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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 2:19

"Pagbulay-bulayan Ang Cristong Sanggol Sa Iyong Puso”

ni Rev. Carl Haak

    
Mababasa natin ang Salita ng Dios sa Lucas 2:19, “Subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang
ito, na pinagbulay-bulay sa kanyang puso.”

Samahan natin ang birheng Maria ngayon at pagbulayan sa ating mga puso ang kamanghaan at ang
hiwaga ng kapanganakan ni Cristo.  Maaari tayong magbulay, iyan ay, pag-isipan ng malalim at mabuti
ang kapanganakan ng sinumang sanggol, sapagkat ito ay dakilang hiwaga at kamanghaan.  Ecclesiastes
11:5:  “Kung paanong hindi mo nalalaman kung paanong dumarating ang espiritu sa mga buto sa
bahay-bata ng babaing nagdadalang-tao, gayon mo hindi nalalaman ang gawa ng Dios na lumalang sa
lahat.”  Ang maselan at nakasisindak na gawa ng Dios sa lihim sa bahay-bata ng nagdadalang-tao!
Ngayon kaya ng espesyal na potograpiya na ipakita sa atin ang kamangha-manghang paglaki.

At pagkatapos, isipin na lamang sa sandali ng paglilihi ang kaluluwa ay ibinibigay ng Dios – ang buhay
na walang katapusan, alinman sa katarungan ng Dios sa impierno o sa kaluwalhatian ng Dios sa langit.
Sa pagbubulay sa gayong mga bagay, tayo ay tumutugon kasama ng mang-aawit sa Awit 139:14, “Ang
iyong mga gawa ay kahangahanga; at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.”  

Subalit ang anak ni Maria ay hindi katulad ng ibang bata.  Ang sanggol na kalong ni Maria sa kanyang
mga bisig ay ang sanggol na di maunawaan.  Siya ang kamanghaan at ang hiwaga ng walang hanggang
Dios na nagkatawang-tao.  I Timoteo 3:16:  “Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan:
Siyang nahayag sa laman.”  Ang kilalang himno:  “Veiled in flesh the Godhead see; hail th’ incarnate
Deity.”  Dios ng mga dios, ngayon ay nasa laman.  Isang bagong silang sa mga bisig ni Maria.

Bakit?  Ngayon ay pupuntahan natin ang puso ng hiwaga.  Sapagkat inibig tayo ng Dios (Juan 3:16):
“Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak.”  

Pagbulayan natin sandali, mamangha tayo sa hiwaga ng pag-ibig ng Dios para sa atin sa kaloob ng
Kanyang Anak sa laman.

Subalit masasabi natin na hindi natin kayang buksan lahat ng nangyayari sa puso ng birheng Maria nang
gabing iyon kung saan ay kalong niya ang kanyang anak sa silungan ng mga baka.  Siya ang babaeng
sinabi ni Gabriel na lubos na pinagpala ng Panginoon.  At sabi mo, hindi natin maaaring maunawaan ang
lahat ng nangyayari sa kanyang isipan at puso at kaluluwa.  Totoo.  Ngunit, tandaan si Maria ay isang
mananampalataya.  Maaari siyang sisihin ng iba, na, sa buong buhay ng Panginoon siya ay nagpakita
ng hindi sapat na panimula ng gawa at kaharian ng kanyang Anak.  Maging ito ay mula pa sa simula,
nang sabihin kay Maria ng anghel na si Gabriel na siya ang magiging ina ng Panginoon, hanggang sa
wakas nang si Jesu Cristo ay umakyat sa langit, si Maria ay nasa mga pahina ng Kasulatan bilang isang
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mananampalataya.   Naniniwala si Maria nang gabing iyon na ang sanggol na kanyang ipinanganak ay
ang Mesias na matagal nang hinihintay.  

Maaari nating sabihin, Oo, naunawaan iyan ni Maria.  At nauunawaan natin iyan ngayon.  At totoo na
nakikibahagi tayo sa pananampalataya ni Maria.  Subalit hindi natin tunay na mararanasang muli ang
lahat ng kanyang nararanasan.  Ang pagbubulay natin sa kamanghaang ito, sabi mo, ay malayo mula
sa birheng Maria.  Subalit gayunman, hindi natin nakikita ang punto.  Sapagkat sinasabi sa atin ng teksto
na ang mga bagay na nagiging sanhi ng pagkamangha ni Maria ay ang mga bagay na magagamit natin.
Mababasa natin sa Lucas 2:19, “Subalit iningatan [o pinahalagahan] ni Maria ang lahat ng mga salitang
ito, na pinagbulay-bulay sa kanyang puso.”  Ang Espiritu Santo, mula sa talatang 15 ng Lucas 2, ay
binibigyang-diin na lahat iyon ay nasa mga salita.  Ang mga salita patungkol sa sanggol na ito ang
gumagawa ng lahat ng kaguluhan.  Sinabi ng mga pastol sa talatang 15, “Pumunta tayo ngayon sa
Bethlehem at tingnan natin ang nangyaring ito [hindi, ang salitang ito].”  At muli, sa talatang 18:  “At
lahat nang nakarinig nito ay namangha sa mga bagay [salita] na sinabi sa kanila.”  Ang Salita ng Dios
tungkol sa sanggol ang pinagbulayan ni Maria sa kanyang puso. Kaya maaari nating pagbulayan kasama
niya ang gayon ding kamanghaan at hiwaga. 

Pagbulayan ito:  Ang Sanggol sa sabsaban, marahil ay pinapasuso sa dibdib ng birheng Maria habang
siya ay nagbubulay, ay ang walang hanggang Anak ng Dios, na nagsalita upang malikha ang sanlibutan;
na, ayon sa Hebreo 1, ay umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang
kapangyarihan; na nasa kandungan ng Ama (Juan 1:18); na siyang Anak ng pinagpala na siyang
tinatabingan ng mga anghel ng kanilang mukha.  Ngayon ang Isang ito, ang maluwalhati, ang walang
hanggang Dios, na lumikha ng lahat, ay nagkaroon ng hangganan.  Ang walang hanggan ay sa panahon.

Subalit iningatan [pinahalagahan] ni Maria ang lahat ng mga salitang ito sa kanyang puso.  Ang salitang
“subalit” doon ay salungat sa maraming nasa Bethlehem nang gabing iyon na pinagsabihan ng mga
pastol ng salita na sinabi sa kanila ng mga anghel tungkol sa sanggol na ipinanganak ni Maria.  Mababasa
natin tungkol sa mga taong iyon sa Bethlehem, “At lahat nang nakarinig nito ay namangha sa mga bagay
na sinabi sa kanila ng mga pastol.”  Sila ay namangha.  Sabi nila, “Hindi ba iyan interesante?  Kailangan
kong magmadali ngayong gabi sa aking negosyo.”  Ang pagkamanghang iyon ay pagkamangha ng
di-sumasampalataya.  Isang sandaling pag-iisip ng kanilang mortalidad, marahil, at ng Dios, ng
kasalanan, at ng kahungkagan ng kanilang kaluluwa.  Ngunit pagkatapos, ay mabilis itong pinagpag at
balik sa buhay na ito.  Iyon ay sandaling pagkilala sa sinasabi ng ebanghelyo.  Tulad ng pangangaral ni
apostol Pablo sa Antioquia sa kanyang unang misyonerong paglalakbay – patungkol dito ay mababasa
rin natin na ang mga nakikinig ay “namangha.”  Matapos mailagay ang ebanghelyo at nakita ang
pagtanggi sa mga mata ng marami sa kanyang tagapakinig, ang apostol ay bumanggit mula sa Lumang
Tipan.  Sabi niya, “Tingnan ninyo, mga mapanlibak! Manggilalas kayo at mapahamak; sapagkat ako'y
gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw, isang gawang sa anumang paraa'y hindi ninyo
paniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sinuman.”  Marami sa Bethlehem nang gabing iyon, nang marinig
nila ang salita tungkol sa sanggol, ay namangha.  Nagulat ng kaunti, kapansin-pansin:  Mesias,
Tagapagligtas, Panginoon, walang hanggang Dios, ipinanganak, ang Dios na pumarito upang magligtas,
kasalanan, kahatulan, pananagutan sa Dios –ah, abala.  Ang isa pang araw ay darating.  Ano ang alam
ng mga pastol.  Balik tayo sa negosyo.  At pagkatapos isang mainit na hapunan ngayong gabi.

Ganyan ka ba mamangha tungkol sa Cristong Sanggol?  Hindi ito maaaring tungkol talaga sa anumang
kasalanan sa akin na nangangailangan ng pagtubos.  Naiisip mo ba ang tungkol sa katotohanan na ikaw
ay may pananagutan sa harap ng walang hanggang Dios?  O sinasabi mo lamang, “Ah, panahon lamang
ng pista.  Magkaroon tayo ng mainit na pakiramdam.”
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Ngunit si Maria, salungat sa pagka-paimbabaw, ay nagbulay.  Ipinasa niya ito sa kanyang kaluluwa.
Pinag-isipan niya ito.  Narinig niya ang tinig ng kanyang budhi pinukaw ng espiritu ng kanyang kasalanan,
ng kanyang mortalidad, ng biyaya ng Dios, ng Kanyang pangako, ng kanyang sanggol.  Alam niya kung
sino ang sanggol na ito.  Alam niya na Siya ang walang hanggang Anak ng Dios na nasa kanyang laman.
Alam niyang ang Dios ang ama ng sanggol na ito.  Ang iba ay maaaring mamangha tungkol diyan.
Marami, kahit si Jose sa isang pagkakataon, ay naniwala sa idinikta ng pagdadahilan ng tao, na ang anak
ni Maria ay ipinaglihi sa pangangalunya at bastardo.  Sinasabi ng tingin ng bawat isa, “Naniniwala kaming
ang sanggol na iyan ay tulad din ng ibang sanggol.”  Subalit alam ni Maria.  Itong labing-pito o
labing-walong taong gulang na ina – alam niya.  Hindi tao ang Kanyang ama.  Alam niyang ang salitang
sinabi ng anghel na si Gabriel ay kailangang mangyari.  Lucas 1:31-33:  “At ngayon, maglilihi ka sa iyong
sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siya sa pangalang JESUS.  Siya'y
magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan….Siya'y maghahari….magpakailanman at hindi
magwawakas ang kanyang kaharian.”  At nang tanungin niya si Gabriel, “Paano mangyayari ito?  Ako'y
wala pang nakikilalang lalaki, wala pa akong asawa,” sumagot ang anghel:  “Bababa sa iyo ang Espiritu
Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan.  Kaya't ang batang banal ay tatawaging Anak
ng Dios.”  Siya ay nagbulay.  

Magbulay kasama niya.  Siya na inalagaan ng isang dalagang Hebreo ay Panginoon ng lahat.  Binuksan
kaya niya ang Kanyang kamay at pinakialaman ang maliliit Niyang daliri?  Gayunman, sa Kanyang mga
kamay ay ang lupa at dagat at lahat ng malalalim na lugar.  Sa kanya ang tibay ng lahat ng mga burol.
Ngayon ay dumating ang Emmanuel, ang Dios ay kasama natin, hindi tumitigil na maging kung ano Siya
– Dios.  Siya ay naging kung ano ang hindi Siya – tao, upang tayo ay maging kung ano ang hindi tayo
– pinatawad at matuwid sa paningin ng Dios.  Pagbulayan. 

Napakabigat, napakainit, lubhang nakakatakot ang bigat ng ating kasalanan at pighati na tanging ang
walang hanggang Dios na pumarito sa laman ang makakapag-alis at papasan sa lahat ng ito.  Ang
gayong pag-iisip kaya ay naisip niya, sasabihin mo?  Maaari at dapat silang maging atin.  

Subalit pinahalagahan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito at pinagbulayan sila sa kanyang puso, sabi
ng ating teksto.  Anong mga salita?  Ang mga salita ng mga pastol.  Sinabi ng mga pastol kay Maria at
Jose kung ano ang sinabi sa kanila ng mga anghel.  Pinag-isipan ni Maria ang mga salitang natanggap
mula sa mga pastol.  Ang mga pastol na nakadamit ng gulanit dahil sa kahirapan ay dumating na
nasasabik sa sabsaban.  Marahil sila ay sabay-sabay na nagsasalita.  Sinabi nila kay Jose at Maria:  “Ang
anghel ng Panginoon ay nagpakita sa amin.  At pagkatapos ang buong hukbo ng langit ay sumambulat
sa maluwalhating pagpupuri sa paligid namin.  Ang anghel bago iyan ay nagsabi na mayroong mabuting
balita at dakilang kagalakan sa buong bayan ng Dios, sapagkat sa araw na ito ay ipinanganak sa atin ang
isang Tagapagligtas, na Siya ang Cristo, ang Panginoon!  At ito, sabi niya, ang magiging palatandaan sa
atin, na matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.”

Ginamit ng mga pastol ang mga salita para sa kanyang anak, “Tagapagligtas” – Saklolo sa kasalanan at
kamatayan.  Ginamit nila ang salitang “Cristo,” o “Mesias” – ang matagal nang hinihintay na Lingkod ng
Dios na pinagkatiwalaan ng lahat ng gawa ng Dios. Ginamit nila ang salitang “Panginoon” – isang
Maharlika, kapangyarihan at karangalan.  Pinagbulayan niya.  Ang sanggol ang katuparan ng pangako
na nagmula sa puso ng Dios – ang pangako na pinanghawakan ni Adan at Eba; ang pangako na mahigpit
na pinanghawakan ni Abraham sa kanyang puso; ang pangako na pinagtiisan ni Moises ng lahat ng
bagay; at ang pangako na inawit ni David, ang matamis na mang-aawit.  Ngayon ang Emmanuel ay
bumangon.  Ilaw ng ilaw.  Dios ng Dios.  Ang Manunubos ay pumarito sa sanlibutan.  Sinimulan ni Maria
nang gabing iyon ang pagbubulay na noon pa man ay pinag-ukulan na ng iglesia at pag-uukulan sa
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walang hanggan.  Ang Manlilikha, ang buhay na Dios, na sa Kanya ay walang maidaragdag, ay
nagpakumbaba at pumarito sa anyo ng isang alipin upang tubusin ang mga nagkasala laban sa Kanya.

Pinagbulayan ni Maria ang Kanyang ipinarito upang gawin.  Lahat ay walang saysay malibang makita mo
kung bakit Siya pumarito at ano ang Kanyang ipinarito.  Pinagbulayan ni Maria.  Ang salitang “bulay” ay
hindi nangangahulugang naguguluhan, nasa kagipitan, nalilito.  Kundi ang salitang iyon ay
nangangahulugang upang madama ang lalim ng isang bagay ngunit maging walang kakayahang makita
ang ilalim nito.  Lahat ng mga bagay na ito, mga salitang ito, ang mga pangyayaring ito ay kumilos sa
kanyang kaluluwa at kanyang pag-iisip.  Naramdaman niya ang isang bagay na malaki, isang bagay na
kahanga-hanga, isang bagay na kasing-laki tulad ng puso ng Dios na nangyayari sa pamamagitan niya.
Mayroong tungkol sa Anak ng Dios na ipinanganak sa laman na pumukaw sa hukbo ng langit.  Nakita
ng mga anghel ang dahilan.  Ang mga anghel nang gabing iyon ay hindi lamang nakita ang katotohanan
na ang kanilang mahal, na Anak ng Dios, ay tinakpan ang Kanyang kaluwalhatian at ibinalot sa mga tela
at nakahiga sa mga dayami.  Kundi nakita rin nila ang dahilan para sa lahat ng ito, at ikinamangha nila.
Ito ay pumukaw sa kanila upang bumaba sa Bethlehem upang umawit ng kanilang Hosana:  Luwalhati
sa Dios sa kataas-taasan. 

At ngayon pinagbubulayan ni Maria ang bagay ding iyon.  Ito ang dahilan, ito ang kamanghaan ng
pag-ibig ng Dios para sa mga makasalanang di karapat-dapat tulad mo at tulad ko at ni Maria.  Alam niya
na ang dahilan sa kapanganakan ay hindi makalupang kaharian, bagama’t nagpunyagi siya doon gaya
ng gagawin ng sinumang ina.  Bilang isang ina, nais niya ng makalupang pinakamabuti para sa kanyang
anak – karangalan at kapangyarihan, kaginhawahan at kaligayahan.  Subalit wala sa mga iyon ang
nakatalaga.  At naramdaman niya ito.  Ah, oo, naramdaman niya iyon.  Nanganak siya habang nakahiga
sa mga dayami at nangangamoy dumi ng hayop.  Ipinanganak niya ang batang ito matapos sabihin ng
mayayamang tao, “Walang silid para sa kanya.” Naramdaman niya ang pagtanggi ng sanlibutang ito para
sa kanyang anak.  Naunawaan niya, ito kahit paano, ang lugar para panganakan ng Anak ng Ama,
sapagkat ito ay nangusap sa Kanyang ipinarito upang gawin.  Hindi Siya pumarito upang mamuno sa
mga hukbo.  Hindi Siya pumarito upang mag-asawa at magkaroon ng mga anak.  Hindi Siya pumarito
upang maghatid ng mapayapang unawaan sa gitna ng mga bansa at upang alisin ang kahirapan at ang
sanlibutan ay gawing mas mabuting lugar sa Kanyang pagdaan sa sanlibutan.  Hindi!  Siya ay pumarito
upang tanggihan, upang hamakin ng walang katulad, upang kapootan ng walang dahilan, upang itaboy.
Siya ay pumarito para sa isang krus.  Siya ay pumarito upang magdusa ng impierno para sa kanya at
tamuhin para sa kanya ang kasuotan ng isang reyna at ng buhay na walang hanggan.  

Nakita mo, pinagbubulayan natin ang kapanganakan ni Jesu Cristo ngunit pinagbubulayan natin yaong
hindi natin kayang unawain.  Pinagbubulayan natin ang alam nating katotohanan.  Subalit hindi natin ito
maarok.  Isinasaalang-alang natin ngayon ang isang bagay na mas malalim pa sa kalawakan at mas
mabigat pa sa karagatan – ang dakila, dakila, dakilang pag-ibig ng Dios.  Bakit Siya ipinanganak?  Bakit
nagkatawang-tao ang walang hanggang Anak ng Dios, isinilang sa gayong kahirapan sa isang sabsaban
at pagkatapos ay pumaroon sa krus upang magdusa at mamatay?  Mga bata!  Bakit Niya iyon ginawa?
Sasabihin mo, “Siya ay pumarito upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan.”  Oo.  Sasabihin mo, “Siya
ay pumarito upang tiyak na iligtas ang mga hinirang na ibinigay ng Ama sa Kanya.”  Oo.  Subalit,
bagama’t ang dalawang pahayag na iyon ay totoo, tiyak na totoo, gayunpaman, inilalagay pa rin nito sa
labas mo ang bagay na ito, inilalagay ito sa labas ng personal na katanungan, bakit Niya ito ginawa?
Dahil minahal Niya ako.  Iyan ang sagot ng anak ng Dios.  Galacia 2:20:  “Ako'y ipinakong kasama ni
Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na
ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak
ng Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.”  Sa pamamagitan lamang
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ng Kanyang pagparito, sa pamamagitan lamang ng Kanyang kamatayan, ang mga kasalanan ko ay
mapapatawad.  Wala ng ibang paraan.  Sa pagpapakita lamang Niya sa lupa, sa mga bisig ni Maria,
bilang kanyang anak sa laman.  Sa gayong paraan lamang ang kabigatan ng aking sala ay maaalis sa
akin at matatamo ang walang hanggan para sa akin.  Pagbulayan.  

Pagbulayan ito.  Nang sandaling iyon, ang di-mabilang at di-masukat na bigat ng iyong kasalanan ay
inilagay sa sanggol na ito, upang hindi mo na kailangan pa itong pasanin.  At kailangang pasanin ng
sanggol na ito ang bigat ng kasalanan sa krus at pagdusahan itong lahat.  Bakit Niya iyan gagawin?  May
pakinabang ba Siya sa paggawa nito?  Siya ba ay naging iba?  May natamo ba Siya na dating wala sa
Kanya?  Anong isang bagay ang maaaring dumating sa Kanya na hindi sa Kanya?  Siya ang Anak ng Dios.
Ginawa Niya ito dahil inibig Niya ako.  Inibig Niya nang malaya at mapagbiyaya ang lahat ng mga
hinirang ng Ama.  Bakit?

Hindi ko alam.  Maliban sa niloob Niyang gawin iyon mula sa Kanyang sariling walang hanggang puso
para sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan.  Unawaain mo iyan, kung kaya mo.  

Pagbulayan mo iyan at mahulog sa kalaliman ng pag-ibig ng Dios.  Pagbulayan mo ito:  Hindi kailanman
nagpakita ang Dios na napakaganda kaysa nang kalong Siya ni Maria bilang Sanggol at pinagbulayan ang
hiwaga ng Dios.  Mula sa Kanya, mula sa kanyang Sanggol, ay sumikat ang awa, biyaya, at pag-ibig ng
Dios.  Ang mga anghel ay sumamba.  Ang langit ay umawit.  Si Maria ay nagbulay sa kanyang puso.  At
tayo, ngayon, ay nagbubulay at yumuyukod at sumasamba.

Si Maria, nang gabing isilang ang ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo sa Bethlehem, ay pinagbulayan
ang lahat ng mga bagay na ito habang siya ay nasa kuwadra – isang hamak na lugar.  Iyon ay isang
gabing madilim.  Naroon si Jose.  At marahil ay sinikap niyang gawing maginhawa ang lugar hangga’t
makakaya niya.  Ang mga bituin na ginawa ng Lumikha ay nagningning nang lubos.  Marahil ang ilan sa
mga hayop na nilikha Niya ay nasa malapit lang.  At ang Dios, sa laman, ay isinilang sa pamamagitan
ng panganganak, mula sa kanyang sinapupunan.  Siya ay ipinanganak upang palayain ang Kanyang
bayan.  Ang pangako ay natupad.  At ang pangako ay kalong niya sa kanyang mga bisig.  At sina Jose
at Maria, pinagbubulayan ang mga bagay na ito, ay nahulog sa pag-iisip ng gabing iyon, walang
pag-aalinlangang yumukod at sumamba at sinabing, “Dios ko, dakila Ka,” at umawit:  “Ang Kanyang
biyaya ay laging nananatili!” 

Hindi mo na kailangang pumunta sa Bethlehem o hanapin ang sabsabang iyon upang sumama sa
pagbubulay na ito, dito sa kahanga-hangang pagpapahalaga sa pag-ibig at biyaya ng Dios.  Nasa harap
mo ang mismong mga bagay na maaabot niya at ni Jose.  Sa katunayan, ikaw at ako ay mayroong higit.
Nasa atin ang buong Salita ng Dios – ang Salita ng buhay na Dios – upang pahalagahan.  At ang Salitang
iyon, sa kapanganakan ni Jesu Cristo, ay ang Salitang nagpapahayag sa atin na kinuha Niya sa Kanyang
sarili ang ating laman at dugo at pumarito sa gitna natin, Panginoon ng lahat – na hindi Niya inalintana
ang kahihiyan ng ating kasalanan kundi kinuha ito sa Kanyang sarili.   Ang kapanganakan ni Jesu Cristo
ay nagpapahayag na Siya ay pumarito upang ipako sa krus, upang kunin ang ating mga kasalanan sa
tanging lugar na sila ay maaaring mawasak – sa krus.  Ang kapanganakang iyon ay nagpapahayag na
Siya ang Isa na nabuhay mula sa mga patay, umakyat sa Ama, at ngayon ay nananahan sa atin sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo upang tiyakin sa atin ang ating kapatawaran at upang
pangalagaan tayo tungo sa walang hanggang kaluwalhatian.

Napakarami ng dapat nating pagbulayan – napakarami.  At sa ating pagbubulay itinatanong natin, “Bakit,
Panginoon?  Bakit ito ginawa para sa akin?”  At maririnig natin ang sagot na hindi maaarok, sagot na
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napakayaman, napakalinaw, at napakalaya:  “Ang Anak ng Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng
Kanyang sarili dahil sa akin.”

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming nasa langit, sa aming pagyukod sa Iyong harapan dalangin namin na ang aming isipan ay
mapuno ng pagkamangha at paggalang at pag-ibig para sa Iyo.  Ikaw ay kahanga-hanga.  Napakadakila
ng Iyong biyaya.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


