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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 35:6-7

“Ang Malikmata Ay Magiging Isang Lawa”

ni Rev. Carl Haak

Sa nagdaang mga linggo ating sinusubaybayan ang isang magandang kabanata ng Isaias 35 na
nagsasabi sa atin ng maluwalhati at kahanga-hangang mga pagpapala ng pagdating ng Emmanuel, ang
Anak ng Dios sa laman, at ng dakilang kaligtasan na Kanyang dadalhin.  Lahat ng mga katanungan
kung sino ang tinutukoy ng propeta sa Isaias 35 ay nasagot sa talatang 4 ng kabanata:  “Siya'y paririto
at ililigtas kayo,” o sa literal na pag-unawa,  “Siya sa Kanyang sarili ay darating at ililigtas kayo.”
Madaling nakikilala ng pananampalataya na ito ay hula kay Jesu Cristo.  Ang kaligtasan ay inihatid sa
atin sa pagkapanganak ni Jesu Cristo.  At dapat nating saklawin ang bagay na ito nang buong puso
natin.  Ang dulot ng kapanganakan ni Jesu Cristo ay ang pinaka kahanga-hangang kaloob ng Dios.  Sa
wika ng paglalarawan, ang Isaias 35 ay nagsalita ng isang kahanga- hangang pagbabago:  ang disyerto
ay mamumulaklak ng rosas – isang larawan ng malungkot na disyerto na ngayon ay nababalutan ng
namumulaklak na mga bulaklak, at may pastulan kung saan minsang naging baog na kapatagan – isang
kahanga-hangang pagbabago.

At ating nakita na ito ay nangangahulugan na ang Ebanghelyo ay nagpapahayag ng lubos na ang
kasamaan ng mga makasalanan ay inibig ng mapagbiyayang Dios, at silang mga masasama ay binago
sa pamamagitan ng kaloob ni Jesu Cristo.  Sila ay binago, binago mula sa disyerto ng galit at kaibahan
ng buhay ng pag-ibig ng Dios kay Cristo.  Ang kaligtasan kay Jesu Cristo ay hindi isang pagbabago ng
katauhan.  Ang kaligtasan ay hindi isang mabuting balita na dumarating upang magbigay ng isang
pagbabago sa buhay ng isang tao.  Kundi ito ay isang kamangha-manghang pagbabago ng
makapangyarihang biyaya ng Dios.

Mayroon pa.  Ating makikita sa kabanatang ito na nag-utos ang Dios ng isang salita na sinalita sa mga
mahihinang kamay at mahihinang tuhod.  Ang salita ay,  “Magpakatatag ka at huwag matakot.”  Bakit?
Muli, ang sagot ay,  “Siya ay darating at Kanyang dadalhin ang isang kagila-gilalas na kaligtasan.”
Pagkatapos ang mga mata ng bulag ay mabubuksan, at ang mga tainga ng mga bingi ay hindi
mapipigilan.  Pagkatapos ang mga lumpo ay tatayo, at ang dila ng pipi ay aawit.”  Tayo ay babaguhin
sa pamamagitan ng kamangha- manghang biyaya ng Dios.  Dahil sa kapanganakan ni Jesu Cristo,
silang mga espiritual na bulag, pipi at lumpo ay espiritual na binago upang malaman, makita, ibigin,
at lumakad na kasama ang Dios.

At ang maluwalhating pagbabago ay makakaapekto rin ng ating mga katawan.  Dahil darating ang araw
kapag si Jesu Cristo ay nagbalik na.  At Kanyang babaguhin ang ating mga pangangatawan (Filipos
3:20, 21), at gawin silang tulad sa Kanya na pinakamaluwalhating katawan.  Magkakaroon tayo ng
isang bagong katawan, isang espiritual na pagbabago rin sa katawan, sa huling araw, kapag si Jesus
ay dumarating upang ibangon ang ating mga katawan mula sa libingan.
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Naniniwala ka ba dito?  Ito ang dinala sa atin nang ang Emmanuel, ang Anak ng Dios sa laman, ay
ipanganak sa Betlehem.

Sa pagpapatuloy ngayon sa Isaias 35 ating puntahan ang mga talatang 6 at 7:  “Sapagka't sa ilang ay
bubukal ang tubig, at magkakailog sa ilang.  At ang buhanginang kumikislap ay magiging lawa, at ang
uhaw na lupa ay mga bukal ng tubig; sa tahanan ng mga chakal, na kanilang hinihiligan, magkakaroon
ng damo pati ng mga tambo at mga yantok.”

Ang salitang “buhanginang kumikislap” ay literal na, “kumikinang” o “namamalik-mata.”  Ang kaisipan
na ang malik-mata ay magiging isang lawa ng tubig, ang punto na ang sa mundo ng kawalang pag-asa
at pangangarap, kabiguan at pandaraya, ang kaligtasan na dinadala ni Cristo ay hindi isang ilusyon o
daya – walang malikmata.  Kundi ito ay totoo.  Ito ay nakakasiya.  At ito ay tiyakang maluwalhati!  Si
Cristo at ang kaligtasan na Kanyang hatid sa atin ay hindi malikmata lamang.  Sinabi ni Jesus,  “Siya
na sumasampalataya sa akin ay buhay.”  Kanyang sinabi,  “Ako ay dumating upang bigyan sila ng
buhay.”  Kanyang sinabi,  “Kung ang sinoman ay nauuhaw, hayaan siyang lumapit sa akin at bibigyan
ko siya ng buhay na tubig.”  Kaya ang punto ng sitas ngayon ay ito:  na sa daigdig ng ilusyon at huwad
na pag-asa at kalungkutan at kawalang kabuluhan, isinugo ng Dios ang Kanyang Anak sa laman upang
magdala sa atin ng isang tunay, buo, at lubos na kaligtasan.  Ang malikmata ay magiging isang lawa
ng tubig.

Ang mananampalataya sa Lumang Tipan ay pamilyar sa larawan ng buhay na ibinigay sa Isaias 35:6,
7.  Ito ay isang larawan ng isang manlalakbay, siya na nasa paglalakbay.  Siya ay dapat dumaan sa
isang ilang, isang disyerto.  Ito ay hindi masusundan – walang mga daanan o landasin.  At dito ay
walang tubig.  Ang mainit na araw at babagsak sa kanyang ulunan at ang patutunguhan ay tila hindi
na darating pa.  Siya ay magiging maalalahanin at ang kanyang espiritu ay babagsak.  Siya ay
magpapasimulang maghanap ng tubig upang mag-alis ng kanyang uhaw.  Isang tila pag-aalala at
pagkalito ang darating sa kanya.  Siya ay magiging sabik sa kaisipang ito ng tubig.  Sa malayo makikita
niya ang tila isang lawa ng asul na tubig na matatanaw sa malayo.  At sasabihin niya sa sarili,
“Kailangan akong makapunta roon sa lawa at makainom at makapagpahinga, dahil maaaring ang
halamanan ay naroon.”  At makikita niya kapag siya naroon na, ang lugar ay disyerto, kanyang makikita
lamang ang kumikislap na buhanginan – literal na makinang, nagniningning na buhangin.  Ito ay isang
lang ilusyon.  Siya ay magpapatuloy uli.  At ito ay mauulit nang mauulit pa.  Sa bawat pagkakataon
siya ay napapaniwala na makakahanap siya dito ng tubig.  Subalit sa bawat oras siya ay nadadaya ng
isang malikmata.

Kaya naman, sinasabi ng salita ng Dios, na ito ang buhay, na hiwalay at labas sa Dios at kay Jesu
Cristo.  Ang tao, ayon sa Biblia, ay nasa paglalakbay.  Siya ay manlalakbay.  Siya ay dumadaan sa
buhay na ito.  Hindi tayo makakalayo sa buhay na ito bago tayo mapagod habang naglalakabay sa
isang ilang.  Dahil ang sumpa ng kautusan ay nasa kasalukuyang buhay na ito.  Hindi magtatagal ang
rosas na babasagin ay mawawala sa ating paningin.  May mga suliranin.  May mga kalungkutan.  May
mga kirot.  May kasalanan at kahirapan at pagkakasakit at kanser at kahirapan at pagbagsak ng
negosyo at paghihiwalay ng pamilya at tahanan at pag-aasawa.  May matinding kalungkutan, kawalang
pag-asa, pagkabalisa, pagka-taranta.  At ang tao ay palaging nakatingin sa mga bagay na maghahatid
sa kanyang kasiyahan, kagalakan, at kapayapaan – marahil isang relasyon, o marahil isang relihiyon.
Siya ay nakatingin sa hinaharap at kanyang sinasabi, “Oh, kung matatamo ko ito, kung makukuha ko
ang taong ito, kung matatamo ang bagay na ito, o makuha ang trabahong ito, o maghatid sa akin ng
posisyong ito.  Doon ang aking panloob na pagkauhaw ay masisiyahan.”  Hanggang sa malaman niya
sa kanyang pagdating sa lugar na iyon, makikita niyang lahat ng kanyang pinaglagakan ng kanyang
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pag-asa ay isang lamang ilusyon; na sa malayo ay tila makakapagbigay ng kasiyahan sa kaluluwa,
walang ganitong bagay dito.  Hanggang sa malaman mong muli na ito pala ay isa lamang malikmata.
Kapag naroon na tayo, ito ay isa lamang buhangin.  Makikita natin ito na walang laman, hindi gaya ng
ating inisip, at hindi nakakapagpasiya.

Sa pinagkuhaan nito sa Mga Awit 63:  “Ang hiwalay sa Kanya ako ay mauuhaw at walang
makakapagpasiya.”  Sa pananalita ng Isaias 57:  “Ang masama ay tulad sa maalong dagat, walang
kapahingahan.”  Ang kawalan ng ating mga kaluluwa ay hindi mapupuno ng anoman sa kasalukuyang
buhay na ito.  Ang lahat ng ito ay buhangin.  Ang tao ay nagpipilit na mahanap ang kasiyahan,
kapahingahan, kapayapaan, at kagalakan.  Subalit lahat ng kanyang natatagpuan ay kabiguan at
pandaraya.  Ang sanlibutan at ang demonyo ay nag-aalok ng maraming malikmata sa mga tao na
nakapako ang kanilang pag-asa sa isang bagay na nangangakong maghahatid ng kasiyahan sa kanilang
mga kaluluwa.  Nariyan ang malikmata ng kalayawan at kaaliwan.  Ang iyong kasiyahan ay
matatagpuan lamang sa pagbabahagi.  Laman, pakikipagtalik, droga, maging sabog – ang maghahatid
ng kasiyahan sa iyong kaluluwa, sabi ng tao.  O kumuha ng panoorin at patawanin mo ang iyong sarili,
upang hindi ka malungkot.  Ang mga ito ang bagay na makakapagpaalis ng iyong kaguluhan.  O sa
palakasan.  Ang mga ito ay makakapagpasiya.

Ang buong sanlibutan ay nakabase sa kawalang pananampalataya.  Bilyun bilyong dolyar ang
ginagastos para sa paniniwalang ito na ang kalayawan at pantaong kaaliwan ay makakapagpasiya at
maghahatid ng kapayapaan sa kaluluwa.

Naniniwala ka ba dito?  Ito ba ang itinataya ng iyong buhay?  Ito ay isang ilusyon.

May ilusyon ng kasaganaan, na ang panlupang mga bagay at kapangyarihan ng pera ay
makakapaghatid ng kasiyahan – ang paniniwala na ang pera ay magagawang bumili ng kasiyahan at
makakapagbigay ng tunay na pangangalaga.  At magpapasimulang magtiwala siya sa kalagayang
pang-ekonomiya.  Kung ito at babagsak, ang kanyang buhay din ay babagsak.  Ang tagumpay sa
negosyo ang pinakamahalaga sa kanya.  Kaya, ang makapagdadala ng kapayapaan ay ang malaking
tahanan, maraming  mga damit, laruan at mga sasakyan.  Ito ang mga bagay na makapagpapasaya
sa atin.  Sa mga pananalita ng hangal na mayaman sa talinghaga ni Jesus, ang mga lalaki at babae ay
magsasabi,  “Oh kaluluwa ko, magpakasaya ka.  Marami ka nang pag-aaring nakakamalig para sa
maraming taon.”

Naniniwala ka ba dito?  Naniniwala ka ba na ang mga bagay at pag-aari ay ang buhay mo?  At ang mga
bagay na ito ang maghahatid ng kapayapaan sa kaluluwa mo?  Sinasabi ng Biblia na ito ay isang ilusyon
lamang.

Subalit mayroong ilusyon ngayon sa daigdig ng panloob na kapayapaan at pagsulong at pagbabago.
Kapag naisip ng tao kung gaano kababaw ang kalayawan at mga bagay at ipinapakita ng pera, sinasabi
nila na ang daan sa tunay na kapayapaan at kaligayahan ay pagkatuto, sining, musika, pagsulong sa
sarili, pilosopiya, pagtulong sa sarili, yoga, New Age, si Dr. Phil, si Oprah, paghubog sa panloob na
disiplina.  Makukuha mo ang kasiyahan sa pamamagitan ng paggawa mo sa lahat ng makakayanan mo.

Kung magbabago lang ako – bagong tao, bagong kagalakan, bagong asawa, bagong buhay, bagong
mga kaibigan, bagong kalagayan.  Kung mahahanap ko ang mga ito – bagay na bago, isang bagong
pasimula – ito ay maghahatid sa akin ng kapayapaan.
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Naniniwala ka ba dito?  Naniniwala ka ba na ang kasiyahan at kaligayahan ng iyong kaluluwa ay
matatagpuan sa loob mo at na may pagbabago?  Ito ay isang ilusyon.

At pagkatapos narito ang malikmata, iniaalok ng sanlibutan at ng demonyo, ng mga huwad na relihiyon.
Anomang huwad na relihiyon na gaya ng – Islam, Hindu, o kahit pa ng Cristianismo na nakaugat sa
Biblia, sa Salita ng Dios;  na hindi hinihingi ang paghingi ng kapatawaran ng kasalanan; isaalang-alang
na ang Biblia ay may kamalian; na ito ay hindi ang puso ng kaawaan ng biyayang Dios, kundi,
ipinapaliwanag kung ano ang magagawa ng Dios sa iyo at kung paano ka Niya paglilingkuran na may
layunin – isang Cristianismo na hinahayaan ka na putulin mula sa Biblia ang lahat ng mahirap lunukin
dito, at sa pagtanggap kung ano mensahe dapat sa Cristianismo.

Ito ba ang iyong pinaniniwalaan?  Naniniwala ka ba sa huwad na relihiyon?  Naniniwala ka ba sa isang
Cristianismo na iniaalis ang katotohanan sa pansariling kasalanan at kaligtasan sa biyaya lamang?

Ating mababasa sa Jeremias 2:13,  “Sapagka't ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan;
kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig, at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon na mga
sirang balon na hindi malalamnan ng tubig.”  Ano ang kasamaan?  Ang kasamaan dito ay inilarawan
bilang paglimot sa Dios na siyang tanging yaman, bilang isang natatanging tubig ng buhay.  At
pagkatapos, ito ay ang paglalagay mo sa iyong mga labi sa buhanginan at sipsip ng sipsip, sipsip ng
sipsip, sa pag-aakala na makakahanap ka ng tubig nang hiwalay sa Dios.

Ang lahat ng mga ito ay malikmata lang.  Sila ay mga ilusyon.  Iiwanan ka nila na walang wala.  Sa mga
salita ng ama ng iglesia na si Augustine,  “Unquiet is our soul until it rests in Thee.”  (Hindi matatahimik
ang ating kaluluwa hanggang sa ito ay pumayapa sa Iyo).

Si Jesu Cristo, at ang kaligtasan na dinadala ng Dios sa pamamagitan Niya, ay hindi isang malikmata
lamang.  Siya ay dumarating at ililigtas ka.  Dahil ang ilang ay sisibulan ng tubig, ating mababasa, at
ang ilog din sa disyerto.  At ang biniling lupain ay magiging isang lawa at ang uhaw na lupain ay
sisibulan ng tubig.  Si Jesus ay hindi dumating sa sanlibutan bilang isang panibagong malikmata.  Ang
Ebanghelyo ay hindi,  “Subukan mo si Jesus.”  Si Jesus ay hindi kasama sa listahan ng mga posibleng
makapagbigay ng tulong sa atin.  Ang Ebanghelyo ay hindi kabilang sa lalagyan ng gamot ng
sanlibutan.  Ang Ebanghelyo ay hindi,  “Kung ang Cristianismo o ang mga gawa ni Cristo, ay mabuti
sa iyo.”  Subalit ang Ebanghelyo ay ito:  Si Jesu Cristo, ipinanganak ng birhen sa Betlehem, Anak ng
Dios sa laman, Tagapagligtas ng iglesia – itong si Jesus lamang, ay makakapagpasiya sa kaluluwa ng
isang tao.  Ang kaligtasan ay matatagpuan, at ang kapahingahan, kapayapaan ay matatagpuan, sa
Kanya lamang.

Kung ang sinoman ay nauuhaw, sabi ni Jesus, hayaan siyang lumapit sa Akin at uminom.  Siya na
naniniwala sa Akin, na tulad sa sinasabi ng Kasulatan, mula sa kanyang tiyan ay dadaloy ang ilog ng
buhay na tubig.  Wika ni Jesus,  “Ang bawa't uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw:  Datapuwa't
ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man;
nguni't ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa
kabuhayang walang hanggan.”

Wala nang mga malikmata.  Ang unang bagay na ang biyaya ng Dios kay Jesu Cristo na nagagawa sa
isang makasalanan ay kapag ito ay nagliligtas sa kanya na nagbibigay sa kanya na makita ang sarili at
ang sanlibutang ito kung ano siya at kung ano ang sanlibutang ito.  
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Tayo ay mga makasalanan sa daigidig na napapahamak.  Alam mo ba ito?  Ang kasalanan at
kamatayan ay nasa iyo ngayon.  At ang sanlibutan na kung saan ka nabubuhay ay lilipas at walang
maibibigay sa iyo.  Lahat ng kinang nito at pag-asa ay buhangin at alikabok lamang.  Ikaw ay isang
makasalanan.  Naglalakbay ka sa lupain ng basura, sa disyertong ito.  Ang iyong paglalakbay ay
matatapos.  Ang libingan ay magbubukas para sa iyo, at ito ay maghahatid sa walang hanggan at sa
kahatulan.

Una, ang biyaya ay nagbubukas ng mga mata sa bulag.  Una, ang biyaya ay nagbubukas ng tainga ng
bingi.  Hindi mo maililigtas ang sarili mo.  At hindi ka maililigtas ng sanlibutan.  Sa iyong sarili, at sa
pagtingin mo sa nakapalibot na sanlibutan, ikaw ay dapat mapahamak.  Ipinapakita ng biyaya sa iyo
una, ang iyong desperadong pangangailangan.  Tanging si Cristo ang makakapagligtas at
makakapagpasiya.  Dapat kang pangunahan ng Dios sa lawang ito ng buhay na tubig.

Subalit paano?  Paano naging si Jesu Cristo ang tunay at lawang nakakapagpasiya na tubig? 

Una sa lahat, Siya ang tunay na tubig, ang kasiyahan nito, dahil Siya ang Nag-iisa makakagawa sa atin
na maging matuwid sa Dios.  Bakit si Jesus ipinanganak?  Dumating ba Siya dahil may karapat-dapat
tubusin sa tao?  Hindi!  Ipinanganak si Jesu Cristo upang sa pamamagitan ng biyaya, ay maging
matuwid sa harapan ng Dios, ang Dios na sa Kanya ako ay hindi matuwid.  Ako sa aking kalikasan ay
kaaway ng Dios.  Lahat ng mga malikmata ng pansariling pagmamatuwid ay nagpapalimot sa Dios at
hindi maitutuwid ang katotohanan ng kasalanan.  Ipinapahayag ng Biblia na tayo ay nahulog mula sa
Dios, na tayo ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan, na tayo ay tumalikod sa Dios.  Dahil ang lahat
ay nagkasala at walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Dios, at kaya naman nararapat sa kahatulan
ng Dios at pagpaparusa.

Paano tayo magiging matuwid sa Dios?  Kung ako ay matuwid sa Dios, ako ay matuwid, anoman ang
kalagayan ng aking buhay, kahit ako pa ay gipit sa pananalapi sa panahong ito ng taon, kahit pa ako
ay pagod o nagdurusa ng isang matinding karamdaman at sakit.  Kung ako ay matuwid sa Dios, ang
lahat ay magiging maayos.

Paano ako magiging matuwid sa Dios?  Ang sagot:  sa biyaya.  Isinugo ng Dios ang Kanyang Anak
upang magpasan ng kasalanan at sumpa ng Kanyang mga anak.  Siya ay ipinanganak upang Siya ay
magtungo sa krus.  Nakita mo ba Siya sa sabsaban?  Siya ay ipinanganak upang pasanin ang ating
kalungkutan at upang kunin ang ating mga dalamhati (Isa. 53).  Nakita mo ang Kanyang buhay?  Siya
ay nilapastangan at tinalikuran ng mga tao, isang lalaki ng kalungkutan at nakisalamuha sa kahirapan.
Ibinigay ng Panginoon sa Kanya ang kasalanan nating lahat.  Dumating Siya upang mamatay sa krus
para sa Kanyang mga anak, upang sila ay maging matuwid sa Dios.

Si Jesus ang lawa ng tubig, hindi lamang upang tayo ay maging matuwid sa Dios, kundi upang baguhin
din tayo ng Kanyang biyaya.  Ang Kanyang Espiritu Santo na pumapasok sa atin, ay nagpapalaya sa
atin mula sa pghahari ng kasalanan, at inihahatid tayo sa isang buhay ng paglilingkod sa Dios.  Ang
Cristianismo ay hindi isang batas na moralidad.  Ito ay isang nabubuhay na tubig.  Ito ay buhay kay
Cristo na inilagay sa iyong puso.  Ito ay pagbabago ng puso.

Atin ngayong ninanais kay Cristo ang mga bagay na nasa itaas.  Siya ay nananahang kasama natin,
nagpapanatag, gumagabay, nagbibigay lakas, at tumitiyak sa atin.  “Sa Iyo ang aking kaluluwa (mula
sa Mga Awit 63) ay nasiyahan, ang aking kadiliman ay nagliwanag.”  Ang ilog ng tubig ay sumibol sa
disyerto.  Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay nagbibigay ng lahat at bawat kailangan.  Siya ay hindi
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nabibigo.  Lahat ng aking kailangan ay nasa Kanya.  Ikaw ay dinala sa Kanya upang malaman na sa
Kanya ay walang malikmata.  Iyong natikman ang Kanyang buhay na tubig upang malaman na sa
Kanya ay walang malikmata.  Tingnan mo ang lahat ng mga bagay na nag-aalok ng kasiyahan.
Inaagaw ng kamatayan ang lahat ng ito sa iyo.  Ang kalayawan at kasaganaan at pag-aari at pilosopiya
at pansariling tulong.  Lahat ng mga ito ay nawala sa sandali ng kamatayan.  Hindi ka nila
matutulungan kapag ang iyong puso ay nabasag at nagdurugo.

Subalit si Jesu Cristo ay hindi malikmata.  Siya ay nagpapamalas sa lahat ng Kanyang kalakasan at
kagandahan, sa gitna ng isang sumpa at sa harapan ng kamatayan.  Siya ang ating Tagapagligtas.  Ang
lahat ng mga bagay sa ating kaligtasan ay matatagpuan sa Kanya.

Kaya ang larawan ng Isaias 35 ay nagpapakita na mula sa disyerto ay may halamanan.  Ang tubig ay
nagdudulot ng isang tahanan.  Ating mababasa “sa tahanan ng mga chakal, na kanilang hinihiligan,
magkakaroon ng damo pati ng mga tambo at mga yantok.”  Kasama sa buhay sa disyerto ang chakal
at mga ahas.  Naghahatid ito ng takot, banta at kasamaan.  Ang daigdig ng kasalanan ay nagnanais
sa iyo na isiping oras na ng kasiyahan at kasaganaan at tagumpay.  Subalit sa katotohanan ng
sanlibutang ito ay isang mapanganib na lugar.  Papatayin ka nito.  Kapag bumagsak ka na, at kapag
ikaw ay nagsawa na sa kalayawan, ang mga alakdan ay mangangagat.  Ang mga chakal ay nariyan na
upang kainin ang iyong laman.  Kukunin ng mga buwitre ang iyong mga buto.  Ang kawalang
kabuluhang kasalanan ay iiwanan ka na nakakatakot.

Subalit ang mensahe ng kapanganakan ni Jesu Cristo ay ang pagdadala Niya ng isang sariwang
tahanan.  Kapag ang mga chakal ng galit at kasakiman at pagmamataas ay nasa buhay mo na,
nagbibigay ngayon ang Dios ng isang kapayapaan at pag-ibig at kagalakan sa Espiritu.  Kapag ang
alakdan ng inggit at galit ay umiral, kay Jesu Cristo tayo ay dinadala sa kapayapaan at kapahingahan
upang mahanap natin ang kaligtasan kay Cristo.  Ang Kanyang mga pagpapala ay hindi patak-patak
lang.  Hindi sila mga tulo ng tubig mula sa isang timba.  Kundi ito ay isang ilog.  Katapatan sa lahat ng
ating buhay, kapatawarang lubos at buhay, pag-ibig na hindi nagbabago, biyayang sapat, kagalakan
na hindi nauubos.

Si Jesu Cristo ay pumasok sa sanlibutan upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan.  Siya ang
tunay na Tagapagligtas.  At walang makakalapit sa Kanya dahil sa biyaya ay itatakuwil.  Matatagpuan
mo sa Kanya ang isang lawa ng tubig ng disyerto.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, aming panalangin na ang Iyong salita po, ay pumasok sa aming puso, magbigay sa amin ng
kapayapaan at kagalakan.  At, muli, lahat ng papuri sa Iyo po lamang, Amen.


