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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 1:21

“Si Jesus ang Aking Tagapagligtas”

ni Rev. Carl Haak

Karamihan ng mga tao sa mundo ay hindi alam kung ano ang kahulugan ng pangalang Jesus. Alam
mo? Sa ating lipunan, ang pangalang Jesus ay madalas ginagamit sa panunumpa. Ang pangalang
pinagpala, ang pangalang higit sa lahat ng mga pangalan, ay bagay na naiisip banggitin kapag ikaw ay
nagagalit, kapag ikaw ay masayang-masaya, o kapag may nais kang ipagdiinan. Ginagamit mo ba ang
Kanyang pangalan sa ganoong paraan?

Maraming mga bata sa sanlibutang ito ang hindi alam na si Jesus ay may isang pagkatao, sariling Anak
ng Dios. Walang nakikipag-usap sa ganitong kaparaanan, siyempre, tungkol kay Mohammad, Allah,
Charles Darwin, o kay Buddha. Ang kanilang mga pangalan ay hindi mga salitang panumpa. Subalit
ang pangalang yaon na nagpapayapa ng ating kaluluwa, Si Jesus, ang pangalang ito ay ginagamit ng
tao para sa panunumpa. 

Sa mundo ng iglesia ay hindi rin ganoon kabuti. Hindi rin nalalaman ng iglesia kung ano ang kahulugan
ng pangalang Jesus ngayon. Ito ay may kinalaman sa... kaligtasan? mula sa... kawalang-katarungan?
mula sa... kahirapan? mula sa... wheelchair?  O ang pangalang ito ay nangangahulugang nais Niya na
maglitas, nais ni Jesus ang magligtas, subalit hindi Niya magagawa malibang hayaan Siya ng tao na
gawin ito. O sisimulan Niya ang kaligtasan, at ikaw ang tatapos nito sa pamamagitan ng iyong mga
gawa o ng mga kagalingan ng iglesia. 

Mayroon bang sinuman ang nakakaalam kung ano ang kahulugan ng pangalang Jesus? Ating
itinatanong, mayroon bang sinuman, sa buong sanlibutan na ginawa ni Jesus at ginawa para kay
Jesus, ang nakakaalam kung ano ang kahulugan ng pangalang Jesus? 

Ito ay sa pamamagitan ng biyaya na, masasabi natin, ngayong, “Oo, alam ko kung ano ang kahulugan
ng pangalang iyan. Hindi ko lamang nalalaman ang kahulugan ng Kanyang pangalan, kundi kilala ko
Siya ng personal.” Ang kahulugan ng Jesus ay “Tagapaglitas.” Si Jesus ang aking Tagapagligtas mula
sa aking kasalanan, ang aking masamang paghihimagsik laban sa Dios na banal, ang aking masama at
wasak na makasalanang-likas na karapat-dapat sa pangwalang-hanggang galit ng Dios. Inaawit natin,
“Aking Jesus, mahal Kita, alam kong Ikaw ay akin; para sa Iyo ang lahat ng kamangmangan ng
kasalanan ay aking tinatalikuran.” Iniligtas ako ni Jesus. Iniligtas Niya ako ng lubusan mula sa
kasalanan, mula sa kaparusahan na nararapat sa aking kasalanan, mula sa pagpapatunay ng aking
pagkakasala. Namatay Siya para sa aking kahatulan doon sa krus. Inililigtas Niya ako mula sa
kapangyarihan ng kasalanan, mula sa pananakop, at pangingibabaw, ng kasalanan. Sapagkat ako’y
ipinagbili sa kasalanan, ngunit pinalaya Niya ako tungo sa pagsisisi. Inililigtas ako ni Jesus mula sa
presensya ng kasalanan. 
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Isipin mo ‘yan! Malapit na Niya akong dalhin sa isang mundo, sa lupain ng Beulah, sa makalangit na
Canaan, na kung saan wala na akong mantsa ng kasalanan. At hindi na ako muling magkakasala pa.

Si Jesus ba ang iyong Tagapagligtas? Naniniwala ka ba na ang buong kaligtasan ay nasa Kanya? Nais
mo ba na maging banal? Nais mo ba na maging gaya Niya? 

Ano ang nais mo mula kay Jesus? Sa Lucas 12:13 may isang lalaki na lumapit at nagsabi, “Guro,
sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana.” Ito ba ang nais mo kay Jesus – katarungang
panlipunan? Siguro sasabihin mo, “Gawin mong mahusay ang aking anak, baguhin mo ang mga bagay
na hindi ko makaya, dalhan mo ako ng mabuting hanap-buhay.” Siguro ang nais mo ay makalaya mula
sa mga kaguluhan, mga kalungkutan, at mga kabigatan.

Si Jesus ay Tagapagligtas mula sa kasalanan.

Una dapat nating malaman ang ating matindi at desperadong pangangailangan. Samakatuwid ating
malalaman kung sino si Jesus. Dahil naparito si Jesus sa sanlibutan upang iligtas ang mga
makasalanan, na ako ang siyang pangunahin (I Tim. 1:15). Si Jesus ang aking Tagapagligtas.

Ang pangalang Jesus, nang literal, ay nangangahulugang “Jehovah ng kaligtasan.” Ngayon, mga anak,
kung ikaw ay nakikinig, narito ang isang bagay sa iyo na dapat tandaan at sabihin sa iyong Ina at Ama
mamayang gabi kapag inilagay na nila kayo sa higaan: “Jesus- J E S U S. Ang JE=Jehovah. Ibig sabihin
ay Jehovah. Si Jesus, samakatuwid, ay Dios. Ang SUS ay nangangahulugang NAGLILIGTAS o
pinalalaya mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Kaya ang JESUS ay ngangahulugang SI JEHOVAH AY
NAGLILIGTAS.”

At mayroong talata na kasama niyan: Mateo 1:21, “At siya'y manganganak ng isang lalake; at ang
pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga
kasalanan.” At ito pa ang isa: Mga Gawa 4:12, “At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't
walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.” Si Jesus,
samakatuwid, ay ang Tagapagligtas mula sa kasalanan. Siya lamang ang nag-iisa. Wala nang iba pang
makagagawang magligtas mula sa kasalanan. Kaya walang sinuman ang makagagawa kahit kailan na
magtaglay ng kanyang pangalan. Siya ay walang katulad.

Iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang walang-kasalanang buhay. Tayo, sa ating mga
sarili, ay hindi magagawang tumayo sa harap ng Dios na banal. Subalit ibinigay ni Jesus ang sarili doon
sa krus upang hugasan ang ating mga kasalanan na kung saan tayo ay ipinaglihi at ipinanganak.
Humabi Siya ng robe (balabal) ng pagkamatuwid para isuot natin sa lahat ng panahon. Si Jesus ay
nabuhay mula sa kamatayan. Binubuksan Niya ang pusong patay at Kanyang itinatanim ang Kanyang
buhay sa loob ng puso nila, sa loob ng lahat ng puso ng mga pinili ng Dios. Ang Mga Gawa 16:14 ay
nagsasaad kay Lydia, “na binuksan ng Panginoon ang kaniyang puso.” 

Si Jesus ngayon ay umakyat sa langit at nakaupo sa kanang kamay ng Dios na may kapangyarihan
mula sa Dios upang pamahalaan ang lahat. Kailangan natin na gawin Niya ito. Kailangang pamahalaan
ni Cristo ang kalawakan kung nais Niya tayong iligtas dahil tayo ay makasalanan at ang sanlibutan ay
masama. Ngunit ang lahat ng mga bagay, ating mababasa sa Biblia, ay inilagay sa ilalim ng paanan ni
Jesus, upang sila ay maglingkod sa ating kaligtasan. Sa Hebreo 7:25, “Dahil dito naman siya'y
nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya.” 
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Higit pa, Kailangang magbalik muli si Jesus o ang gawa ng Kanyang pagliligtas ay hindi ganap. At Siya
ay magpapakitang muli sa mga ulap ng kaluwalhatian upang dalhin ang kaligtasan sa katapusan nito.
Sa Hebreo 9:28, “[G]ayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga
kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga
nagsisipaghintay sa kaniya.” 

Ngayon, ating nakita na tayo ay inililigtas ni Jesus mula sa ating mga kasalanan. Subalit kailangan din
nating makita na iniligtas Niya rin tayo sa iba pa. Ang kaligtasan ay hindi lang pagpapalaya mula sa
isang bagay – sa kasalanan. Subalit ito ay pagpapalaya para sa isang bagay – sa pinakamataas na
kabutihan,  ito ay ang Dios. Inililigtas tayo ni Jesus upang pakikipagtipan samahan kasama ang Dios.
O, ilagay natin sa ganito: Kinuha tayo ni Jesus mula sa kailaliman ng kasanalan tungo sa sinapupunan
ng Dios; mula sa gapos ng kasalanan tungo sa paglilingkod sa Dios; mula sa pagkakahawak ng
kasalanan tungo sa bisig ng Dios; mula sa putikang lusak (Mga Awit 40:2) upang ituntong ang ating
mga paa sa isang malaking bato. At ang lahat ng ito ay sa Dios, sa biyaya lamang ng Dios. Upang sa
gayon ay may isang maidadagdag tayo sa pang-ukol na ginamit ng Biblia: Iniligtas tayo ni Jesus mula
sa kasalanan; Iniligtas tayo ni Jesus tungo sa Dios, dahil inilagay tayo ng Dios (at narito ang ikatlong
pang-ukol) kay Cristo. Sa I Cor. 1:30: “Datapuwa't sa [Dios] kayo'y nangasa kay Cristo Jesus.”         

Ang Dios, ng kaawaan lamang, ang naglalagay sa atin kay Cristo. Sa Colosas 2:10: “At sa kaniya
kayo'y napuspus.” Tayo ay nasa kalagayan ni Cristo hanggang sa wakas, bago pa tayo ipanganak,
dahil sa kapasiyahan, isang pagpili, isang soberanong mabuting kasiyahan ng Dios – kahit bago pa
likhain ang mga langit (Efeso 1:4). Kasama tayo ni Cristo sa krus. Kasama Niya tayo doon. At tayo ay
na kay Cristo noong binuhay tayo ng Banal na Espiritu. Na kay Cristo na tayo  ngayon, kaya nasasabi
natin, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa akin. Kasama
natin si Cristo, ang pag-asa ng kaluwalhatian (Col. 1:27). Ang kahulugan ng pinagpalang pangalan ni
Jesus ay: Ito ang Nag-iisa na siyang ang Jehovah ng kaligtasan, na siyang nagpapalaya sa atin mula sa
kasalanan, tungo sa Dios, dahil inilagay tayo ng Dios sa Kanya.

Ang katotohanang ito ni Jesus ay mahalaga para sa iyo at para sa akin. Ito ay mahalaga dahil, una sa
lahat, may mga panahon na tayo ay ginugulo ng ating kasalanan. Sa Mga Awit 51: “Maawa ka sa akin,
Oh Dios, ayon sa iyong kagandahang-loob. pinawi mo ang aking mga pagsalangsang; linisin mo ako sa
aking kasalanan.” Tayo ay sumuway ng malubha at kahiya-hiya at paulit-ulit na mga kasalanan. Ang
ating kasamaan ang sumira ng mga bagay at nagdala ng kahihiyan sa pangalan ni Cristo at ng
Kanyang iglesia. At ang nakapasama nating kasalanan ay kasama natin sa araw at gabi. Sinasabi
nating kasama ang mang-aawit: “Ako’y naging hangal” (Mga Awit 73).

Ngayon, hindi na ito magiging tulad ng dati. May isang tao, siguro, na nakahuli, o makakita sa iyo. Ito
ay nakakatakot, ayaw mo na ang sinuman ay makaalam nito. Subalit ngayon ay masasabi mo,
“Iniligtas ako ni Jesus mula sa nakakahiyang kasalanan. Nilinis ako ni Jesus at ibinintang Niya sa akin
ang Kanyang ganap na katuwiran.” At tayo ay mapapasubasob sa Kanyang paanan at sasabihing,
“Panginoon, ano ang nais mo na gawin ko?” 

Kailangan natin malaman ang pangalang Jesus, pangalawa, dahil mayroon tayong mga pakikipaglaban
laban sa tumatahang mga kasalanan. Mayroon tayong mga makalamang kasalanan at masamang mga
pag-iisip. Sumasambulat ito minsan, at ang mga ito’y kumukulo sa loob. Tayo ay maaaring maging
malupit, o mayroon tayong ibang nakapalibot na kasalanan. At ang Banal na Espiritu ay nagliliwanag
sa loob natin at nakikita natin ang kalaliman ng kasamaang nasa loob ng ating mga puso. Walang
kasalanan ang hindi natin magagawang isipin. Walang kasalanan na hindi natin magagawang ibaon.
“Ako ay masama, ipinanganak sa kasalanan; Ikaw ay naghahangad ng katotohanan sa loob ko.” At sa
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oras na ating makita na, ang likas na kasamaan, ang kasalanang ating pinaglalabanan, dapat sabihin
natin, “Jesus. Ililigtas Niya ako mula sa kapangyarihan ng kasalanan.” Ang kasalanan ay hindi
makapaghahari sa akin (Mga Taga Roma 6:14). Iniligtas ako ni Jesus upang ako ay mamuhi, lumaban,
tanggihan ang kasamaan sa loob ko. Hindi ko pupunahin ang aking Tagapagligtas. Subalit ako ay
tatakas tunga sa Kanya.

Marami pa. May mga panahon na tayo ay natatakot na tayo’y mahulog papalayo. Siguro ito ang
kinatatakutan mo ngayon. Makaligtas kaya ako sa tukso na nasa harapan ko? Ang kasalanan, si
Satanas, o ang sanlibutan ba ay mahirap kayanin? Maaaring may ibang mga kahirapan, ibang mga
kasamaan sa buhay ko, ay darating at ito ay magiging sobra at itatanggi ko Siya. Samakatuwid,
katulad din, dapat mong sabihin Jesus. Dapat mong alalahanin ang pinagpalang pangalan. Hindi Siya
tatalikod. Hindi Niya matatanggihan ang Kanyang sarili.  Nananatili Siyang matapat (II Tim. 2:13). 

At pagkatapos, marahil, iniisip mo ang tungkol sa langit at kaluwalhatian. At sasabihin mo, “Ako ba ay
talagang mapupunta doon? Ang sandali ng kamatayan ay magiging makatotohanang pagsusuri. Ako’y
makasalanan. Magagawa ba ng Dios na mahalin ako? Magagawa ba ng Dios na kunin ako?” kung
gayon ay sasabihin mo ang isang pangalan, isang pangalan lang: Jesus. Siyang nagpasimula ng
Kanyang gawa, ibibigay Niya ang buong buhay. Sa Filipos 1:6: “Na ako'y may lubos na pagkakatiwala
sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni
Jesucristo.” Sa ospital man, sa tahanan, o ito man ay biglaang kamatayan: Nagliligtas si Jesus. 

Magagawa mong sabihin na halos lahat ng ating theology at lahat ng ating pananampalataya ay isang
salita: Jesus. Nang iyong masiyasat ang kalaliman ng mga Kasulatan, nang iyong masdang mabuti ang
kagalingan ng Dios, nang mamuhay ka ng buong buhay sa pananampalataya, masasabing mong tunay
na ito ay babagsak sa isang salita: Jesus. Iyun nga. Ibigay mo sa akin si Jesus. Maaangkin mo ang
buong sanlibutan, ngunit ibigay mo sa akin si Jesus. Ganoon lang iyon kasimple. 

At gayonman, ito ay ganoon malalim – napakalalim na kinailangan ng Dios ng animnaput-anim na mga
aklat sa Biblia upang ipaliwanag ang isang pangalan: Jesus. At sa pangalang ito ay naroon ang buong
kagalingan ng kaluwalhatian ng biyaya ng Dios. Sa Mga Gawa 7:55, nabasa natin si Esteban:
“Datapuwa't siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit, at nakita niya ang
kaluwalhatian ng Dios, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Dios.” Hindi niya nakita ang dalawang
bagay: ang kaluwalhatian ng Dios at pagkatapos ay si Jesus. Hindi. Nakita niya ang kaluwalhatian ng
Dios kay Jesus.  At inabot ang iglesia ng dalawang libong taon mula ng umakyat si Jesus sa langit
upang magkaroon ng kaunting kaunawaan sa kahanga-hangang pangalan ni Jesus.

 Iyan ang ating ginagawa sa palatuntunang ito. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nararapat
pumunta, at tinawag upang pumunta, sa simbahan tuwing Linggo. Ito ang dahilan kung bakit nilalagay
tayo ng Dios sa mga pagsubok at mga kahirapan sa buhay. Tinuturuan tayo ng Dios, kung kailan ang
mga bagay ay hindi ayon sa ating kaparaanan. Itinuturo Niya sa atin kung ano ang kahulugan ng
pangalan ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayong mayroong tumpak, at biblikal na
pangangaral sa iglesia, sapagkatnais nating makilala si Jesus. Sinasabi ni Jesus kung sino ang Dios,
sino ang tao, ano ang ating suliranin, at ang katapusan ng lahat ng mga bagay. At pagkatapos, isipin
mo ito, ang buong katawan ng iglesia na nagtagumpay, doon sa walang hanggan, ay hindi pa rin natin
lubos na mauunawaan si Jesus dahil Siya ang kahanga-hangang biyaya ng Dios. Ililigtas Niya sa mga
kasalanan ang Kanyang bayan (Mat. 1:21).

Bago nakipag-usap ang anghel na si Gabriel kay Jose, inisip agad ni Jose na si Maria, na kanyang
pakakasalang asawa, ay naging taksil sa kanya at nagdadalang-tao. Subalit sinabi sa kanya ng anghel,
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“Hindi, ang bata ay sa Banal na Espiritu. At kung papangalanan mo na ang bata, ang karapatan ng
pagbibigay pangalan sa bata ay Ama, hindi sa iyo. Ito ay para sa Ama,  ang Dios. At ang Dios ay pumili
ng pangalan para sa bata: Jesus, sapagkat ililigtas Niya sa mga kasalanan ang Kanyang bayan.” Iyan
ang pangako. Ating hinaharap ang pangako ng Dios. Ito ang sinabi ng Dios na gagawin ni Jesus. 

Naniniwala ka ba sa pangakong ito? Ito ang ating pagkakatawag noong ang Dios ay magbigay sa atin
ng pangako. At noong ang Dios ay magbigay sa atin ng pangako sa pamamagitan ng isang anghel,
mas mabuti sa iyo na paniwalaan ang pangako. Kung may anumang mga tanong ka tungkol dito,
tanungin mo si Zacarias, siyang hindi naniwala sa pangako na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng
isang anghel at hindi nakapagsalita sa loob ng siyam na buwan. Naniniwala ka ba? Ang mga pangako
ng Dios ay dapat paniwalaan. Ang lahat ng mga pangako ng Dios ay Oo at Siya nawa kay Jesu Cristo.
Ililigtas Ka niya. 

Ililigtas Niya ang kanyang bayan. Kaya ito ay isang partikular na pangako. Hindi Siya pumarito upang
iligtas ang lahat ng tao, bawat isa. Hindi Siya pumarito upang mag-alok o sumubok magligtas. Kundi
ililigtas Niya ang Kanyang bayan. Ito ang eksaktong ginawa Niya. Ito ang eksaktong Kanyang gagawin.
Ito ang eksaktong Kanyang palaging ginagawa. At ito ang Kanyang ginagawa ngayon. Naniniwala ka
ba dito? Gayon ma'y ang pinagsasaligan ng Dios ay matibay na nakatayo, (II Tim. 2:19) taglay ang
ganitong tanda: kilala ng Panginoon silang mga Kanya. At hayaang ang bawat isa na ipinapangalan
ang pangalan ni Cristo ay umiwas sa kasamaan. Ang Kanyang bayan ay “silang mga ibinigay ng Ama
sa akin” (Juan 6:37). Sila ang mga pinili mula sa walang hanggan. Sa Mga Taga Roma 8:29, 30:
“Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng
larawan ng kaniyang Anak [na Siyang si Jesus].” Ngayon, ito sa ibang paraan ng pagsasabi niyaon ay:
Si Jesus, Kanyang ililigtas ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ililigtas Niya. 

Ngayon, ito ay makapangyarihan, at partikular na pangako. Walang magtatagumpay upang pigilan
Siya. Ililigtas Niya kahit ang pinaka-mahina at pinaka-matatakuting mananampalataya. At gagawin Niya
ito. Walang mga katuwang, walang mga katulong, walang mga tauhan, hindi ang, “Nais Niyang gawin
pero hindi Niya kaya malibang ikaw ay makipagtulungan at buksan mo ang pintuan ng iyong puso
upang hayaan Siyang makapasok.” Hindi. Ililigtas Niya ang Kanyang bayan. 

Hindi Niya sinabi, “Siya at ang pulutong ng mga anghel.” Hindi Niya sinabi, “Siya, kasama ang Kanyang
ina na si Maria.” Hindi Niya sinabi, “Siya, kasama ang mga patay na tao mula sa lumang panahon – St.
Christopher at Patrick.” Hindi Niya sinabi, “Siya at ang banal na tubig,” o “Siya at mga sakramento.”
Hindi. Hindi Niya sinabi, “Siya at ang pagnanais ng makasalanan kung ang makasalanan ay magigising
.” Hindi. Siya lamang. Ginawa Niyang lahat, nang walang mga katuwang. Sapagkat Siya’y
makapangyarihan. Ililigtas Niya ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan.

Siya ay darating, sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, upang kumilos sa mga puso ng bawat
Kanyang mga anak, upang pakawalan sila mula sa utang, sa nakakahiyang utang ng kasalanan, at
upang pakawalan sila mula sa kapangyarihan, sa nakakasindak na kapangyarihan, ng kasalanan at
gawin silang malaya. Siya ay mahalagang Tagapagligtas. 

At ngayon tayo ay may pagtitiwala. Ang makapangyarihang pangako ng kaligtasan ay para sa buong
iglesia – sampunglibong ulit ng sampunglibo, isang napakarami na walang sinuman ang makakabilang,
pinagsama-sama mula sa pinaka di-kaaya-ayang mga lugar, pinagsama sa awa lamang, niligtas ni
Jesus.
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Tinawag tayo ng Dios upang magtiwala kay Jesus, upang parangalan si Jesus, upang luwalhatiin Siya.
Siguro wala tayo sa matinding panganib ngayon sa pagtitiwala sa mga rebulto, o nagtitiwala sa mga
relics(bakas). Siguro ngayon, sa pamamagitan ng nakamamanghang biyaya, nakita mo na ang
katuruan ng free-will ay isang huwad na katuruan. Siguro ikaw ay nagpapahayag na si Jesus ay ganap
na Tagapagligtas, dahil sa Kanyang magaling na biyaya; at natagpuan mo ang lahat ng mga bagay na
mahahalaga sa iyong kaligtasan sa Kanya. Subalit hindi mo dapat hanapin ang iyong kaligtasan sa
iyong sarili. Dapat mong tanggihan ang bawat kaunting kayabangan. Dapat kang magtiwala kay Jesus
lamang. Ating ipahayag lamang si Jesus. Ang lahat ng ating kaligtasan ay na kay Jesus. Siya lamang
ang tanging tagapagpalaya. Ang maniwala sa Kanya ay nangangahulugang ikaw ay nagtitiwala lamang
sa Kanya, o hindi ka naniniwala kailanman sa Kanya. Ito ang ebanghelyo. Si Jesus lamang.

Dapat tayong tumingin sa kalooban natin ngayon.  Ikaw ba ay nagtitiwala sa sinuman o anuman
maliban kay Jesus para sa pagtanggap sa Dios at para sa kaligtasan?  Napakadaling umawit, “Wala
akong dala sa aking mga kamay, sa krus lamang ako mananangan.”  Subalit saan ka pupunta para sa
kaaliwan at katiyakan?  Sinasabi mo bang, “ Kahit paano hindi ko ginawa ang ginawa niya.” Saan ka
nakatingin?  Saan ka tumitingin kapag lumilitaw ang iyong kasalanan? Saan ka pupunta?  Tumingin ka
kay Jesus.

Kasama ang maliliit na mga batang lalaki at babae ngayong gabi, ating ihihiga ang ating mga ulo
upang matulog. Ating alalahanin ang pangalan ni Jesus. At ano ang kahulugan nito? Nangangahulugan
itong  kaligtasan kay Jehovah. Siya ang aking Tagapagligtas. Siya lamang ang aking Tagapagligtas.
Ako ay hihimlay sa kapayapaan at matutulog, dahil si Jesus ang aking Tagapagligtas.

_____________________________________

Tayo’y manalangin.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo sa mahalagang Salita ng Dios. Idinadalangin namin na ang Banal na
Espiritu ang tumatak sa Salita ng Dios sa loob ng aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen.


