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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Timoteo 1:15

"Bakit Pumarito Si Jesus"

ni Rev. Carl Haak

Bakit ipinanganak si Jesu Cristo sa Bethlehem ng Judea?  Na Siya ay ipinanganak ay alam halos sa buong
sanlibutan ngayon.  Halos lahat ay narinig na ang balita na si Jesu Cristo ay ipinanganak sa Bethlehem.  Alam
mo ba kung bakit Siya ipinanganak?

Hindi ako pupunta sa mga paliwanag na iniaalok ngayon ng marami.  Maraming komentarista, maraming
matatalinong tao, ang nagpapaikot ng kanilang mga dahilan kung bakit ipinanganak si Jesus sa kuwadra sa
Bethlehem.  Sasabihin ko sa inyo, mula sa Salita ng Dios, kung bakit pumarito si Jesus.

Sinasabi sa atin ng Dios.  I Timoteo 1:15, “Tapat ang salita at nararapat tanggapin nang lubos, na si Cristo
Jesus  ay pumarito  sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan; na ako ang pangunahin sa mga ito.”
Alam mo ba ang sagot kung bakit pumarito si Jesus?  Alam mo ba ng personal ang sagot diyan?  Sapagkat,
sa pamamagitan ng biyaya, kilala mo ang iyong sarili bilang pangunahing makasalnanan?  Iyan ang dahilan
kung bakit ipinanganak si Jesus – upang iligtas ang mga makasalanan.   

Iyan mismo ang sinabi ng mga anghel nang gabing ipinanganak Siya.  Umawit sila.  Sabi nila, “Sapagkat
ipinanganak sa inyo ngayon sa lunsod ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo, ang Panginoon.”
Iyan ba ang kagalakan sa iyong puso sa umagang ito, sa umagang ito ng Pasko?  Ito ba ang kagalakan na
tumutunog at pumupuno sa iyong puso?  Iyan ba ang nakikita mo sa Banal na Kasulatan habang sinasabi nito
sa iyo ang hiwaga (Lucas 2) ng kapanganakan ni Jesus?  Ito ba ang iyong kaaliwan?

Mga bata, ano ang gusto ninyo ngayon?  Ano ang inaasahan ninyong mapakinggan ngayon?  Ano ang tunay
na gusto ninyo?  Ito ba ay bagay sa ilalim ng punong pamasko?  Mga magulang, matatanda, at mga
kabataan, ano ang pumupuno sa inyong puso, ano ang magandang balita ng malaking kagalakan?  Ito ba
ay matatagpuan sa pera, sa iyong isinusuot, o sa kaibigan?  

Ang pinakamahalagang bagay ay ang kaloob ng Dios na kaligtasan.  Hindi mo kayang lagyan iyon ng halaga.
Hindi mo ito kayang bayaran.  Ito ay may walang katapusang halaga at hindi ito nararapat sa iyo at hindi mo
makukuha sa iyong sarili.

Ngunit mayroon pa, itong kaloob ng kaligtasan ay hindi naluluma.  Hindi mo ito kailangang ibalik.  Hindi
nawawala ang kanyang kinang.  Si Jesus ay ipinanganak upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan
at sa pagiging makasalanan natin.  Kapag inilagay ang hiwagang iyon sa ating puso, at kapag nakita natin
ang ebanghelyo ng kapanganakan ni Jesu Cristo sa kuwadrang iyon, sa gayon ang puso natin ay sasabog sa
pagpupuri, at dalawang bagay ang magiging totoo sa atin ngayon at araw-araw.  Ang una ay ito:
Magkakaroon sa ating puso ng nag-uumapaw na pagkamangha, ang pagpapakumbaba sa harapan ng Dios
at malaking pasasalamat.  Inilalagay ito ni apostol Pablo sa ganitong paraan sa I Timoteo 1:14 (ang talatang
nauna lang sa tinitingnan natin ngayon).  Sabi niya, “At labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating
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Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na na kay Cristo Jesus.”  Sinasabi niya na ang biyaya ng Dios
sa akin ay napakasagana.  Ako ay nag-uumapaw sa pagkamangha at pasasalamat.

At ang pangalawang bagay na magiging totoo sa atin kung tunay nating alam kung bakit pumarito si Jesus,
iyon ay, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ang pangalawang bagay na totoo sa atin ay papuri.  Sa
ganitong paraan ito inilagay ni Pablo sa talatang 17:  “Sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di
nakikita, tanging Dios, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanpaman. Amen.”  Kapag alam mo na si
Jesus ay ipinanganak upang iligtas ka, magkakaroon ng papuri.

Nabasa natin, “Si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan.”  Iyan ang
dahilan kung bakit Siya pumarito.  Mga bata, ibig sabihin niyan na ang kapanganakan ni Jesu Cristo, na
nabasa natin sa Lucas 2, ay bukod-tangi.  Walang ibang kapanganakan gaya ng isang iyon.  At kailanman
ay hindi magkakaroong muli ng ganoong kapanganakan sa lupa.  Alam mo ba kung bakit?

Hindi iyon bukod-tangi dahil sa lahat ng kahirapan at lahat ng kababaan at lahat ng karumihan – ang
katotohanang ipinanganak Siya sa isang kuwadra.  Ang mga sanggol ngayon ay ipinapanganak din sa mga
kubong putik at sa ilalim ng mga bituin kung saan ang mga kamelyo ay natutulog.  Subalit ang hiwaga, ang
kaibahan, ay matatagpuan sa mga salitang ito:  “Pumarito Siya sa sanlibutan.”  At iyan ay nangangahulugang
higit pa sa “Siya ay ipinanganak.”  Ibig sabihin na Siya noon, o nabuhay, bago pa Siya ipinanganak.  Nabuhay
na Siya.  Sa katunayan, masasabi ko sa iyo na si Jesu Cristo ay laging nabubuhay bilang mahal na Anak ng
Dios.  Hindi Siya kailanman nagsimula.  Hindi Siya kailanman ipinanganak, sa katuturang iyon.  Si Jesu Cristo,
bilang Anak ng Dios, ay ginawa ang sanlibutan.  Ngayon Siya na gumawa ng sanlibutan, Siya na humahawak
sa sanlibutan sa Kanyang kamay, ay pumarito sa sanlibutan.  At pumarito Siya sa sanlibutan sa laman, sa
laman ng tao.  Isinugo Siya ng Dios na Kanyang Ama upang magsa-laman sa sinapupunan ng isang birhen
na tinatawag na Maria.  Nakita mo, ang Kanyang kapanganakan ay hindi lamang isang kapanganakan sa
listahan ng mga kapanganakan ng tao.  Kundi ito ang pagparito ng walang hanggang Dios, ikalawang persona
ng Trinidad, malakas upang magligtas.  Ang hiwaga ng pagparito ng Dios sa pamamagitan ng birheng
kapanganakan.

Iyon ang sandali na walang hanggang binalak ng Dios.   Ipinangako Niya ito sa loob ng 4,000 taon sa
Kanyang bayan.  Ito ang hinintay at inasam ng mga anak ng Dios sa Lumang Tipan.  Ang kaligtasang
ipinangako ay inihayag ngayon sa kanila.  Kaya ang lahat ay inayos ng Dios na maging gayon.

Si Maria ay isang birhen, sapagkat ibinigay ng Dios ang Anak na ito ng walang tulong ng tao.  Siya ay birhen
sa sambahayan ni David, sapagkat ang ipinangakong Tagapagligtas ay sa lahi ni David.  Siya ay siyam na
buwang buntis.  Siya ay nakipagkasundo kay Jose.  Si Augusto Cesar, ang dakila at kinikilalang pinuno
(kinikilala pa rin ngayon bilang isa sa pinakadakilang pinuno ng sanlibutan) ay ginamit ng Dios sa parehong
paraan na gagamitin mo (sa larong chess) ang iyong piyon upang magsilbi sa iyong layunin.  Kinilos siya ng
Dios upang magpalabas ng kautusan ng pagbubuwis.  At, bilang pagsunod sa pagbubuwis, si Jose at Maria
ay umalis sa Nazaret at naglakbay patungo sa Bethlehem, kung saan nauna nang sinabi ng Dios na
ipapanganak ang Kanyang Anak.  Nang gabing iyon, dahil wala ng ibang lugar para sa kanila sa bayang iyon
maliban sa hamak na kuwadra, ang paghilab ay nagsimula at si Maria ay naghirap at nanganak sa kanyang
panganay na anak na lalaki.

Oo, iyon ang panganay na Anak ng Dios.  Inilabas niya ang kanyang panganay na anak at binalot Siya sa
lampin, at inihiga Siya sa sabsaban.  Ang hiwaga ng pag-ibig ng Dios ay nangyari.  Ang Anak ng Dios, na
nabubuhay at hindi maaaring mamatay, na nanatiling ganap na Dios, ngayon ay ibinaba ang Kanyang sarili.
Isinantabi Niya ang Kanyang kaluwalhatian.  At Siya ngayon ay nakipag-isa sa laman – ang laman ng birhen.
Siya ay bagong silang.  Siya ay Dios at gayunman laman sa isang pagkatao.  Bilang Dios na nasa laman
nakikita Niya ang kasalanan bilang kasindakan.  Pumarito Siya sa sanlibutang isinumpa sa kasalanan.  At Siya



Page 3 of  6

ang lubos na makapangyarihan, ang Makapangyarihan sa lahat na Anak ng Dios na naka-lampin.  Siya na
lumikha sa tao ngayon ay kailangang pakainin.  Siya na walang hanggang marunong ngayon ay kailangang
matuto.  Siya na walang hanggang nabuhay kasama ng Ama, Anak, at Espiritu ngayon ay nabubuhay kasama
ng mga makasalanan.  At mamamatay Siya sa pagitan ng mga makasalanan.  Gagawin Niya ang Kanyang
libingan sa lupa.

Bakit?  Bakit paparito sa sanlibutang ito ang Anak ng Dios, ang dakila, ang magandang Anak ng Dios?  Upang
iligtas ang mga makasalanan.  Iyon ay karunungan ng Dios.  Ang Dios ang nagsusugo ng isang Tagapagligtas
para sa ating mga kasalanan at pagiging makasalanan.  Pumarito Siya hindi para sa ibang dahilan.  Hindi Siya
pumarito upang maging uri ng Tagapagligtas na sinusubukang gawin sa Kanya ng mga tao.  Maaari Siyang
maging makalupang Tagapagligtas kung ginusto Niya.  Kung nais Niyang maging ibang uri ng Tagapagligtas,
mayroon Siyang pagkakataong gawin ang gayon.  Sumama sana Siya sa piling ng karamihan ng mga tao na
bumangon mula sa kahirapan tungo sa dakilang kapangyarihan.  Ginawa na sana Niya iyon.  Siya sana ang
nagbibigay ng pagkain.  Walang sinuman ang makakagawa nito gaya ng ginawa Niya.  Nagbigay Siya ng
tinapay para sa 4,000 sa isang pagkakataon.  Napuksa sana Niya ang kahirapan sa mundo ng Mediteranya.
Napagaling Niya ang lahat ng uri ng karamdaman.   At kung naghahanap ka ng hukom, ng isang kampeon
na kayang pumagitna sa mga di-nagkakasundo at payapain sila, walang makakagawa noon gaya Niya.
Naging kampeon sana Siya ng mga layuning Panlipunan. Naging  kamangha-mangha sana Siyang tagalutas
ng problema.  Kinaya sana Niyang ilabas ang pinakamabuti sa iba.  Ah,sige!     

Subalit lahat ng mga ito ay kinalakihang tanggihan ni Jesu Cristo.  Nang lumapit sa Kanya ang isang lalaki
upang sabihin, “Pakiusap ayusin mo ang pagtatalo namin ng aking kapatid tungkol sa aming mana.
Sinusubukan niya akong dayain,” tumanggi Siya.  Sabi Niya, “Sino ang nagtalaga sa akin upang maging
hukom sa inyo?”  Sapagkat pumarito Siya para sa isang bagay at isang bagay lamang – ang bagay.  Pumarito
Siya upang alisin ang ating mga kasalanan at ang ating pagiging makasalanan.  Siya ay tunay na
Tagapagligtas.  Hindi Siya huwad na Tagapagligtas.  Pumarito Siya upang magdusa at pumarito Siya upang
mamatay.  Pumarito Siya upang sumailalim sa matinding kabigatan, ang walang hanggang sala ng ating mga
kasalanan.  Pumarito Siya upang lutasin ang ugat ng ating problema.  Hindi natin kaya.  Hindi natin
makakaya.  Pumarito Siya upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan.

At iyan ang dahilan kung bakit Siya ipinanganak sa gayong paraan.  Ipinanganak Siya sa kahirapan.  Halos
naging mas malala pa.  Walang anuman doon.  Iyon ay isang hukay lamang sa lupa.  Iyon ay puno ng dumi.
Iyon ay isang kuwadrang kinaroroonan ng mga hayop.  Iyon ay natatakpan ng mga sapot ng gagamba.  Doon
Siya ipinanganak.  Bakit?  Sabi ng anghel, “Ito ang palatandaan sa atin.”  Iyon ay palatandaan na ang
Tagapagligtas ay ipinanganak.  Sabi ng anghel, “Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin
at nakahiga sa isang sabsaban.”  Si Jesu Cristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan.
Iyon ay palatandaan na Siya ay pumarito upang kunin sa Kanyang sarili ang karumihan ng ating mga
kasalanan.  Ang Dios, nang mga sandaling iyon, ay ibinintang, ibinilang, lahat ng ating mga kasalanan at
pagiging makasalanan sa sarili Niyang Anak.  Inilagay ito ng Dios sa Kanya.  Pinatayo Siya ng Dios kung saan
tayo dapat ang naroroon.  Inilagay ng Dios sa Kanya lahat ng sala ng ating mga kasalanan – hindi lamang
ilan sa aking mga kasalanan – lahat ng aking mga kasalanan.  At hindi lamang mga kasalanan ko, kundi ang
pagiging makasalanan ko.  Ako ay ipinaglihi at ipinanganak bilang makasalanan.  At ngayon, lahat ng
ginagawa ko, lahat ng mga gawa ko, lahat ng aking pagkapoot, bawat masamang bagay na lumalabas sa
aking bibig… Lumilingon ka ngayon sa iyong buhay ngayon.  Habang ikaw ay lumalago sa biyaya ng
Panginoong Jesu Cristo, nakikita mo sa likuran mo ang mas lalong higit na kasalanan.  Kaya nga ang alaala
ng kapanganakan ni Jesus at Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagiging, ah, napakahalaga.
Anong Tagapagligtas.  Lahat ng ating kasalanan!  Pumarito Siya upang iligtas ang mga makasalanan.  Ang
Dios ngayon ay ipinagkaloob sa Kanyang Anak na tumayo sa lugar ng mga kasalanan.
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Ngunit tinatanong natin:  Sinu-sino ang mga makasalanang ito?  Kanino pumarito si Jesus upang iligtas?  Mga
bata, pumarito Siya upang iligtas ang mga makasalanan.  Sino?  Alin-alin?  Pumarito ba Siya upang iligtas ka?
Ngayon, kung natatandaan ninyo, mga bata, ang sinabi ng anghel kay Jose sa Mateo 1:21, mayroon ka nang
kasagutan.  “Ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa
kanilang mga kasalanan.”  Kaya, mula sa Biblia alam natin na ang Anak ng Dios ay pumarito upang iligtas ang
mga inibig ng Dios ng walang hanggan, dahil lamang sa biyaya.

At ang biyayang iyon ay gumagawa sa atin ng pagkakilala na ako ang makasalanan.  Pansinin na sinasabi ni
Pablo, “Tapat ang salita … na si Cristo Jesus  ay pumarito  sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan;
na ako ang pangunahin sa mga ito.”  Iyan ay bahagi ng tapat na salita.  Hindi mo dapat basahin ang talatang
iyon sa I Timoteo 1:15 sa ganitong paraan, “Tapat ang salita at nararapat tanggapin nang lubos, na si Cristo
Jesus  ay pumarito  sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan (at iyan ang katapusan ng tapat sa
salita at pagkatapos ay idagdag ang sagot ni Pablo); na ako ang pangunahin sa mga ito.”  Oh, hindi!  Iyon
ay bahaging lahat ng tapat na salita.  Ang tapat na salita ay ito:  “Si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan
upang iligtas ang mga makasalanan; na ako ang pangunahin sa mga ito.”  Iyan ang tapat na salita na dapat
lumabas sa bibig ng bawat anak ng Dios.  Hindi mo masasabing si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan
upang iligtas ang mga makasalanan kung hindi mo sasabihin, na ako ang pangunahin sa mga ito.

Pumarito Siya upang iligtas ang mga makasalanan na hinatulan ng Espiritu na sila ang pangunahin.  Pumarito
Siya upang iligtas ang lahat ng uri ng makasalanan.  Ilang malinaw na makasalanan.   Ang ilan na kahit ang
mga bata ay makakatingin sa kanila at sasabihing, “Tatay, makasalanan iyan.”  Ngunit karamihan sa mga
makasalanang ito ay hindi halata.   Sila ay may magagandang kasuotan, at may maraming mabubuting gawa
na nais nilang isuot bilang mga alahas para sa kanilang pag-akit.

Pumarito Siya upang iligtas ang mga makasalanan na, sa biyaya ng Dios, ay alam ang kanilang mga
kasalanan.  Sila ay kinatawan ng mga pastol nang gabing ipinanganak si Jesus.  Ang mga pastol ay aba at
sila ay mga hamak.  Sila ay mahihirap.  Ngunit ipinagkaloob ng Dios sa kanila na makilala ang kanilang
kasalanan at umalis sila sa sabsaban na nagagalak at niluluwalhati at pinupuri ang Dios.

Sino ang pumunta kay Jesus nang gabing iyon?  Pumunta ba ang mga Fariseo kay Jesus?  Hindi.  Ang mga
eskriba ba, na nagsaliksik ng Kasulatan at nakakaalam ng pangako ng Mesias, ay pumunta?  Hindi.  Hindi,
ang mga Fariseo at mga eskriba ay ayaw pag-usapan ang tungkol sa kasalanan.  Ah, mapag-uusapan nila
ang mga kasalanan ng ibang tao.  Ngunit ayaw nilang pag-usapan ang tungkol sa sarili nilang mga kasalanan.
Sa katunayan, hindi talaga nila iniisip na marami silang kasalanan.  

Sino ang pumunta kay Jesus nang gabing iyon?  Ang mga mangangalakal, ang mga negosyante?  Puno sa
kanila ang Bethlehem – lahat ng uri ng mangangalakal, lahat ng uri ng negosyante.  Hindi, sila ay
abalang-abala.  Nagbibilang sila ng kanilang pera.  Gumagawa sila ng kanilang mga plano para sa susunod
na linggo.  Hindi talaga sila naniniwala na ang mahalagang bagay sa buhay ay kapatawaran.  Kundi ang
mahalagang bagay sa buhay ay ang dolyar.  Ang kaaliwan nila para bukas ay ang magkaroon, marahil, ng
mas maraming dolyar at mas maraming resibo ng mga benta – lalo na sa panahong ito.  Iyon ang kanilang
kaaliwan.

Kanino pumarito si Jesus upang iligtas?  Mga makasalanan na ginawang makilala ang kanilang kasalanan.
“Na ako ang pangunahin sa mga ito.”  

Iyan ay nangangahulugan, gaya ng sinabi ko, na ang bawat anak ng Dios ay dapat gumawa ng kapahayagang
iyan.  At ito ay nangangahulugan na kailangan kang turuan ng Dios kung paano baybayin ang salitang
“kasalanan” (“sin”).  Alam mo ba kung paano baybayin ang salitang kasalanan?  Ngayon, sa aming iglesia
ang ikaapat at ikalimang baitang ng klase ng katekismo ay tinuruan kung paano baybayin ang salitang
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kasalanan.  Iniisip ko kung alam natin kung paano.  Sasabihin mo, “Iyan ay salitang hindi mahirap baybayin
– s – i – n.”  Oo, ngunit kapag binaybay mo ito, ito ay binabaybay ng ganito:  s – I – n.  Nakikita mo ba ang
punto?  Ganyan ang paraan ng pagbabaybay ng kasalanan – na ang gitnang letra ay malaking titik at ang
dalawa pa ay maliit.  Nagkakasala ako.  Ang kasalanan ay hindi binabaybay na:        s-U-n.  Iyon ay araw.
Ngunit iyan ang paraan na gusto nating baybayin ang salitang kasalanan:  s-U-n.  Kung babaybayin natin ang
salitang kasalanan:  araw, hindi natin tataglayin ang kagalakan ng ebanghelyo.

Ah, binabaybay natin ito sa ganoong paraan (sUn).  Oo, ginagawa natin.  Pakinggan natin ang pag-uusap
natin sa sala.  Inaalagaan natin itong kaanib ng iglesia, ang iglesiang iyon, ang lingkod na iyon.  Pakinggan
ang inyong pag-uusap habang nagsasalita ka sa iyong asawa sa inyong pag-aasawa.  Palagi nating
binabaybay ang salitang kasalanan, na s-U-n.  Ngunit si Jesus ay hindi pumarito upang iligtas ang mga
sUnners.  Siya ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito.

Ang mga naligtas na makasalanan ay hindi matuwid sa sarili.  Sila ay may kamalayan sa sarili.  Sila ay iniligtas
sa pamamagitan ng di-nararapat na biyaya ng Dios.  Nakikita nila ang kanilang sarili bilang pinaka sa mga
makasalanan.  Sila ay pinagkumbaba.  Alam nila na sila ang mga tumanggap ng dakilang kaloob ng Dios na
Kanyang Anak.  At hindi nila sinasabi, “Hindi ko iyan magagawa.  Hindi ko iyan ginagawa.”  Kapag ganyan
ka magsalita, hindi mo kailangan si Jesus.  Kundi sa halip, sabi nila, “Mas kilala ko ang sarili ko.”  Paanong
maliligtas ang sinuman sa pamamagitan ng biyaya at mas malala ang iniisip sa iba kaysa sa kanyang sarili?
Habang tumatanda tayo, ang bunton ng kasalanan ay lalong tumataas.  Gusto mong malaman kung anong
uri ka talaga ng makasalanan?  Kung gayon huwag mong sukatin ang sarili mo sa iba, kundi ngayon, oo, sa
araw na ito ng Pasko, gawin mo ang iyong paglalakbay ng pananampalataya sa sabsaban at tingnan ang
sanggol na Cristo.  Iyan ang magsasabi sa iyo kung gaano kalaki ang iyong kasalanan.  Napakalaki ng aking
mga kasalanan na walang iba kundi ang Anak ng Dios ang makapagliligtas sa akin.

Si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga
ito.  Tapat ang salita.  Ito ay nararapat tanggapin nang lubos.  Ito, sa literal, ay isang maaasahang salita.
Walang sinuman na naglalagay ng kanilang tiwala sa salitang ito ang mawawalan ng pag-asa.   Alam kong
si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan.  Alam kong ang Lucas 2 ay tama.  Alam kong ito ay hindi alamat.
Alam kong ito ay hindi pabula.  Alam kong lahat nang ito ay nangyari.  Inibig ako ng walang hanggang Dios.
Inibig Niya ang buo Niyang iglesia.  Isinugo Niya ang Kanyang Anak upang alisin ang ating mga kasalanan.
Paano ko nalaman?  Dahil sinasabi ng Biblia, oo.  Ngunit, nakita mo, naroon din ang kaalaman sa kaligtasan.
Alam ko dahil iniligtas Niya ako.   

Ganyan mo ba nalalaman?  Kung gayon, sa pagpapakumbaba tayo ay nakatayo sa harapan Niya at ng may
malaking kagalakan, may payapang kagalakan, sa ating puso sinasabi natin, “Ah, ang lalim ng pag-ibig ng
Dios.”  Nagsasaya tayo sa Dios.  Pinupuri natin ang Dios.  Hindi ito kasiyahan sa pista.  Hindi ito sandali ng
mahika.  Kundi ito ang malalim na malalim na gawa ng kagalakan ng kaligtasan sa ating mga puso ngayon.
Iyan ang mayroon tayo.

Iyan ang ebanghelyo.  Sumampalataya at ikaw ay maliligtas.  Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios,
sumampalataya kay Cristo na Tagapagligtas ng mga makasalanan.  Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon
sa lunsod ni David ang isang Tagapagligtas, na siya ang Cristo, ang Panginoon.  Si Cristo Jesus ay pumarito
sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito.  Iyan ba ang nasa puso
mo ngayon?  Iyan ba ang malaking kagalakan sa araw na ito para sa iyo?  Ito ba ang iyong kaaliwan ngayon
at palagi?

Kung gayon ay ipagdiwang ang araw!  At kapag tapos na ang araw, magdala ng bagay kasama mo sa buong
taon at sa pintuan ng kamatayan.  Dalhin itong kasama mo:  Sa Haring walang hanggan, walang kamatayan,
di nakikita, tanging Dios, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanpaman.   Amen.
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__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, sa Iyo nawa ang lahat ng papuri at kaluwalhatian dito sa hiwaga ng kaloob ng Iyong Anak upang
ipanganak upang iligtas kami na mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito.  Nawa itong
maluwalhating ebanghelyo ang maging kapanabikan ng aming puso at ang kaaliwan ng aming kaluluwa
hanggang humarap kami sa Kanya na ipinanganak sa kuwadra, kapag Siya ay pumarito bilang Panginoon ng
mga panginoon at Hari ng mga hari.  Sa Kanyang pangalan, Amen.


