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MATEO 1:18-25 
"ANG HIWAGA NG BIYAYA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Marahil para sa karamihan sa inyo na nakikinig sa mensaheng ito ngayon, wala nang bago pa, iyan 
ay, walang hindi n’yo pa naririnig noon.  Hangad kong ipahayag sa mensaheng ito ang ebanghelyo 
na ang Anak ng Dios ay naging tao sa sinapupunan ni birheng Maria, na Siya ay ipinanganak bilang 
Isa na pinadala ng Dios upang iligtas ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. 
 
Gayunman, dapat nating maunawaan na ang pagiging bago ay hindi kinakailangang isang bagay na 
narinig sa unang pagkakataon, isang bagay na kakaiba.  Kundi ang pagiging bago ay isang bagay na 
walang dungis at sakdal.  Ang pagiging bago ay isang hiwaga na lalo lamang lumiliwanag, at painit 
nang painit.  Ang kapanganakan ng Anak ng Dios sa ating pagkataong likas ay bago, ito ay bagong-
bago, ito ay isang hiwaga, ito ay bago na may kapayapaan at kagalakan at kaaliwan. 
 
Ito ay bago dahil ito ang mensahe ng biyaya ng Dios.  Gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa 
Kanyang bayan kaya ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang ipanganak sa kanilang laman, upang 
akuin sa Kanyang sarili ang ating kasalanan at kamatayan upang tayo ay mabuhay ng walang 
hanggan.  Nang ang mensaheng iyan ay inilagay ng Dios sa iyong puso, ito ay bago.  Ito ay palaging 
bago.   
 
Wala nang mas mahalaga pa na iyong maunawaan kaysa sa katotohanang ito.  Wala nang mas 
mahalaga para sa iyong kaluluwa kaysa sa katotohanang ito.  Wala na, walang-wala, na nangyayari 
sa iyo ngayon na mas mahalaga gaya ng malaman ang katotohanang ito:  ibinigay ng Dios ang 
Kanyang Anak, at sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. 
 
Kukunin natin ang pag-aaralan natin mula sa Salita ng Dios sa Mateo 1:18-25.  Tiningnan natin ang 
unang labing-pitong talata noong nakaraang linggo, na nagsasabi sa talaan ng lahi ng ating 
Panginoong Jesu Cristo.  Ngayon si Mateo ay nagpapatuloy sa kanyang sanaysay upang magbigay-
ulat tungkol sa kapanganakan ni Jesu Cristo mula sa birheng Maria.   
 
Dapat nating tandaan na isinusulat ni Mateo ang kanyang ulat-ebanghelyo sa ilalim ng pagkasi ng 
Dios, ngunit, gayunpaman, isinusulat ito na ang layon ay para sa kanyang kapwa Judio upang ipakita 
na si Jesus ay tunay ngang ang ipinangakong Mesias.  Iyan ang dahilan kung bakit nagsimula siya sa 
pagtalunton sa angkan ni Jesus pabalik kay Abraham. 
 
Sa kanyang ulat, simula sa mga talatang 18-25 ng Mateo 1, ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni 
Mateo ay sasagutin ang dalawang pinakamahalagang katanungan na maaaring itanong tungkol kay 
Jesu Cristo.  Ang mga tanong na iyon ay:  Sino Siya?  At, ano ang ipinarito Niyang gawin?  Kapag 
sinagot mo ang dalawang tanong na iyon, mayroon ka ng ebanghelyo.  Ang mga tanong na iyon ay 
kapwa masasagot ng isang salita o bawat isa ng isang pangalan.  Sino Siya?  Siya ay si Emmanuel, 
kasama natin ang Dios.  Ano ang ipinarito Niyang gawin?  Siya ay si Jesus, ililigtas Niya ang Kanyang 
bayan sa kanilang mga kasalanan. 
 
Kapag, sa biyaya, ang ating mga puso ay dinala kay Emmanuel sa kapahingahan, ang Dios ay kasama 
natin, at Jesus, Tagapagligtas sa kasalanan, sa gayon ay alam mo kapwa kung sino Siya at ano ang 
Kanyang ginawa. Ah, sa gayon ay alam mo ang biyaya ng Dios.  At pagkatapos ay mayroon ka ng 
bagong-bagong ebanghelyo – ang hiwaga ng biyaya ng Dios.  Ang hiwaga ng biyaya ng Dios ay 
matatagpuan, una sa lahat, sa kung sino ang Sanggol na ipinanganak ni Maria.  Siya ay tinawag na 
Emmanuel, kasama natin ang Dios. 
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Si Maria at Jose ay nagkasundong ikasal.  “Ganito ang pagkapanganak kay Jesu-Cristo (Mat. 1:18):  
Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay 
natuklasang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.”  Si Jose at Maria ay nakatakdang 
ikasal.  Ang salita ay mas matibay pa sa pagkakasundong magpakasal.  Ito ay tumutukoy sa 
ginawang legal na pangako upang magpakasal.  Lahat ay nagawa na maliban sa pagsasama.  Sila ay 
tapat na ipinangako sa pag-aasawa.  Pagkatapos ng pinagkasunduang panahon, magsisimula silang 
mamuhay bilang mag-asawa. 
 
Bagaman hindi pa sila umabot sa pag-iisang sekswal, sila ay itinuturing nang mag-asawa.  Mababasa 
natin sa talatang 20 na nagpakita ang anghel kay Jose at sinabing, “Huwag kang matakot na 
tanggapin si Maria na iyong asawa.”  Bagaman hindi pa sila nagsasama, si Maria ay natuklasang 
nagdadang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  Sinasabi sa atin ng Lucas 1 kung paano 
nagkaganito.  Ang anghel na si Gabriel ay ipinadala kay Maria upang ihayag sa kanya na siya ay 
pinagpala ng Panginoon at ang Espiritu Santo ay bababa sa kanya at lililiman siya ng kapangyarihan 
ng Kataasan-taasan.  Si Maria ay pinagdalang-tao ng Dios mismo. 
 
Tila baga hindi nadala ni Maria si Jose sa kanyang tiwala sa mga katotohanang iyon.  Kaya, nang 
matuklasang si Maria ay nagdadalang-tao, si Jose ay naguluhan.  Ang kanyang katipan at minamahal 
na si Maria ay nagdadalang-tao.  Gayunman, malinis ang kanyang budhi.  Maaari lamang niyang 
ipalagay ang pinakamasama – ang babaeng minamahal niya ay hindi naging tapat sa kanya o sa 
Dios.  Kaya nabasa natin na “pinag-isipan niya ito,” iyan ay, pinakaisip niya ito at pinaglabanan sa 
kanyang isipan.  Mayroon siyang dalawang pagpipilian.  Maaari niya, una sa lahat, ayon sa kautusan 
ng Dios, na gawin siyang isang kahihiyan, na mangangahulugang siya ay babatuhin.  Ang kautusan 
sa Lumang Tipan ang nagbigay ng parusang iyan:  “At inyong babatuhin sila ng mga bato upang 
sila’y mamatay.”   
 
Ngunit ayaw ni Jose na gawin iyan.  Sa halip ay nagpasiya na lamang na kanyang “hiwalayan ito 
nang lihim,” o pribado.  Sa halip na hayagang katarungan, sa halip na gawin itong hayag, nais niyang 
gawin ito sa lihim na paraan sa pamamagitan ng paghiwalay, sa pamamagitan ng pagsira sa 
kasunduang pagpapakasal.  
  
Ngayon, nabasa natin na si Jose na kanyang asawa ay isang taong matuwid, iyan ay, siya ay isang 
taong binago.  Hindi lamang siya pinagkalooban ng katuwiran ng Dios, kundi ginawa siyang taong 
may takot sa Dios sa kanyang puso.  Sa pagmamahal kay Maria, hindi niya ito ilalagay sa kahihiyan.  
Ang kanyang puso ay puspos ng kirot at sakit.  Gayunman, nais niyang gawin ang magdadala ng 
kaunting kahihiyan kay Maria.   
 
Mababasa natin na “samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita 
sa kanya sa panaginip na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria 
na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo.”  Ang Dios ay nagpadala ng 
anghel na may utos:  Huwag kang matakot na tanggapin siya na iyong asawa, upang pangalagaan 
siya at ipagtanggol siya sa lipunan, na kung hindi ay ituturing siyang isang babaeng imoral.  At 
dumating ang anghel na may pagpapaliwanag.  Hiwalay sa paliwanag na ito, si Jose ay napahirapan 
sana ng labis sa kanyang isipan.  Ang paliwanag ay ito:  Ang batang nasa loob niya ay sa Espiritu 
Santo.  Hindi nagkasala si Maria.  Ang Anak na nasa loob niya ay walang taong ama.  Ipinaglihi ng 
Dios ang batang ito sa sinapupunan ng birhen.   
 
Ang anghel ay nagpatuloy sa pagsasabing sa paraang ito ang Emmanuel ay dumating.  Nangyari nga 
ang lahat ng ito, sabi ni Mateo, “upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng 
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propeta: Narito, magdadalang-tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang 
pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel (na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Dios).”  
Ipinaaalala sa atin ni Mateo na noong unang panahon ang Dios ay nagpropesiya sa pamamagitan ni 
Isaias na ang isang birhen ay maglilihi, isang babaeng pinili ng Dios sa walang hanggan bilang isa na 
sa pamamagitan niya ang Kanyang Anak ay darating.  Ang babaeng ito, si Maria, ay nagdadalang-tao 
ngayon sa pamamagitan ng gawa ng Espiritu Santo sa kanya, kung kaya’t ang Sanggol na nasa loob 
niya ay hindi pangkaraniwang bata kundi Dios na kasama natin.  Siya ay walang iba kundi ang Dios 
na nakipag-isa sa katawang-tao, kasama natin ang Dios.  Siya ngayon ay naging taong sanggol din, 
nang hindi nahihinto o tumitigil na maging Dios, nang hindi nagiging mas mababang Dios.  
Tinanggap sa Kanyang sarili ang tunay na pagkatao. 
 
Si Maria ay nagdadalang-tao! Nadama niya ang buhay sa loob niya sa unang pagkakataon at, habang 
nagpapatuloy ang kanyang pagdadalang-tao, ang pagsipa ng bata sa sarili niyang sinapupunan.  
Dinaranas niya ang mga sakit ng panganganak na walang nag-aasikaso, maliban kay Jose, sa 
madilim na silungan ng mga baka.   
 
Gayunman, bagaman Siya ay totoo at tunay na tao, si Jesus ay higit pa sa tao.  Siya ay Emmanuel, 
Siya ay Dios na kasama natin.  Muli, gaya ng paunang sinabi ng propeta (Isa. 9:6), “Sapagkat sa atin 
ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki … at ang kanyang 
pangalan ay tatawaging Kamanghamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang 
Ama, Prinsipe ng Kapayapaan.”  Siya ay Dios na makapangyarihan. 
 
Ngayon mayroon tayong sanlibong katanungan:  Paano nabuo ang Kanyang pagiging tao sa 
sinapupunan ng birhen? Paanong makakasama natin ang Dios sa sinapupunan ng isang birhen?  
Nais natin na ang lahat ay maayos na nakatali.  Bayan ng Dios, hindi ito ang oras para diyan.  Maaari 
tayong magtanong at maaari tayong matuto ng higit sa kaluwalhatian.  Sa ngayon ay panahon upang 
yumukod at sumamba sa hiwaga ng biyaya ng Dios – hiwaga na  humihigit sa kaningningan maging 
sa hiwaga ng Dagat na Pula nang pinatayo ng Dios ang tubig sa dulo; at ang mga pader ng Jerico, 
nang magsalita ang Dios at ang mga bato at mga pader ay bumagsak – mas dakila pang hiwaga nang 
inanyuan ng Dios ang sanlibutan nang pasimula, nang magsalita Siya at iyon ay naganap, nag-utos 
Siya at iyon ay tumayong matatag.  Ang hiwaga na si Jesus ay tunay na Dios, Dios ng Dios; at tunay 
na tao, ipinanganak ng babae.  Lahat ng masasabi tungkol sa Dios ay maaaring masabi tungkol kay 
Jesus.  At lahat ng maaaring sabihin tungkol sa tao, gayunman ay walang kasalanan, ay tunay sa 
Kanya.  Siya, ang Salita, ang walang hanggang Salita na kasama ng Dios, ngayon ay naging laman.  
Ang Dios ay nahayag sa laman (I Tim. 3:16). 
 
Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang isang tula. 
 
Sino itong, napakahina at walang-kaya, 
Anak ng isang abang Hebreong alila, 
Walang pakundangang nasa kuwadra, malamig na silungan, 
Nakahiga sa sabsaban? 
Ito ang Panginoon ng lahat ng sangnilikha 
Na tinahak itong landas na kamangha-mangha. 
Siya ay Dios mula sa walang hanggan, 
At sa walang hanggan, ay Dios. 
 
Nakarating ba ang katotohanang ito sa iyong puso na may kapangyarihan?  Ang mga pagkakamali 
ay mapanganib sa puntong ito.  Ang panulukang-bato ng katubusan ay matatagpuan sa katauhan ng 
Manunubos, kung sino Siya.  Dapat Siyang ipahayag kung sino Siya sa Mateo 16:  “Ikaw ang Cristo, 
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ang Anak ng Dios na buhay.”  At sinabi ni Jesus, “Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking 
iglesia.”  Unawain nang mabuti, kayang gawin ni Jesus ang Kanyang ginawa, at kaya Niyang maging 
kung ano Siya, ang buhay na Tagapagligtas, dahil lamang sa himala ng pagkakatawang-tao.  Ang 
sinapupunan ni Maria ay nagliliwanag sa krus ni Jesus.  Kung magkakamali ka patungkol sa birheng 
kapanganakan, hindi ka magkakaroon ng Tagapagligtas sa krus.  Ang Isa na nagdugo sa krus, inulos 
at nasugatan para sa ating mga kasalanan, ay taong-tao.  At kasabay nito Siya ay Dios ng Dios, 
magsasagawa ng ganap na kabayaran sa Dios at magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan.  Siya ay 
Dios na kasama natin, makapangyarihang magligtas. 
 
Mapalad na pagbulayan ito.  Siya na ang iyak ay tumagos sa gabi doon sa Betlehem bilang isang 
sanggol ay ang Isa na ang tinig ay nangusap upang malikha ang sanlibutan.  Siya na sumuso sa 
dibdib ng abang alipin ay ang Isa na humahawak sa lahat ng mga bagay sa Kanyang kamay, sa sarili 
Niyang kapangyarihan, at sa kanya ang lahat ng mga bagay ay umiiral.  Namangha ka na ba dito?  
Hindi ko tinatanong kung nauunawaan mo ito.  Namangha ka na ba?  At nawala ka na ba sa iyong 
sarili sa pagkamangha sa biyaya ng Dios? 
 
Ngunit ano ang ipinarito ni Jesus upang gawin?  Ito Siya:  Emmanuel, kasama natin ang Dios.  Subalit 
ano ang ipinarito Niya upang gawin?  Ang hiwaga ay lalong tumitindi upang subukang makayanan 
ng ating mga puso.  
 
Mababasa natin sa talatang 21 ng Mateo 1 ang mga salita ng anghel, “Siya'y manganganak ng isang 
lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa 
kanilang mga kasalanan.”  Sinabi kay Jose na dapat niyang tawaging Jesus ang bata.  Ang Jesus ay 
nangangahulugang “Si Jehovah ang kaligtasan.”  Bakit dapat siyang tawagin ni Jose na Jesus?  Dahil, 
marahil, may ilang kamag-anak na may ganoong pangalan noon?  Hindi, dahil Siya ay si Jesus.  Siya 
ay si Jehovah ang kaligtasan.  Siya ang magliligtas sa Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 
 
Inumin mo bawat isa sa mga salitang iyon sa iyong puso! Siya ay magliligtas, iyan ay, magliligtas 
mula sa pinakamasama sa lahat ng masama, ang kasalanan, tungo sa pinakadakila sa lahat ng 
kabutihan, ang Dios.  Iyan ay nangangahulugan na ang kasalanan ay hindi guniguni, isang teolohikal 
na palagay na napulot ng mga Judio sa ilang.  Ito ay hindi lamang isang bagay na nais pag-usapan ng 
mga ministro upang patayin ang iyong kagalakan.  Ang kasalanan ay ang pangit na katotohanan ng 
iyong buhay.  Ngunit Siya ay magliligtas.  Siya ay ipinadala upang magligtas sa kasalanan.  At ililigtas 
Niya ang Kanyang bayan.  Hindi bawat nilalang.  Hindi Siya pumarito upang gawin lamang 
posibilidad ang kaligtasan kung may mag-aambag ng anuman dito.  Ah, hindi! Siya ang Isang 
nagpakita na may mga taong ibinigay sa Kanya ng biyayang humihirang ng Kanyang Ama.  
Mananalangin Siya sa Juan 10, at muli sa Juan 17, tungkol sa lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama 
mula sa buong walang hanggan.  Si Jesus ay hindi pagtatangka ng Dios upang magligtas.  Si Jesus ay 
hindi Dios na ginagawa ang lahat ng kaya Niyang gawin at pagkatapos ay iiwan ang usapin nang 
hindi naaayos, naghihintay na makita kung ano ang magiging pasya mo, naghihintay sa iyong 
kapangyarihan.  Ah, hindi! Hindi natin iyan mababasa dito.  Ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa 
kanilang mga kasalanan. Gagawin Niya ang lahat upang madala sa kaligtasan ang Kanyang bayan.  
Matatamo Niya ang kaligtasang iyon sa Kanyang krus.  At gagawin Niya ito sa kanila sa 
pamamagitan ng hiwaga ng Kanyang pag-ibig at sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa 
mga puso ng mga sa kanilang sarili ay mga patay na makasalanan. 
 
Ito ang susi sa lahat ng kasunod sa buhay ni Jesus.  Ang buhay ni Jesus sa ebanghelyo ay walang 
saysay hiwalay sa katotohanang ito:  Ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.  
Si Jesus ay hindi dumating bilang halimbawa lamang na mula sa Dios, bilang isang mapagmahal na 
tao na nararapat maging tayo.  Bakit pahihintulutan ng Dios, itatanong natin, ang gayong 
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mapagbigay at mabuting tao na mamatay ng gayong kadilim na kamatayan?  Bakit 
makikipagkasundo ang Dios sa Kanyang Anak gaya ng ginawa Niya sa krus, nagbigay ng 
pinakamalalim na paghihirap sa Kanyang Anak sa krus nang sumigaw siyang, hindi, “Mga alagad ko, 
mga alagad ko, bakit n’yo ako pinabayaan?”  Hindi, “Pamahalaang Romano, bakit n’yo ginawa ito sa 
akin?”  Kundi, “Dios ko, Dios ko, bakit Mo ako pinabayaan?”  Ito ay paghalili.  Iyon ay Dios na 
nagkatawang-tao na inako sa Kanyang sarili ang mga kasalanan ng Kanyang bayan upang mailigtas 
Niya sila mula sa mga kasalanang iyon at pasanin ang parusa para sa mga kasalanang iyon upang 
hindi na natin sila pasanin.  Si Jesus ay dumating sa sinapupunan ng birhen upang pasanin Niya ang 
lahat ng mga palaso na nararapat sa atin bilang mga anak ng Dios, ang mga palaso ng banal na 
katarungan – upang maalis Niya itong lahat. 
 
Maaaring sabihin ng iba, “Iyan ang problema sa inyo na mga mangangaral.  Pinabibigat n’yo ang 
simpleng kuwentong Pamasko ng lahat ng mga palamuti ng teolohiyang ito.  Nagsasalita kayo sa 
amin tungkol sa kasalanan at sala, tungkol sa Dios at kahatulan, ng kabanalan at paghalili, at ang 
pangangailangang alisin ang kasalanan mula sa paningin ng banal na Dios.  Hindi ba pwedeng 
magkaroon tayo ng masayang pagdiriwang?”  Walang saya sa iyong buhay at walang saya sa 
sanlibutan hiwalay sa Kanya at sa Kanyang ginawa.  Walang saya hiwalay sa ebanghelyong ito.  At 
kung ang panahon ng pagdiriwang ay puno ng saya, sa kawalang-kaalaman sa sarili mong kasalanan 
at sa pangangailangan ng biyaya ng Dios upang maalis ang kasalanang iyan, kung gayon ang iyong 
saya ay walang pinagkaiba sa saya ng taong nasa ampunan ng mga baliw.  Ito ay kahangalan. 
 
Ito ang kagalakan:  Ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.  Iyan ay 
nangangahulugang kailangan nating masagip.  Iyan ay nangangahulugan na nararapat sa ating 
kasalanan ang kaparusahan.  Iyan ay nagsasabing ang Dios ay banal.  Kung ang nakikita mo lang sa 
kuwento ng Pasko ay ang madamdaming pangyayari ng abang kapanganakan, ng isa na naging 
pinakamagaling na tao na nabuhay sa lupa, kung ganyan iyan kalalim para sa iyo, kung gayon ay 
ginagawa mo iyan dahil sa iyong makalamang kalikasan.  At ginagawa mo iyan dahil nais mong 
iwasan ang mga usapin ng kasalanan at ng iyong kahubaran sa harap ng Dios. 
 
Ah, hindi.  Sa likod ng Kanyang pagdating sa Betlehem ay nakatayo ang katotohanan ng kasalanan.  
Ang kasalanan ay sa atin.  At ang biyaya – ang biyaya ay sa Dios. 
 
Ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.  Sino Siya?  Siya ay si Emmanuel, 
kasama natin ang Dios.  Ano ang ipinarito Niyang gawin?  Siya ay si Jesus, ililigtas Niya ang Kanyang 
bayan sa kanilang mga kasalanan.  Iyan ang ebanghelyo.  Pinaniniwalaan mo ba ang mga bagay na 
ito? 
 
Ang kamangha-manghang bagay na nabasa natin tungkol kay Jose ay, “Nang bumangon si Jose mula 
sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya'y kanyang 
tinanggap bilang kanyang asawa.  Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang 
isang lalaki na pinangalanan niyang JESUS” (Mat. 1:24, 25).  Ang kamangha-manghang bagay na 
ginawa ng Dios kay Jose ay pinaniwalaan ni Jose ang imposible.  Ang isang birhen ay naglihi sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo.  Nang walang pag-aatubili, bumangon siya at sumunod siya, 
naniniwala sa lahat ng inihayag sa kanya.  Naroon ang hiwaga ng biyaya.  Ang tanggapin ang mga 
likas na kaaway ng Dios, ang mga patay, matitigas na puso, puno ng paghihinala at pagkapoot sa 
Dios, at pagkalooban silang yakapin ang ebanghelyo – naroon ang kapangyarihan ng biyaya! 
 
Ang biyaya bang ito ay ipinagkaloob sa iyo – ang hiwaga ng biyaya ng Dios – upang buhayin ka mula 
sa mga patay?  Nakikita mo ba na iyan ay bago, na iyan ay palaging b ago?  Ang biyaya ng Dios na 
nahayag sa akin?  Hindi iyan tumatanda.  At iyan ang pinakamahalagang bagay kailanman. 
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At iyan ang pumipilit sa atin, ang nag-uudyok sa atin, na purihin ang Dios, na sabihing kasama ni 
Maria, “Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Dios na 
aking Tagapagligtas.”  Siya ay Emmanuel, kasama natin ang Dios.  Hindi Niya taglay ang pangalan sa 
walang kabuluhan.  Siya ay si Jesus, ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.  
Hindi iyan walang-saysay na pangalan.  Iyan ang katotohanan.  At iyan ang ilaw na nagliliwanag sa 
ating puso, lalong nagliliwanag, hanggang sa araw na makita natin Siya nang mukhaan.  At tayo sa 
gayon ay mawawala, mawawala magpakailanman sa hiwaga ng tumutubos na biyaya. 
 
 
Ama sa langit, salamat po! Salamat po sa galak na hindi maipaliwanag dahil sa Kanya – Emmanuel, 
Jesus.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen. 
 


