting pastol, Ako ang pintuan ng kulungan ng
mga tupa.”  Sabi Niya, “Ako ang pintuan:  Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at
papasok at lalabas, at makakatagpo ng pastulan.”  Hindi lamang ipinakikilala ni Jesus ang sarili Niya sa atin
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bilang tunay na espiritual na tagapangalaga ng bawat anak ng Dios, kundi Siya ay nagpapatuloy at
sinasabing, “Ako ang nag-iisa, ang tanging isa, na maaaring lapitan ng sinoman tungo sa pakikisama sa Dios
at makakatagpo ng buhay na walang hanggan.”  Iyan ang mahalagang katotohanan na itinuturo ni Jesus.
“Ako ang pintuan:  Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas, at
makakatagpo ng pastulan.”   

Iyon ang magagandang salita ni Jesus.  Maaari kayong makabasa ng iba’t ibang komentarista sa sitas na iyon
at makikita mo wala silang hirap sa pagsisikap na maipaliwanag ang sitas.  Gayunpaman, ang mga salita ni
Jesus ay malinaw na malinaw.  Sila ay napakalinaw na lahat ng batang nakikinig ngayon mismo ay madaling
mauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ni Jesus.  Ibig Niyang sabihin na tanging sa Kanya, sa
pamamagitan lamang ni Jesus, tayo makakapasok sa kaligtasan ng pangangalaga at pag-ibig ng Dios na
matatagpuan sa Kanyang iglesia.   

Si Jesus ay gumagamit ng isang talinghaga.  Sa katunayan, sinasabi Niya iyan sa Juan 10:6:  “Sinabi ni Jesus
sa kanila ang paghahambing na ito, subalit hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinasabi niya sa kanila.”
Si Jesus ay gumagamit ng larawan, o ng isang halimbawa, na alam na alam sa Kanyang panahon.  Sa
panahon Niya dinadala ng mga pastol sa gabi ang kanilang kawan sa isang kulungan o kural.  Ang lupain ay
napakainam para pagpastulan.   Maraming kawan sa mga burol.  Subalit marami rin ang mga asong-gubat
at mga kaaway.  Kaya sa gabi aakayin ng mga pastol ang kanilang mga kawan sa isang kulungan.  

Ang kulungang ito ay may bakod na yari sa bato.  Kailangan itong maging mataas upang hindi makapasok
ang mga magnanakaw at mga asong-gubat.  At mayroon itong pintuan.  Sa pintuan ay mayroong
nakatalagang tagapagbantay na magbubukas ng pintuan upang makapasok ang mga tupa sa kulungan at,
sa umaga, ang mga pastol ay babalik sa iba’t iba nilang kulungan at pupunta sa pintuan at tatawagin ang
kanilang mga tupa.  Nagpatuloy si Jesus sa pagsasabi sa Juan 10 na makikilala ng mga tupa ang tinig ng
pastol.  Alam ng pastol ang bawat isa sa kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at makikilala sila.  Susundan
ng mga tupa ang kani-kanilang mga pastol sa labas ng kulungan.  Isang napakagandang halimbawa ni Jesu
Cristo, ang Isa na tumatawag sa Kanyang bayan sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng Kanyang
makapangyarihang salita. 

Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, “Ako ang pintuan.”  Ibig Niyang sabihin na ang kulungan na tinutukoy Niya
ay ang iglesia.  Ito ang lugar kung saan tayo ay pinananatiling ligtas at pinangangalagaan.  Pagkatapos, sa
talatang 16, sasabihin ni Jesus, “Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin
silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig.  Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang
pastol.”  Ang kulungan ni Jesu Cristo ay ang iglesia.  Sa loob ng iglesia, sa pamamagitan ng Espiritu Santo
at ng Salita, tayo ay binibigyan ng pakikisama sa buhay na Dios.  Sa loob ng kulungan ni Jesu Cristo ay
tinatamasa natin ang buhay, tinatamasa natin ang kaligtasan.  Sabi ni Jesus, “Ang sinumang pumasok sa
pamamagitan ko ay maliligtas, at papasok at lalabas, at makakatagpo ng pastulan.”  At pagkatapos, sasabihin
Niyang, “Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon nito nang may kasaganaan.”  Sa
loob ng iglesia ni Jesu Cristo ay tinatamasa natin ang kaligtasan.  At ang kaligtasan ay ang buhay na ibinigay
sa atin ni Jesu Cristo.

Upang tamasahin ito, kailangan mong pumasok sa pintuan, sa pamamagitan ni Cristo.  Kapag iniligtas ka ni
Cristo, dinadala ka Niya sa Kanyang kulungan, sa Kanyang iglesia.  At sa loob ng iglesia mayroon kang
pakikisama sa Dios, isang buhay na pakikisama.  Sa pamamagitan ni Jesus mayroon kang daan sa Dios.  Iyan
ang sinasabi Niya.  Bilang pintuan, si Jesus ang Nag-iisang makapagdadala sa atin sa pakikisama sa Dios, at
dadalhin tayo sa buhay na sagana – napakasagana na higit pa sa maaari mong isipin, higit pa sa nararapat
sa iyo.  Ito ay pakikisama at buhay sa Dios at pamumuhay sa presensya ng Dios.

Sabi ni Jesus, “Ako ang pintuan.  Sa pamamagitan Ko pumapasok ka hindi lamang sa kakaunting espiritual
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na buhay, kundi sagana, makalangit, walang hanggang pakikisama sa Dios, kapayapaan sa Dios, sa presensya
ng Dios.”

Sa loob ng kulungan, sa loob ng iglesia, tayo dinadala ni Jesus.  Doon ay dinadala tayo sa mayaman,
mapagmahal na yakap ng Dios.  At doon, sa loob ng kulungang iyon, inaalagaan tayo ni Cristo sa
pamamagitan ng Kanyang Salita at sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pamamagitan ng matatanda at
sa pamamagitan ng mga ministro, sa pamamagitan ng mga kapwa mananampalataya.  Hindi sinasabi ni
Jesus, “May mga asong-gubat sa buong paligid burol.  Ang mga huling araw ay puno ng espiritual na
panganib.  Kaya nais Kong lahat ng Aking mananampalataya, lahat ng Aking mga tupa, ay humimpil sa maliliit
na grupo at iwan ang iglesia.”  Hindi.  Kundi sinabi Niya, “Nais Ko silang nasa loob ng kulungan.”  Kaya nga
nakakabagabag kapag ang kabulaanan ay itinataguyod na sa huling mga araw ang wakas ng panahon ng
iglesia ay dumating na.  Anong kahangalan!  Hindi biblikal.  Hindi makadios.  Hindi, sa huling mga araw,
kapag sumagana ang mga asong-gubat, kapag ang mga panganib laban sa kaluluwa ng mga Cristiano ay
dumami, sinasabi ni Jesu Cristo, “Pumasok kayo, sa pamamagitan Ko, sa loob ng kulungan, sa loob ng iglesia,
na siyang katawan ni Jesu Cristo.  Pumasok kayo sa iglesiang iyon sa kanyang lokal na lugar, sa ilalim ng
matatanda at mga diakono, sa ilalim ng tapat na pangangaral ng Salita.  Sapagkat doon ay aalagaan Ko kayo.
At doon ay magkakaroon kayo ng pakikisama sa Akin.”

 “Subalit huwag kayong magkakamali,” sabi ni Jesus.  “Ako ang pintuan.  Ang daan sa buhay, ang daan sa
Dios, ang daan sa mga pagpapala ng kaligtasan na matatagpuan sa loob ng iglesia, lahat ay sa pamamagitan
Ko.  Sa pamamagitan Ko,” sabi Niya, “dapat kayong pumasok.”  Si Jesus ang pintuan dahil Siya ang
Tagapagligtas na nagkatawang-tao.

Ito sa gayon, ang puso, ng sinasabi ni Jesus sa iyo at sa akin ngayon.  Ito ang sinasabi Niya:  “Sa
pamamagitan Ko, sa pamamagitan ng Aking dugo, sa pamamagitan ng Aking krus, pumapasok kayo sa
kayamanan ng kaligtasan na inyong tinatamasa sa loob ng iglesia ni Jesu Cristo.  Ako lamang ang
makapagbubukas ng daan sa iyo.  Ako lamang ang makapagdadala sa iyo tungo sa pag-ibig at pangangalaga
at sa saganang buhay kasama ng Dios sa pamamagitan ng Aking dugo.”

Sa Biblia mababasa natin sa Hebreo 9:12 ang mga salitang ito:  Ito ay “hindi rin sa pamamagitan ng dugo
ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan
magpakailanman sa Dakong Banal, sa gayo'y tinitiyak ang walang hanggang katubusan.”  Ayan.  Iyan ang
sinasabi ni Jesus.  “Ang sinumang pumasok sa pamamagitan Ko.”  Ah, ang mayamang pakikisama para sa
atin ng Dios.  Naiisip mo ba ang kaligtasan at ang pangangalaga at ang pag-ibig ng Dios, upang yakapin ka
ng Dios, upang ang Dios ay maging iyong Dios, upang bantayan ka ng Dios, upang ang Dios ay magtalaga
sa iyo ng walang hanggan!  Ah, kagila-gilalas!

Ngunit paano tayo makakapasok?  Hindi tayo karapat-dapat.  At mayroon pa.  Ni hindi natin ninanasa sa ating
sarili na pumasok.  Kailangan tayong mabago.  Kailangan tayong mapatawad.  Paano?  Sa pamamagitan ng
dugo lamang ni Jesus.  Hindi dahil mayroon tayong ginawa, bagay na naging karapat-dapat tayo upang
makapasok sa pakikisama ng Dios.  Hindi, hindi natin magagawa iyan.  At, muli kong ipanaaalala, hindi natin
nais – hindi sa sarili natin.  Kailangang gumawa ng himala sa atin ang Panginoon kung saan tayo ay inilalapit
sa Kanya upang magnasa at magtamasa at mabuhay sa pakikisama sa Dios.  Subalit lahat nang ito, lahat
nang ito, sa pamamagitan ni Jesus.  Si Jesus ang pintuan.  Papasok ka sa pakikisama ng Dios at kaligtasan
sa pamamagitan ni lamang ni Jesu Cristo at sa pamamagitan ng mga kagalingan, ang kahanga-hangang
kagalingan, ng Kanyang krus.   

Mayroong panganib, sabi ni Jesus.  May mga huwad na pastol.  May mga magnanakaw ng tupa.  May mga
upahan, sabi ni Jesus, na walang malasakit sa mga tupa.  May mga magnanakaw na umaakyat sa ibang daan
upang makapagnakaw sila at pumatay.  Hindi sila pumapasok sa pintuan, sabi ni Jesus.  Maaari silang lumitaw
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na napakabait.  Subalit hindi sila interesado sa mga tupa.  Pinapatay nila ang mga tupa.  

Ang ating Panginoon, gaya ng sinabi ko sa simula, ay nagsasalita dito tungkol sa mga huwad na pastol, ang
mga Fariseo.  Iyan ang kahalagahan ng kapitulo 9.  Kailangan mong basahin ang kapitulo 9 ng ebanghelyo
ni Juan upang maunawaan ang Juan 10.  Sabi ng mga Fariseo na may iba pang daan patungo sa presensya
ng Dios maliban kay Jesu Cristo.  Sabi nila na ang daan patungo sa presensya ng Dios, ang pintuan na siyang
papasukan ng isang tao patungo sa kamangha-manghang pangangalaga ng Dios ay sa paraan ng mga gawa
ng isang tao, sa paraan ng mga kagalingan ng isang tao.  Sinasabi nila na kailangang tanggapin ng Dios kung
ano ang ibinibigay natin sa Kanya at sa batayan ng ibinibigay natin sa Kanya ay makakapasok tayo sa
Kanyang pakikisama.  Sinasabi ni Jesus na sila ay mga tulisan at magnanakaw.  Sinisikap nilang umakyat sa
ibang daan.  Hindi sila papapasukin.

Sa buong kapanuhan ay nagkaroon na ng mga pagtatangka na pumasok sa pakikisama ng Dios sa
pamamagitan ng kagalingan ng tao.  Ngunit sinabi ni Jesus na hindi ka makakapasok sa gayong paraan.
Hindi ka makakapasok sa kulungan ng presensya ng Dios sa pamamagitan ng mga kagalingan ng sinuman
maliban kay Jesus.  Oo, ang panalangin at pagsisisi at mabubuting gawa ay napakahalaga para sa Cristiano.
Sila ang mga bunga ng mga nilikha sa atin ni Jesus.  Sila ang mga bunga ng pagiging ligtas sa dugo ni Jesu
Cristo.  Ngunit huwag mong isipin na ang iyong pinakamamabuting bagay, ang iyong pinakamabubuting
espiritual na mga gawa, ang nagbubukas ng pintuan sa kulungan.  “Ako ang pintuan,” sabi ni Jesus.  “Sa
pamamagitan Ko, sa pamamagitan Ko lamang.”  Ang kaligtasan ay (tiyak, ngunit tanging) sa gawa lamang
ni Jesu Cristo.  

Sinabi ng mga Fariseo sa Kanya, “Hindi ka namin kailangan.  Hindi namin kailangan ang dugo lamang ni
Cristo.  Ah, siguro ay papayag kami na ikaw ay lubos na kapuri-puri.  Siguro ay papayag kami na lamang ka
sa amin dito.  Ngunit hindi ka namin kailangan.  Kaya namin ito sa aming sarili.”  Iyan ang mapagmataas na
pananalita ng makasalanang laman.  “Kaya namin ito.”  Hindi, hindi mo kaya.  Hindi ang iyong
pinakamagaling na gawa.  Hindi, hindi ka nito madadala sa presensya ng Dios.  Mahalaga ba ang mabubuting
gawa?  Syempre mahalaga sila.  Subalit kung nagtitiwala ka sa mabubuti mong gawa bilang batayan kung
saan ikaw ay tinanggap sa pakikisama sa Dios, ikaw ay mapapahamak.  Sinasabi ni Jesus na ikaw ay walang
iba kundi tulisan at magnanakaw noon, nagsisikap na umakyat sa ibang daan.  Magtiwala lamang kay Jesus.

“Sa pamamagitan Ko,” sabi Niya, “sa pamamagitan Ko.”  Ang mga salita ay malinaw.  Mauunawaan iyan ng
isang bata.  Yakapin sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalatayang bigay ng Dios.  Yakapin
sila – sa pamamagitan lamang ng gawa ni Jesus tayo makakapasok sa pakikisama ng Dios.

Maging napakalinaw.  Huwag mong sabihin, “Ay, syempre, may daan ako sa Dios dahil ang mga magulang
ko ay nasa iglesia, ang mga lolo at lola ko ay nasa iglesia.  Ako ay nabautismuhan.”  Hindi, ang daan tungo
sa pakikisama ng Dios ay sa pamamagitan ng pananampalataya, kaloob ng Dios, personal na
pananampalataya kay Jesu Cristo.  Wala nang iba pang daan.

Ang maghanap ng iba pang daan sa pakikisama sa Dios, ang maghanap ng iba pang daan sa pakikisama sa
buhay sa Dios, ay paglapastangan.  Ang maghanap ng iba pang daan maliban kay Jesus ay paglapastangan.
Ito ay pagsasabi sa Dios, “Si Jesus ay hindi kinakailangan.”  Ito ay pagsasabing, “Si Cristo ay namatay nang
walang kabuluhan.”  Ito ay pagsasabing, “Ang krus sa kabila ng lahat ay hindi talaga mahalaga.  May iba
pang daan.  Hindi kailangang ibigay ng Dios ang Kanyang Anak sa gayon kasamang kamatayan kung may
iba pang daan upang tayo ay madala sa pakikisama ng Dios.”  Ang pagsasabing si Jesus ay hindi kailangang
mamatay sa krus ay magpagmalaking paglapastangan na nagmumula mismo sa impierno.  May magsasabi
bang, “Panginoong Jesus, ang ginawa mo tatlumpu’t tatlong taon matapos kang ipanganak, at lalo na sa anim
na oras sa krus, ay napakabuti.  Ito ay lubos na nakakapukaw.  Ay, ito ay nakakapukaw sa akin! Ngunit hindi
ito kinakailangan, dahil kaya kong gawin iyon sa sarili ko.  Marahil, may iba pang daan, sa pamamagitan ng
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mga banal o sa pamamagitan ng birheng Maria o sa pamamagitan ng mabubuti kong gawa.”  Sasabihin mo
ba iyan?  Kung gayon ay sinasabi mo na hindi mahalaga na pagdaanan ni Jesus ang matinding paghihirap
ng krus.

Ang ebanghelyo ay simple.  Ngunit kailangan tayong pagkumbabain ng Banal na Espiritu bilang makasalanan,
maruruming makasalanan.  May isang daan, isang tiyak na daan, sa katiyakan ng buhay na walang hanggan,
tungo sa kulungan ng Dios.  Ang dugo ni Jesus, nabuhos para sa pagtatakip lamang ng aking mga kasalanan!
Si Jesus lamang.

Si Jesus ay hindi tumatayong kasama ng iba pang mga tagapagligtas sa buong sanlibutan.  Si Jesus ay hindi
isang Tagapagligtas, Siya ang Tagapagligtas.  Siya ang tanging Tagapagligtas.  Walang ibang tagapagligtas
maliban kay Jesu Cristo.

Pumasok ka sa kulungan sa pamamagitan ng kaloob, ang kagila-gilalas, napakahalagang kaloob ng
pananampalataya.  Pumasok ka doon sa kulungan.  Magtiwala kay Jesus at tanggapin sa pamamagitan ng
pananampalataya ang katiyakan na ikaw ay tinanggap na doon sa kulungan, o ang masasabi nating tipan ng
buhay na Dios.  Pumasok ka sa pamamagitan ng pananampalataya at tamasahin ang pakikisama sa Dios.
Maupo at magpahinga at bigyang-katiyakan ng ngiti ng Dios.  Lahat sa pamamagitan ni Jesus.  Sinasabi ng
Biblia na magagawa natin iyan nang may katapangan.  Pumasok nang may katapangan, sabi ng Biblia.
Lumapit nang may katapangan, sa pamamagitan ng pananampalataya, nananangan kay Cristo.  

Tiyaking papasok ka sa pamamagitan ni Jesus.  Hiwalay kay Jesus ang pintuan ay hindi bukas.  Hiwalay kay
Jesus ay walang pagpasok.  Ang pintuan ay nakasara.  Kung hahanap ka ng daan tungo sa pakikisama ng
Dios ngayon maliban kay Jesu Cristo; kung hahanap ka ng daan tungo sa pakikisama ng Dios na hindi
kabilang ang iyong ganap na kapahayagan ng sarili mong kahihiyan, ang iyong kawalang-kakayahan na
gumawa ng anuman upang maging karapat-dapat sa presensya ng Dios – kung hindi mo iyan
sasampalatayanan, ang pintuan kung gayon ay nakasara sa iyo.  Kaya, gaya ng panahon ni Noe nang libu-libo
ang nasa paligid ng arko at nagsimulang umulan at tumaas ang tubig at isinara ng Dios ang pintuan
pagkatapos ni Noe at nasugatan ang kanilang mga darili subalit hindi sila makapasok – gayon din ngayon,
hiwalay kay Jesus, hindi ka maliligtas.  Ito ay sa pamamagitan lamang ni Jesu Cristo.  Itapon mo ang iyong
pagmamataas, sa biyaya ng Dios.  Itapon mo ang pagtitiwala sa sarili mong kagalingan o pagtitiwala sa
kagalingan ng iba maliban kay Jesu Cristo.  Ipahayag:  “Ako ay makasalanan.  Ako ay walang halaga.  Ako
ay bulag.  Ako ay hubad.  Ako ay ketongin.   Wala akong magagawa.  Si Jesus, ang aking Tagapagligtas.
Kailangan ko Siya.”  Ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa Dios, lahat ng kaluwalhatian sa Dios kay Cristo.
Ang pintuan ay bukas tungo sa mayamang pakikisama ng Dios, buhay na walang hanggan, buhay
magpakailanman.  Ang ngiti, ang yakap ng Dios ay ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Jesu Cristo.
Ngayon pumasok, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyaya at tamasahin ang buhay na sagana,
buhay sa kulungan at sa magiliw na pangangalaga at pag-ibig ng Dios sa pamamagitan ni Jesus.

_____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  Ipinahahayag namin na sa sarili naming puso
at kalikasan palagian kaming tumitingin sa aming sarili, itinataas ang aming sarili bilang daan.  Dalangin
namin na pagkakalooban Mo kaming magsisi at sa pamamagitan ng pananampalataya ay yakapin itong
Tagapagligtas na si Jesu Cristo, ang tanging Tagapagligtas na siyang pintuan at sa pamamagitan Niya kami
ay makakapasok at maliligtas.  Ipagkaloob Mo po ito, Panginoon.  Ipagkaloob Mong ilagay namin ang buo
naming tiwala sa Kanya at sa Kanya lamang, ngayon at palagi.  Dalangin namin sa pangalan ni Jesus, Amen.


