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MGA GAWA 4:12 
"NAG-IISANG DAAN NG KALIGTASAN" (1) 

NI REV. CARL HAAK 
 
Mayroon bang higit sa isang daan sa langit?  Paano makakarating doon?  Mayroon bang higit sa isang 
daan kung saan ang kaluluwa ng isang lalaki o babae ay maliligtas? 
 
May maiisip ka bang mas mahalagang tanong kaysa sa tanong na iyan?  May maiisip ka bang sagot na 
mas mahalagang malaman kaysa sagot sa tanong na iyan?  Karamihan sa atin, tiyak ko, ay sasabihin na 
inaasahan nating pumunta sa langit.  Kakaunti lamang na tao ang magsasabing pupunta sila sa impierno.  
Oo, ang lalim ng kahangalan ay nakasulat nga sa mga labi ng mga tao sa mga salitang, “Aba, kung 
mayroong impierno, pupunta ako doon.”  At nanginginig tayo kapag naririnig natin iyan.  Ngunit para sa 
marami, masasabi ko, sila’y may tiwala na kung mayroong langit, tiyak silang pupunta doon. 
 
Saan mo ibinabatay ang pag-asang iyan?  Ano ang daan tungo sa langit?  Ang Biblia ay sumasagot na 
mayroon lamang isang daan.  Ang kaligtasan ay tanging kay Jesu Cristo, ang Anak ng Dios.  Ang 
kaligtasan ay ang kaloob ng pakikipag-isa kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng buhay na 
pananampalataya, kaloob na ibinibigay ng Dios.  Ang kaligtasan ay nangangahulugang ikaw ay ginawang 
bagong nilalang kay Jesu Cristo, iyan ay, si Cristo sa katunayan ay nabubuhay sa iyo at ikaw ay 
nabubuhay sa Kanya. 
 
Mayroon lamang isang daan ng kaligtasan.  Iyan ang daan ng katuwiran ni Jesu Cristo at ang buhay ni 
Cristo na ibinibigay sa iyo.  Alam mo ba ‘yan?  Tunay ba ‘yan sa iyo sa iyong puso ng mga puso? 
 
Marami ngayon, bagaman inaangkin nilang pinupuri ang pangalan ni Jesu Cristo, ay sinasagot ang tanong 
na, Ano ang daan patungo sa langit? sa pagsasabing, “Maraming paraan patungo sa langit.”  May mga 
pagtatangkang gumawa ng napakaraming paraan.  Ang langit daw, ay isang lugar na pinagsasalikupan ng 
napakaraming daan.  Ang daan patungo sa langit ay nagiging anim-na-makipot na daan, isang lansangan.  
Kung ikaw ay matino, kung ikaw ay tapat, kung ikaw sa panlabas ay may magandang asal sa iyong buhay, 
ito ang magdadala sa iyo sa langit.  Kung ikaw ay isa lamang panlabas na kaanib ng iglesia, kung 
ginagawa mo ang kaya mong pinakamahusay, kung may mabuti kang hangarin, pupunta ka sa langit.  Sa 
madaling salita, nais isipin ng mga tao na tatanggapin ng Dios ang kahit sino, at ang mga gawang ginawa 
ng isang tao ay tiyak na makapagdadala sa kanya sa langit.  Kung ang isa ay mabuti sa kanyang kapwa 
tao, kung gayon ay pupunta siya sa langit.  At panghuli, maraming tao ang magsasabing, “Hindi kami 
naniniwala sa impierno.  Lahat ay ligtas at walang gayong bagay gaya ng impierno.” 
 
Sa pangalan ni Jesu Cristo, at sa patotoo ng mismong Salita ng Dios, ibinubunyag ko na lahat ng iyan ay 
panlilinlang, huwad, ibang ebanghelyo, buhanging lumulubog.  Mayroon lamang isang daan sa 
kaligtasan.  Ang daang iyon ay hindi mura; ang daang iyon ay hindi madali; ang daang iyon ay malalim.  
Ang daang iyon ay nakatayo sa pag-ibig at biyaya ng Dios kay Jesu Cristo.  Ang daang iyon ay nakatayo sa 
mga gawa lamang ni Jesu Cristo, hinatid sa ating mga puso upang ipagkaloob sa ating makilala ang ating 
mga kasalanan sa harap ng Dios, hinatid sa ating mga puso upang tayo ay pagkaloobang makilala si 
Cristong ating Tagapagligtas. 
 
Pakinggan ang babasahin natin sa Mga Gawa 4:12:  “Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat 
walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.”   
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Ang mga salitang ‘yon ay lubhang kapansin-pansin. Higit silang kapansin-pansin kapag sinimulan nating 
isaalang-alang kung kailan sila sinabi at sino ang nagsalita sa kanila.  Ang mga salitang iyon ay sinalita sa 
harap ng umuusig na konseho ng mga Judio na nagbanta sa lalaking huwag magsalita sa pangalan ni 
Jesus.  Ito’y sinalita sa harap ng grupo ng mga lalaking puspos ng bulag na galit laban kay Jesu Cristong 
ipinako sa krus at nabuhay.  Ang mga salita ay sinalita ng isang mahirap, hindi nakapag-aral na 
mangingisda na, tila baga, walang kaibigan at walang sinuman upang manindigang kasama niya.  Sila ay 
sinalita ni Pedro.  Sila ang malaking kapahayagan ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Si Pedro – ang 
alagad na sa kanyang sarili ay iniwan si Jesus at tumakas.  Si Pedro – na itinatwa si Jesus ng tatlong ulit at 
ang huling ulit ay may panunumpa at pagmumura.  Subalit ngayon ay may isa pang espiritu kay Pedro.  
Mababasa natin sa Lucas 21:15, “Sapagkat bibigyan ko kayo ng salita at karunungan na hindi 
malalabanan o matututulan man ng lahat ng sumasalungat sa inyo.”  Matapang na nagpatotoo si Pedro 
sa harap ng konseho ng mga Judio na si Jesu Cristo ang tanging daan sa kaligtasan. 
 
Napakaingat na pansinin, na hindi ipinagtatanggol ni Pedro ang kanyang sarili.  Hindi ipinakikipagtalo ni 
Pedro ang punto.  Si Pedro ay nangangaral.  Ipinahahayag niya ang katotohanan sa pangalan ng Dios at 
sa ilalim ng pagpapahid ng Espiritu.  Ang tangi niyang inaalala ay ang maluwalhati si Cristo bilang 
Tagapagligtas.  Inuusisa siya ng konseho patungkol sa Isa kung kanino siya nagpapagaling ng mga tao.  
Sinagot ni Pedro ang kanilang mga tanong.  Sinabi niya sa kanila na sila, ang mga Judio, at lalo na ang 
mga Fariseo at mga escriba, ang mga itinalaga upang magtatag ng kaharian ng Dios.  Subalit itinakuwil 
nila si Jesu Cristong ipinako sa krus.  Sinabi niya sa kanila na ito ay matinding pagkakamali, na si Cristo 
ang batong panulok ng buong gawa ng Dios.  Higit pa, na si Cristo ang tanging daan sa kaligtasan.  Si 
Pedro ay nakatayo sa grupo ng mga kalalakihang naniniwala na dahil sa kanilang mga gawa at dahil sa 
kanilang lahi at dahil sa kanilang kulay at dahil sa kanilang pinagmulang angkan, sila ay pupunta sa langit.  
Nakatayo siya sa harap ng mga gayong tao at sinasabing, “Hindi ang inyong mga gawa, hindi ang inyong 
lahi, hindi ang inyong kulay, hindi ang inyong mga magulang, hindi anuman sa inyong sarili, hindi 
anuman sa ilalim ng mukha ng langit ang makapagliligtas sa inyo! Tanging sa pangalan ni Jesu Cristo.  
Tanging sa kapangyarihan at sa kapamahalaan ni Jesu Cristo.  Tanging sa pamamagitan ng pag-ibig at 
biyaya ng Dios na bubuhay na muli sa inyo mula sa mga patay at pag-iisahin kayo kay Jesu Cristo.  Iyan 
ang tanging daan na kayo ay mabubuhay at haharap sa Dios sa kaluwalhatian.” 
 
Sa programang ito, ninanais nating maging matapat na saksi sa ebanghelyo ni Jesu Cristo.  Ninanais 
nating maging matapat na posteng pananda na naglalagay ng tanda sa daan.  Sa paglalakbay mo sa 
daang-bayan, makakakita ka ng iba’t ibang karatula.  Marahil sasabihin mo na hindi ito masyadong 
kawili-wili.  Marami sa mga karatula ay hindi patula.  Ang iba ay inuusisa pa kung ang mga karatulang 
iyon ay dapat palamutian ang kalye.  At ang ilang karatula ay mayroon lamang isa o dalawang salita.  
Ngunit para doon sa mga naliligaw sa madilim at malabong gabi at hindi alam ang daan, ang karatula ang 
pinaka kasiya-siyang bagay na makita. Ang gabi ay nasa paligid mo – ang gabi ng panahon.  Ikaw ay 
namamatay.  Ang higit pa, si Jesu Cristo ay darating.  Mayroon lamang isang daan.  At ninanais namin sa 
programang ito na maging matapat na patotoo ng daang iyon.  
 
Ang matapat na patotoong iyon ay nakasalig sa Salita ng Dios dahil ang Salita ng Dios ay tiyak.  Nais kong 
ihayag ang daang ito nang malinaw sa inyo upang ako’y maging malaya sa inyong dugo.  Marahil sa 
inyong kaibuturan ay itinatanggi n’yo ang langit at impierno.  Naniniwala kayong kayo’y sa inyong sarili.  
Hindi ako makikipagtalo sa inyo kundi sasabihin sa inyo mula sa Kasulatan na iyan ay kasinungalingan ng 
sarili ninyong mapagmataas na puso.  Ang Dios ay tunay, at ang impierno ay nakalaan para sa 
masasama.  Ang langit ay tunay, at hindi mo mababago ang katotohanang iyan.  Marahil ay nabubuhay 
ka na parang ang mga ito ay hindi tunay.  Sasabihin mo, “Ah, oo, oo.  Kahanga-hanga na mayroon tayong 
mga relihiyosong programa at lahat ng iba pa.”  Ngunit itinutulak mo sila ng palayo sa iyo at namumuhay 
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ka na parang ikaw ay bahagi ng sanlibutan at hindi mo gusto ng katiting na ebanghelyo sa iyong buhay, 
at ang ibang mga bagay ay mas mahalaga sa iyo ngayon.  Sabi mo, “Saka na ang relihiyon sa aking buhay, 
pero ang ibang mga bagay ay mas mahalaga ngayon.”  Gisingin ka nawa ng Dios mula sa pagkahilo sa 
kamatayan at sa panlilinlang ng iyong kasalanan. 
 
O, marahil, ngayon ay dumadaing ka at nawawalan ng pag-asa.  Nakikita mo kung gaano ka hindi 
karapat-dapat, dahil sa iyong mga kasalanan, upang tumayo sa presensya ng Dios.  Kung gayon ay dapat 
mong marinig ang ebanghelyo, si Jesu Cristo, na nagsasabing, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang 
buhay.”  
 
Pakinggan natin ang sinabi ni Pedro.  Sinabi ni Pedro sa Mga Gawa 4:12, “Walang kaligtasan sa kanino pa 
man.”  Ngayon ano ang kahulugan niyan?  Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kaligtasan.  Ang salitang 
iyon di magtatagal ay magiging salita sa halip na hiwaga sa ating mga puso.  Nakakalungkot, madalas 
itong nasasaid sa lahat nitong mahahalagang katotohanan at kahalagahan ngayon.  Ang salita mismo, 
“kaligtasan,” ay nangangahulugang “mailigtas mula sa pinakamalaking kasamaan at madala sa 
pinakadakilang kabutihan.” 
 
Ano ang pinakamalaking kasamaan kung saan ang tao ay maililigtas?  Maraming sagot sa tanong na iyan 
ngayon.  Ang ilan ay magsasabi, “kahirapan, pang-aabuso, pagkiling, mga buwis, karamdaman, 
kamatayan.”  Ang iba naman ay magsasabing ang pinakamalaking kasamaan ay ibang tao.  At may iba pa 
rin na magsasabing ang pinakamalaking kasamaan ay ang kautusan ng Dios, humahadlang ito sa aking 
daan; ayoko niyan; ito ay salungat sa aking kalooban.  Ano ang pinakamalaking kasamaan kung saan ang 
isang tao ay maaaring iligtas?  Ang Biblia ay magbibigay sa iyo ng isang sagot.  Basahin mo ito.  Ang sagot 
ng Biblia ay:  kasalanan.  Ang kasalanan ang pinakamalaking kasamaan, ang salot ng puso.  Ang 
kasalanan, na siyang paghihimagsik laban sa Dios.  Ang kasalanan, na nangangahulugang, “hindi tumama 
sa tanda – sinasadyang hindi pagtama sa tanda – ng kaluwalhatian ng Dios.”  Ang kasalanan, na isang 
kasamaan, ang pagkasira ng kalikasan, ang nakaririmarim na kasamaan ng kalikasan ng tao.  Ang 
kasalanan, na siyang paglalagay ng sarili sa trono ng kanilang buhay.  Ang kasalanan, na sinasabi ng 
Biblia, na bagay na mismong kalikasan ng tao.  Tayo ay naliligaw, Awit 58; mula sa sinapupunan tayo ay 
napopoot, iyan ay, mapait na pagkagalit laban sa Dios, Roma 8:7.  Ang kasalanan, na naghahatid ng sala 
sa harap ng banal at buhay na Dios.  Iyan ang pinakamalaking kasamaan:  kasalanan. 
 
Ano ang pinakadakilang kabutihan?  Muli, maraming iba’t ibang sagot na ibinigay.  Ang ilan ay 
magsasabing:  Pera, kalayawan, karangalan, papuri, kapangyarihan sa gitna ng mga tao, mga pag-aari.  
Ang iba ay magsasabi:  Hindi, kagandahan, kalusugan; kung mayroon kang kalusugan nasa iyo na ang 
lahat, tama?  Muli, ang Biblia ay nagbibigay ng kasagutan.  Ito’y sumasagot sa pamamagitan ng isang 
salita:  Dios.  Ang tunay na Dios, Awit 16: sa iyong kanang kamay ay mga kasayahan magpakailanman.  
Mateo 19:  lisa ang mabuti at iyan ay ang Dios.  Ang Dios, sa Kanyang kalikasan, at sa Kanyang 
kasakdalan, at sa Kanyang pakikisama; kung kaya makakaawit tayo kasama ng mang-aawit sa Awit 73, 
“Liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa.”  
 
Ngayon, ano ang kaligtasan?  Ang kaligtasan ay mailigtas ka sa pinakamalaking kasamaan, kasalanan, at 
sa sala at sa parusa at sa kapangyarihan ng kasalanan.  Ang kaligtasan ay ang madala sa pinakamataas na 
kabutihan:  ang Dios, ang pakikisama ng Dios, ang kagandahang-loob ng Dios, ang presensya ng Dios.  
Nakita mo, ang kaligtasan ay hindi pag-aaral ng mga bagong kaugalian.  Hindi ito pagpapabuti ng mga 
personal na relasyon.  Hindi lamang ito sampung utos sa lipunan.  Hindi ito pag-aaral lamang na maging 
mabuting tao.  Ang kaligtasan ay ang maalis ang nagpapahamak na sala at kaparusahan sa iyong 
kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.  Ang kaligtasan ay ang mapatawad sa utang na hindi mo 
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kayang bayaran, utang na umabot sa pinakamataas na langit sa harapan ng Dios.  Ang kaligtasan ay 
maging ligtas sa kaparusahang nararapat sa iyong kasalanan, na siyang walang hanggang kamatayan.  Ito 
ay ang mapatawad at gawing matuwid, ang tingnan kay Jesu Cristo na tila baga sinunod mo ang 
kautusan.  Ito ay ang malaman na ang Dios ay ngumingiti sa iyo at sa Kanyang Anak ay binayaran nang 
buo ang iyong mga kasalanan.   
 
Ngunit mayroon pa.  Ang kaligtasan ay ang mabago.  Ito ay ang likhaing bago ng dakilang Jehovah  kung 
kaya’t ngayon ako’y tumatayong naiiba sa aking kasalanan kaysa dati kong kinatatayuan.  Ang kaligtasan 
ay ang mailigtas mula sa kapangyarihan nito – ang kapangyarihan ng kasalanan – kung kaya’t hindi na 
ako alipin ng kasalanan, kusang-loob na gumagawa nito.  Ah, ako’y nagkakasala! Subalit ngayon ang 
kasalanang nasa akin ay kinapopootan ko.  Mahal ko ang Dios.  Ako’y dadalhin sa ilalim ng buhay na 
pagpapasakop sa Dios.  Ako’y sasagipin mula sa takbo ng masamang sanlibutan.  Ipamumuhay ko ang 
aking mga araw na kaisa ni Jesu Cristo. 
 
Mayroon pa.  Ang kaligtasan ay pinasakdal.  Ito ang oras kapag tayo ay dadalhin sa presensya ng Dios, 
kapag ang lahat ng pinag-alayan ni Jesus ng Kanyang buhay at tinatahanan at kinikilusan ng Kanyang 
espiritu ngayon ay dadalhin sa harapan ng Dios.  Sa gayon ang lahat ng mga kaaway ng kamatayan at 
kasalanan at ang diablo ay mawawala na magpakailanman.  Iyan ang langit, ang walang hanggang 
tahanan ng mga naligtas kay Jesu Cristo kung saan ay mamamasdan nila ang kaluwalhatian.  
Paglilingkuran nila Siya gabi at araw.  At sila’y magiginhawahan sa buhay na bukal ng tubig.  Basahin ang 
huling bahagi ng Apocalipsis 7. 
 
Iyan ang kaligtasan.  Ngunit ano ang daan sa kaligtasan?  Ano ang sinabi ni Pedro?  Makinig:  “Walang 
kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao 
na ating ikaliligtas.”  Walang maliligtas mula sa kasalanan, sa kapangyarihan nito, sa kaparusahan nito, 
maliban sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Walang sinuman ang magkakaroon ng kapayapaan sa Dios, 
walang sinuman ang magkakamit ng kapatawaran, walang sinuman ang makakatakas sa poot na 
darating, malibang sa pamamagitan ng gawa ni Jesu Cristo sa krus.  Kay Cristo lamang ang lahat ng 
mayamang probisyon ng kaligtasan.  Sa pamamagitan ng Kanyang gawa at sa pamamagitan ng Kanyang 
biyaya lamang ito darating.  Tanging ang dugo ni Cristo ang makapaglilinis mula sa kasalanan.  Ito’y 
maglilinis sa mga pinagbuhusan nito.  Tanging ang gawa ni Cristo ang magtatamo ng katuwiran, upang 
ako’y makatayo sa harap ng Dios na pinatawad sa aking mga kasalanan.  Ang buong kaligtasan ay sa 
Kanyang lamang.  Ang kaligtasan ay Kanyang isinagawa.  Ang kaligtasan ay isinagawa sa pamamagitan 
Niya, upang ang daan ng kaligtasan ay na kay Cristo lamang at sa pamamagitan ng Kanyang krus. 
 
Ang kaligtasang iyon ay dapat maipagkaloob sa iyo ng makapangyarihan bilang patay na makasalanan.  
Ang dumadaig na biyaya ng Dios ay dapat maghatid ng kaligtasang iyon maging sa iyong puso.  Kaya 
idinagdag ni Pedro:  “Walang kaligtasan sa kanino pa man na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.”  
Anong ibig niyang sabihin:  “Walang kaligtasan sa kanino pa man na ibinigay sa mga tao”? Ibig niyang 
sabihin na walang ibang kapangyarihan at walang ibang awtoridad kaysa sa kapangyarihan at awtoridad 
ni Jesu Cristo upang tayo’y iligtas.  Ang pangalan ay Jesus.  Iyan ang pangalan na ayaw marinig ng mga 
Judio at kanilang iniutos kay Pedro na huwag sabihin.  Ang pangalang iyon ay tumutukoy kung sino Siya.  
Siya ay si Jesus.  Siya’y tinawag na gayon sa utos ng mga anghel, sapagkat “ililigtas niya ang kanyang 
bayan sa kanilang mga kasalanan” (Mat. 1:21).  Kapag tayo ay iniligtas sa pangalan ni Cristo, tayo ay 
naligtas sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan at ng Kanyang awtoridad.  Walang ibang 
kapangyarihan, walang ibang awtoridad upang magligtas.  Walang sinuman o walang iba na inatasan, 
karapat-dapat, pinahintulutan upang magligtas.  Si Cristo ang Nag-iisang (Apo. 1) may hawak ng mga susi 
ng buhay at kamatayan.  Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Kanya. 
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Mayroong isang lugar na ligtas nang dumating ang baha sa mga araw ni Noe.  Ang ligtas na lugar na iyon 
ay hindi sa mga bundok.  Hindi ito sa tuktok ng isang tore.  Hindi ito nakalagay sa itaas ng puno.  At ito’y 
hindi ang paggawa ng sarili mong balsa.  Ang kaligtasang iyon ay nasa arko.  Kaya mayroon din ngayong 
isang daan at lugar ng kaligtasan.  Si Jesu Cristo lamang! May isang lugar na kailangang tingnan ng Israel 
kapag sila ay sumuway sa Dios at tinuklaw ng mga makamandag na ahas.  Itinaas ni Moises ang tansong 
ahas upang tingnan nila.  Gayundin ang kaligtasan ay kay Cristo lamang – isang daan sa langit. 
 
Ang katangian ni Jesu Cristo ay mapagbiyayang inilagay sa aking puso; ang kapangyarihan ng Espiritu ni 
Cristo na nagbubukas ng patay kong puso, binabago ako kay Cristo – walang ibang daan sa kaligtasan.  
May kalubusan ng kaligtasan sa Kanya.  Ang kaligtasang ito ay magliligtas hanggang sa kaduluhan.  
Ililigtas nito ang pinakapangunahin sa mga makasalanan.  Iyan ang salita ng Dios.  Sabi ni Jesus, “Ako ang 
daan, ang katotohanan, at ang buhay.  Walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”  Basahin  
natin ang I Corinto 3:11, “Sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na, 
na ito'y si Cristo Jesus.”  At sa I Juan 5:11, 12, “At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na 
walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang Anak.  Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan 
ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay.” 
 
Nauunawaan mo ba ito?  Marahil ay malamang na isipin mo, Oo, ito ay lumang balita.  Sino ang hindi 
nakakaalam niyan?  Syempre, sasabihin mo!  
 
Babalik tayo sa katotohanang ito sa susunod na pagkakataon.  Ngunit bago natin gawin, tiyaking mabuti 
na naunawaan mo ito.  Ang buong kaligtasan ay nakasalalay kay Cristo lamang.  Dapat nating itakuwil 
nang lubusan ang lahat ng ibang mga pag-asa at lahat ng ibang tiwala.  Ang kaligtasan ay hindi bahaging 
kay Cristo at bahagi ay ang kaya nating gawin.  Ang kaligtasan ay hindi bahaging kay Cristo at bahaging 
pagsunod natin sa kautusan.  Ang kaligtasan ay hindi si Cristo at dahil sa ating mga sarili.  Lahat ng mga 
bagay na iyon ng pagsunod at pagsisisi – lahat sila ay mahalaga.  Ngunit si Cristo lamang ang batayan ng 
kaligtasan. 
 
Ipinahahayag ni Pedro:  Si Cristo ang pintuan tungo sa langit.  Siya lamang ang may kakayahang 
magligtas mula sa impierno sa kailaliman.  Si Cristo ang ating kanlungan.  Si Cristo ang sagot sa ating 
kasalanan.  Tanging si Cristo ang kapangyarihan upang mabuksan ang daan tungo sa kaluwalhatian.  
Lahat ng ligtas at pupunta sa langit ay dumaraan sa isang daan.  Ang daang iyon ay si Jesu Cristo, ang 
Kanyang dugo at katuwiran.  Ang daang iyon ay ang biyaya ng Dios na ipagkaloob si Cristo sa iyo. 
 
Samahan n’yo kami sa susunod sa pagbabalik natin sa sitas na ito at pag-uusapan ang higit pa tungkol sa 
tanging daan ng kaligtasan. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama sa langit, bantayan Mo kami ngayon sa darating na linggo.  Itulot Mong isantabi namin at talikdan 
lahat ng ibang pagtitiwala at magtiwala lamang, sa Iyong biyaya, sa Iyong Anak na si Jesu Cristo bilang 
tanging batayan ng aming kaligtasan.  Sa Kanyang pangalan, Amen.  


