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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 3:16

"Ang Tanging Paliwanag Sa Pasko"

ni Rev. Carl Haak

Ang Lucas 2 ang pinaka detalyadong ulat ng kapanganakan ng ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Alam
na alam natin ito.  Ito ang kapitulo na binabasa marahil nang higit kaysa alinmang kapitulo sa Biblia.
Inilalarawan nito na ang Salita ng Dios ay hindi naluluma.  Ipinapakita nito na ang Salita ng Dios ay may lalim
na hindi kayang sukatin.  Ito ay matapat, simpleng kwento na hindi basta mauunawaan ng isip o puso ng tao.
Sapagkat ito ang mensahe ng hiwaga ng pagkakatawang-tao.  Walang hanggang Dios, ikalawang persona
ng Trinidad, nagsa-laman para sa atin na mga makasalanan.

Sina Maria at Jose ay dinala ng probidensya ng Dios sa lunsod ng Bethlehem, kung saan, sa isang kuwadra,
ang walang hanggang Anak ng Dios ay ipinanganak sa ating laman upang mabuksan Niya para sa atin ang
pintuan ng langit.  Tunay na ang buong Biblia ay isinulat upang ipaliwanag ang nangyari gaya ng nakatala
sa Lucas 2.  Sinasabi ng buong Biblia ang nangyari doon, bakit ito nangyari, at ang resulta ng pangyayaring
iyon.  Hiwalay sa paliwanag ng Biblia, hindi mo kailanman mauunawaan ang nangyari sa kapanganakan ni
Jesu Cristo.  Magiging katulad ka ng mga nasa Lucas 2:18 na, lahat nang nakarinig nito ay namangha sa mga
bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol at ipinasa, na hindi nauunawaan sa kanilang puso.

Sinasabi sa atin ng Biblia na ang nangyari ay ang hiwaga ng biyaya ng Dios.  Ano pang talata sa Kasulatan
ang mas makapagsasabi sa atin kung ano talaga ang kapanganakan ni Jesus kaysa sa Juan 3:16.  Iyan na
marahil ang pinaka kilalang talata sa buong Biblia.  Kung ang Lucas 2 ang pinaka kilalang kapitulo, ang Juan
3:16 ang pinaka kilalang talata.  “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan na ibinigay
niya ang kanyang tanging Anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”  

Ang nais kong gawin ngayon ay ilagay ang Juan 3:16 sa ibabaw ng Lucas 2 at pakinggan ang paliwanag ng
Dios sa kapanganakan ng ating Panginoon – pakinggan ang tanging paliwanag para sa Pasko.

Alam ko na maraming kontrobersya ang nakapalibot sa Juan 3:16.  Ang talatang ito ang isa na pinilipit nang
lubos sa maling palagay na ang salitang “sanlibutan” ay nangangahulugang “lahat ng tao bawat ulo,” at ito
ay ginagamit upang ituro na mayroong pangkalahatang pag-ibig ang Dios sa lahat ng tao.  Subalit hindi iyon
ang Biblia.  Ni ito man mismo ang talata.  Sapagkat ang sanlibutan na tinutukoy sa Juan 3:16 ay ang
sanlibutan na sumasampalataya sa Kanya.  At sinasabi sa atin ng Biblia na ang mga sumasampalataya sa
Kanya ay sumasampalataya dahil hinirang sila ng Dios at pinagkalooban sila ng pananampalataya. 

Ngunit ang layunin ko ay hindi lamang upang sabihin sa iyo kung ano ang hindi kahulugan ng Juan 3:16, at
ipagtanggol ito laban sa mga pipilipit nito.  Ang layunin ko ay upang ipakita na ang Juan 3:16 ay nagpapakita
ng dakilang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan; sa iglesia sa lahat ng panahon; sa Kanyang iglesia mula sa bawat
lahi, bansa, at panahon; sa iyo at sa akin at sa bawat isa na sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ay



Page 2 of  6

sumampalataya kay Jesu Cristo.  Ang pag-ibig ng Dios ay hindi kailanman lumiwanag ng napakaliwanag gaya
ng ang sanggol na Jesus ay nakahiga sa sabsaban.

Makinig tayo sa tanging paliwanag sa Pasko.

Ang mabuting paliwanag ay laging sumasagot sa tatlong tanong:  Ano ang nangyari?  Bakit ito nangyari?
At ano ang kahulugan nito sa atin ngayong ito ay nangyari?

Ano ang nangyari?  Ibinigay ng Dios ang Kanyang tanging Anak.  Iyan ang nangyari sa kapanganakn ni Jesu
Cristo.

Sinabihan ang birheng Maria tungkol dito nang ang anghel na si Gabriel ay nagpakita sa kanya nang siya ay
nasa lunsod ng Nazaret.  Pagkatapos masabihan na dadalhin niya ang dakilang Anak na si Jesus, na uupo sa
trono ni David, nagtanong siya:  “Paanong mangyayari ito, samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?”
Wala pa siyang asawa.  Siya ay isang birhen.  Sinagot siya ng anghel na si Gabriel sa Lucas 1:35:  “Bababa
sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman (o babalutin) ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan.  Kaya't ang batang
banal ay tatawaging Anak ng Dios.”    

Ano ang nangyari?  Ipinaglihi ng Dios ang buhay ng tao sa sinapupunan ni Maria.  Nililiman Niya siya.  Binalot
Niya siya sa pamamagitan ng Kanyang kamay, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang kalooban
ay pinagdalantao siya kung kaya’t ang sanggol, ang embriyon, na nasa sinapupunan niya ay walang
kasalanan.  Sa mga salita ng II Corinto 5:21, “Hindi nakakilala ng kasalanan.”  Siya ay ganap, tunay, totoo,
buong tao, nagtataglay ng mga katangian at ng henesya (genetics) ng Kanyang ina.  Gayunman, sa mga
salita ng Hebreo 7:26, Siya ay banal at walang dungis.

Ngunit mayroon pa.  Hindi lamang Siya tunay na tao.  Siya ang walang hanggan at natural na Anak ng Dios.
Siya ang tanging Anak ng Ama.  Siya ang pangalawang persona ng walang hanggang Trinidad, ang Dios
Anak, na ngayon ay pinag-isa ang Kanyang sarili sa likas ng tao.  Nag-iisip tayong mabuti.  Isang hiwaga,
isang dakilang hiwaga.  Hindi isang alamat!  Kundi isang bagay na tunay, isang bagay na totoo.

Sa loob ng birheng Maria, sa kanyang sinapupunan na ngayon ay nagdadalantao, ay ang sanggol na
tinatawag na “Emmanuel – kasama natin ang Dios.”  Tunay na sanggol, walang sala, at tunay na Dios ng
Dios.  Mabilis na lumipas ang siyam na buwan.  Ngayon si Maria at Jose, si Maria na nagdadalantao, ay dinala
sa Bethlehem, sapagkat sinabi ng Dios na “mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno
sa Israel.”  Sinabi Niya iyan sa Mica 5:2.  Ang Bethlehem ay ang bayan ni David, na siyang bahay ng tinapay.
Mula sa lunsod na tinatawag na bahay ng tinapay ay magmumula ang Tinapay ng Buhay.

Kaya, si Augusto Cesar, mababasa natin sa Lucas 2, ang dakilang pinunong Romano, ang gumawa ng Pax
Romana, ang dakilang pinuno ng mga tao, ay ginamit bilang piyon sa kamay ng Dios.  Ipinag-utos niya ang
pagbubuwis na siyang pangyayari upang si Jose at Maria ay umalis sa Nazaret at pumunta sa kanilang bayang
pinagmulan sa Bethlehem.  At dahil walang silid para sa kanila sa loob ng bahay-panuluyan, kailangan nilang
tumuloy sa isang kuwadra, isang kuweba, isang yungib, isang mabahong lugar na may mga dumi at gagamba
– isang masamang lugar.  Sa dilim ng gabi, sa lugar na iyon kung saan ang mga baka at mga kamelyo ay
humihiga, si Maria ay naghirap bago manganak.  Maaga bang nagsimula ang paghilab ng araw na iyon
habang papalapit sila sa Bethlehem?  Marahil.   Sinabi sa atin na siya ay nagdadalantao.  Sa kanya ba ay
isang mabilis na panganganak?  Marahil.  Maaari itong nangyari nang mabilis kaya si Jose ay wala doon,
sapagkat mababasa natin sa Lucas 2:7, “At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki,
binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban.”  Walang nabanggit tungkol kay Jose.  Marahil
ay wala siya doon nang sandaling iyon.  Marahil ang panganganak ay biglaan ngang dumating.   
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Ngunit ito ang alam natin.  Ang mga araw ay isinagawa na siya ay manganganak – ang mga araw na itinakda
ng Dios, ang sandali na itinakda Niya para sa himalang ito, para sa hiwagang ito.  Bawat araw, bawat oras,
bawat minuto ay binilang kung kailan itong hiwaga ng mga hiwaga ay isasagawa.  Ang tanging Anak ng Dios,
Dios ng Dios, ikalawang persona, ang Isa na kung saan ang mga anghel ay nanginginig sa galak – Siya
ngayon ay dinamtan sa laman ng tao.  At Siya ay karga sa bisig ng isang birhen.

Tumigil at mag-isip.  Mula nang umayon si Adan sa diablo at dinungisan ang kanyang sarili, ang bawat batang
ipinanganak at bawat batang ipinanganak mula nang kapanganakan ni Jesu Cristo ay ipinanganak at
ipinanganganak bilang likas na kaaway ng Dios.  Ngunit hindi ang sanggol na ito.  Sa daigdig ng mga tao
kung saan ay ganap na walang mabuting bagay sa kanilang sarili, ang sanggol na ito ngayon (Heb. 7:26) ay
banal at walang dungis at hiwalay sa mga makasalanan. 

Subalit Siya ay mas higit pa.  Siya ay Dios (Heb. 1), na lumikha ng lahat ng bagay at sa pamamagitan ng sarili
Niyang kamay ay inaalalayan ang lahat ng mga bagay.  Siya mismo, bilang Dios, ay di-nilikha.  Siya ay walang
hanggang Dios.  Siya ay Dios na walang wakas.  Siya ay Dios na makapangyarihan sa lahat.  Siya ba ay karga
sa bisig ng Kanyang inang si Maria?  Oo.  Ngunit kasabay nito hinahawakan Niya siya at lahat ng nilikha sa
Kanyang mga kamay.  Juan 1:  Ang Salita, ang walang hanggang Salita, na kasama ng Dios at siyang Dios,
ngayon ay naging laman.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang tanging Anak.  Iyan ang nangyari.  

Hindi pa nagkaroon kailanman ng pagbibigay tulad ng pagbibigay na ito.  Sa salitang iyon na “ibinigay” ay
ibinuhos ang lahat ng hiwaga ng biyaya.  Dapat natin itong basahin sa ganitong paraan:  “Gayon na lamang
ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak.”  Hindi niya ipinahiram ang
Kanyang Anak.  Hindi Niya pinaalis ang Kanyang Anak ng sandali na walang tiyak na layunin.  Kundi ibinigay
Niya Siya, isinuko Niya Siya.  Ipinadala Niya Siya sa isang tiyak na lugar.  Isinugo Niya Siya para sa isang
malinaw na piniling layunin.  Ibinigay Niya Siya para sa atin.  Isinugo Niya Siya sa ating lugar, upang kunin
ang lugar ng kahatulan para sa ating mga kasalanan.

Hayaan mong sabihin sa iyo ng Biblia.  Sa Isaias 53 mababasa natin, “ipinasan sa kanya ng Panginoon ang
lahat nating kasamaan; tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga
kalungkutan.”  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak bilang panghalili sa mga kasalanan ng Kanyang bayan.
Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak sa ating lugar, ang lugar ng kahatulan.  Nakikita mo ba ang hatol ng Dios
na nakabitin sa ibabaw mo?  Ikaw ay makasalanang may sala.  Nararapat sa iyo ang walang hanggang
pagbitay.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak sa lugar na iyon.  Ito ang nangyari.  Nang gabing iyon sa
kuwadra sa Bethlehem ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak sa lugar kung saan tayo dapat ang nakatayo sa
harap ng Kanyang katarungan, kung kaya ngayon ang sanggol na ito ay mananagot sa Dios para sa aking
mga kasalanan.

Sasabihin mo sa akin, “Pastor, Pasko na!  Dapat ba nating pabigatin itong kagalakan ng Pasko, itong kwento,
sa bagahe ng teolohiya – kasalanan at sala at parusa at kabanalan ng Dios at katarungan ng Dios?”  Hindi
ko pinapabigat ang kwento.  Ipinapaliwanag ko sa iyo ang hiwaga nito.  At kung nais mong malaman kung
ano ang nangyari sa Bethlehem, oo, kailangan mong malaman ang mga bagay na ito.  Kung ikaw ay tunay
na magiging masayang tao at malalaman ang hiwaga ng biyaya, kailangan mong malaman ang mga bagay
na ito ng personal.  Ito ay naroon.  Hindi ko ito ipinapasok.  Isinulat ng Dios sa buong lugar ang kapanganakn
ni Jesu Cristo.  Isinulat Niya ito sa buong pader ng kuwadra.  Isinulat Niya ito sa buong sabsaban, sa mga
patpat kung saan inilagay ang mga dayami at hinihimod ng dila ng mga kamelyo.  Isinulat Niya sa buong
lugar.  Isinulat Niya ang ebanghelyo ng kasalanan (aking kasalanan) at biyaya (Kanyang biyaya).

Ano ang mensaheng pakiramdam ng mga anghel ay mabigat ibigay sa mga pastol?  Ito iyon:  “Ito ang
magiging palatandaan ninyo: Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang
sabsaban .”  Ito ang magiging palatandaan – ito ang magpapakita sa inyo na ang Tagapagligtas ay isinilang.
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Ito ang magiging palatandaan na ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak upang mabalot sa lahat ng mga
kasalanan natin.  Kinuha ba ni Maria ang mga bagay na mayroon lamang siya – pinunit na piraso ng tela –
at ibinalot niya iyon sa bago niyang sanggol upang paginhawahin Siya at ipagsanggalang sa lamig ng
panggabing hangin?  Oo, ginawa niya iyon.  Ngunit iyon ang palatandaan.  Iyon ang palatandaan na ang
Dios, na umibig sa Kanyang Anak ng pag-ibig na ganap, sa isang sandali ay ibinalot sa Kanyang Anak na
ngayon ay nasa laman, itinali Siya ng mahigpit sa lahat ng ating kasalanan – hanggang sa pinakahuli.  Ang
mga kasalanan ng sanlibutan, ng cosmos.  Ang sanlibutan ay literal na cosmos.  Ang pagkakaisa ng mga
hinirang ng Dios – lahat ng mga mapagbiyayang pinili ng Ama upang ibigay kay Jesu Cristo mula sa
nagkasalang sangkatauhan, ang mga hinirang, ang isang malawak na karamihan na sumasakop ngayon ng
halos anim na libong taon.  Lahat ng kanilang mga kasalanan at lahat ng kaparusahan na nararapat sa mga
kasalanang iyon ay ibinintang sa Kanya.  Paano natin mauunawaan iyon?  Paano natin mauunawaan iyon
kapag nagsimula nating makilala ang kaunti tungkol sa lawak ng sarili nating kasalanan?  Nakikita mo ba si
Jesus sa sabsaban sa pamamagitan ng pananampalataya?  Alam mo ba kung ano ang nangyari?  Ang tanging
Anak ng Ama, puno ng biyaya at katotohanan, ang kaluguran ng Ama, ay ibinigay upang pasanin ang ating
kahatulan upang hindi na natin ito kailangang pasanin.  Ang mga anghel ay yumukod sa tahimik na
pagpupuri.

Bakit iyon ginawa ng Dios?  “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan na ibinigay niya
ang kanyang tanging Anak.”  Ang araw ng Pasko ay pagdiriwang ng pag-ibig ng Dios.  Ang Pasko ay ang
dakila at walang hanggang pagdiriwang ng walang kondisyong pag-ibig ng Dios.  Iyan ang dapat nating
gawin sa araw na ito.  Natagpuan ng Dios sa Kanyang puso na ibigin tayo, na ilapit tayo sa Kanyang sarili
upang tayo makasama Niya.  Ang Dios ay nanabik sa atin ng pananabik na hindi matatahimik hangga’t tayo
ay madala sa pinakamataas na kabutihan.  Ang Dios sa pag-ibig ay hinanap tayo at natagpuan Niya tayo.
Natagpuan Niya tayo sa ilalim ng dumi at sa ilalim ng karumihan ng kasalanan!  At inibig Niya tayo at ibinigay
ang Kanyang Anak para sa atin.

Binibigyang-diin ng Juan 3:16 na ang pag-ibig ng Dios ay laging ipinapahayag.  Gayon na lamang ang
pag-ibig ng Dios.  Ang salitang iyon na “gayon na lamang” ay hindi nangangahulugang labis, sa sukat o lalim
ng pag-ibig ng Dios.  Kundi ibig sabihin “gaya nito, sa ganitong paraan.”  Kung paanong ginagamit ninyong
mga bata ang salitang “gayon” kapag tinuturuan mo ang iyong kaibigan kung paano sumakay sa bisikleta o
sa skateboard, sinasabi mo, “Gawin mo ng gayon.” Ipinakita ng Dios ang Kanyang pag-ibig.  Paano?  Gaya
ng gayon – sa ganitong paraan.  Ipinahayag ng Dios ang Kanyang pag-ibig na doon ay ibinigay Niya ang
Kanyang tanging Anak.  Ang pag-ibig ng Dios ay hindi nanatiling damdamin na nakatago sa Kanyang puso.
Ipinakita nito ang kanyang sarili.  Kailangan nating tandaan iyan.  Sinasabi ng isang asawa, “Alam ng asawa
ko na iniibig ko siya.  Dapat niyang malaman na iniibig ko siya.”  Sinasabi ng isang ama, “Alam ng mga anak
ko na iniibig ko sila, dapat nilang malaman na iniibig ko sila.”  Ang Dios ay hindi umiibig sa ganoong paraan,
asawa at ama.  Hindi ganoon ang asal ng Dios.  Sa bawat kilos na ginagawa Niya, Siya ay tapat na ipakita
ang Kanyang pag-ibig.   

At, gaano Niya ipinakita ang Kanyang pag-ibig sa atin nang ibigay Niya ang Kanyang tanging Anak upang
ipanganak sa isang kuwadra, upang itakuwil, upang pabayaan.  Sinumang nakakaalam ng pighati ng pag-iisa,
ng pagpunta sa madilim na libis ng lilim ng kamatayan, kapag ang pinakamalapit na asawa at mga anak ay
kailangan kang iwan, ay nalalaman kung paano ang pabayaan.  Inibig tayo ng Dios sa ganitong paraan:
ibinigay Niya ang mahal Niyang Anak upang pabayaan, upang pabayaan Niya, para sa atin! 

Hayaan ninyong ilagay ko ito sa simpleng makakaya ko.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak sa ating walang
hanggang impierno.  Umupo ka na ba at inisip ang katotohanan ng impierno?  May nararapat para sa mga
kasalanang iyon, ang mga kasalanang iyon na ngayon ay nakabalot sa Anak ng Dios sa laman.  Sila ang ating
mga kasalanan.  May nararapat para sa kanila.  Nararapat sa kanilang sarili ang di-nagbabago, dalisay na
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katarungan ng Dios sa walang hanggang mga apoy ng impierno.  Ngunit ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak
dahil inibig Niya tayo – upang matiis ang kaparusahang iyon.

Ito ang paraan na ipinahayag ng Dios ang Kanyang pag-ibig.  Bakit kailangan Niyang gawin ito?  Bakit ganito
ang ikinilos ng pag-ibig ng Dios?  Dahil ang Kanyang tanging Anak lamang ang makapag-aalis ng ating mga
kasalanan.  Tanging ang Dios ng Dios ang makapagtitiis ng kaparusahan ng Dios laban sa kasalanan.  Walang
ibang nilikha ang makakagawa nito.  Kailangan Niya tayong ibigin sa ganitong paraan.  Kailangan Niyang
ibigay ang sarili Niyang anak.  Walang ibang paraan.  Iyon ang tanging paraan.  Tanging ang Dios Anak sa
laman ang magiging Tagapagligtas.

Sabi natin, maraming paraan upang ipakita ang pag-ibig.  Sabi ng FTD, “Sabihin ito sa pamamagitan ng mga
bulaklak.”  Sasabihin ng Nordstrom, “Walang makapagsasabi nito gaya ng diamante.”  Sinasabi ng Dios,
“Mayroon lamang isang paraan para ipakita Ko ang Aking pag-ibig.  Ang iglesia, ang aking mga hinirang, ay
mapapahamak kung hindi Ko ibibigay ang Aking walang hanggang Anak, ang tanging nag-iisang
makapag-aalis ng kanilang mga kasalanan.”  Ganito tayo inibig ng Dios.

Yumuyukod ka ba sa pagkamangha ngayon sa harapan ng pag-ibig ng Dios?  Ang espiritu ng Pasko, alam
mo, ay hindi ang pagbibigay ng mga materyal na bagay.  Hindi dahil sa may anumang mali sa mga regalo.
Kundi huwag mong lituhin ang iyong mga anak.  Huwag mong sabihin, “Ibinigay ng Dios si Jesus at
nagbibigay tayo ng mga regalo.”  Huwag ninyo silang guluhin!  Ang Pasko ay ibinigay ng Dios ang Kanyang
sarili.  Ang Pasko ay ang Anak ng Dios na umibig sa akin at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin.  Ibinigay
Niya Siya para sa sanlibutan ng Kanyang mabuting kaluguran, para sa buong hukbo ng Kanyang mga
hinirang.  Sa pag-ibig Niya sa atin, ibinigay Niya ang Kanyang Anak.

Ngayon ano ang ibig sabihin noon?  “Upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”  Lahat ng sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak!
Pananampalataya – yaong kaloob ng Dios kung saan tayo ay personal na pinag-isa kay Jesus at niyayakap
Siya sa ating puso.  Pananampalataya – yaong kahanga-hangang kaloob ng Dios.  Ito ang paraan kung saan
tinatanggap natin ito mismong ebanghelyo na ipinapaliwanag sa iyo sa mga sandaling ito, kung saan,
bagaman tayo ay walang halagang makasalanan at walang kahit ano sa ating sarili, sa pamamagitan ng
pananampalataya tayo ay nagiging mayaman.

Ito ay mapagmahal na ipinapahayag ni Maria.  Hindi natin dapat maliitin ang birheng Maria.  Nabasa natin
na iningatan ni Maria ang lahat ng mga ito (literal na lahat ng mga salitang ito) at pinagbulay-bulay sa
kanyang puso.  Marami siyang dapat pagbulayan, ngunit itong mga salita ang pinag-isipan niya.  “Sapagkat
ipinanganak sa inyo ngayon ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo, ang Panginoon.”  Narinig niya iyon.
Pinagbulayan niya iyon sa kanyang puso.  Tayo rin?

 “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging Anak,
upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na
walang hanggan.”  Ang mga hindi sumasampalataya dito sa batang Cristo ay mapapahamak.  Ang
mapahamak ay hindi lamang para mamatay.  Lahat ay mamamatay, syempre.  Kundi ang mapahamak ay
nangangahulugang mahulog sa walang hanggang pagkawasak.  Ibig sabihin hindi kailanman mamamatay.
Ibig sabihin ay laging namamatay.

Subalit ang mga sumasampalataya kay Jesus kailanman ay hindi mamamatay.  Mayroon silang buhay na
walang hanggan.  At iyan ay hindi lamang buhay na nagpapatuloy magpakailan kailanman.  Kundi ito ay
upang malaman ang pag-ibig ng Dios at makasama ang Dios sa kaluwalhatian at masiyahan.  Ito ay ngayon
na.  Ito ay sa araw na ito.  Hindi ako mapapahamak.  Mayroon akong buhay na walang hanggan sa
pamamagitan ng batang Cristo sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa akin at ibinigay niya ang
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Kanyang Anak sa aking kahatulan kung kaya’t ngayon, sumasampalataya sa Kanya, hindi ako mapapahamak
kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.

Sinasabi mo ba iyan?  Iyan ba ang iyong kapahayagan?  Oh, purihin ang Dios.  Kung gayon ay alam mo na
kung tungkol saan ang Pasko.  Alam mo na ang tanging paliwanag.

Sa gayon ay isa na lamang bagay ang natitira sa atin para gawin.  Yumukod at sumamba.  Ngayon at
araw-araw.  Paulit-ulit araw-araw.  At mabuhay sapagkat gayon na lamang tayo inibig ng Dios.

_______________________________________

Manalangin tayo.

Ama, purihin Ka dahil sa hiwaga ng Iyong pag-ibig at biyaya.  Napakabuti at napakaluwalhati Mo.  O
Panginoon, kung ano ang ibinigay mo sa amin!  Ibinigay mo Siya.  Ngayon, Panginoon, pumasok nawa sa
aming puso ang Salitang ito at nawa ang lahat naming kagalakan ay maituon sa Iyo at matapos sa Iyo,
sanlibutang walang wakas.  Amen.


