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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 Naparito Si Jesus”

ni Rev. Carl Haak

Ang parehong kamangha-manghang kwento ay sa atin ngayon.  Ito ay unang ipinahayag ng mga anghel
sa mga pastol:  “Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lunsod ni David ang isang Tagapagligtas, na
siya  ang Cristo, ang Panginoon.”  

Ito ay ipinahayag na ng iglesia sa mga nagdaang panahon.  Binanggit ito ni apostol Pablo sa kanyang
pansariling sulat kay Timoteo.  At ito ang bubuo sa mga salita ng ating teksto ngayong araw.  Sa I
Timoteo 1:15 mababasa natin ito:  “Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos, na 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 habang iyong isinasaalang-alang ang kapanganakan ni Jesu Cristo sa
Betlehem?  Iyan ba ang nakikita mo?  Ang pagparito ng iyong Tagapagligtas upang iligtas ka sa iyong
mga kasalanan – iyan ba ang iyong kaaliwan?  Mga anak, ano ang inyong gusto?  Ito ba ay bagay na
nasa ilalim ng isang puno?  Ito ba ay bagay na may mga butones at pinapatakbo ng baterya?  Mga
magulang, ano ang nasa kaibuturan ng inyong puso bilang inyong pinakadakilang yaman at
pinakamalaking kailangan?

Sa pagbasa ng mga salita sa ating teksto, nauunawaan natin agad kung ano ang pinakamahalagang
bagay.  Ang pinakamahalagang bagay ay ibinigay ng Dios sa atin ang kaloob, isang kaloob na hindi mo
maaring lagyan ng halaga, isang kaloob na hindi maluluma.  Ibinigay Niya sa atin ang kaligtasan mula
sa ating mga kasalanan at mula sa ating pagiging makasalanan.

Kapag ang kamanghaang iyon ay inilagay sa iyong puso, kung gayon tiyak mo itong malalaman.  At
malalaman mo ito sa pamamagitan ng katibayan ng dalawang bagay sa iyo.  Si apostol Pablo, sa kapitulo
ng Timoteo na aking tinukoy, ay binabanggit ang parehong mga bagay na iyon.  Ang una ay nasa unahan
lamang ng kanyang mga salitang, “Tapat ang salita.”  Naroon ang mga salitang ito:  “At labis na
sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na na kay Cristo
Jesus.”  Alam ng apostol ang kaloob ng pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo una sa lahat dahil mayroon sa
kanyang nag-uumapaw na pagpapakumbaba sa harapan ng Dios.  “At labis na sumagana sa akin ang
biyaya ng Dios,” sabi niya.

At pangalawa, malalaman mo ang presensya ng kaloob na ito ng Dios sa iyong puso, itong
pananampalataya kay Jesus bilang Tagapagligtas, kapag ito ay nasa loob mo (t. 17):  “Sa Haring walang
hanggan, walang kamatayan, di-nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian
magpakailanpaman.  Amen.”  Doon ay nagpapahayag si apostol Pablo ng papuri, papuri mula sa
kaibuturan ng kanyang puso, sa Dios na nagligtas sa kanya.
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Kapag ang kamanghaan ng kapanganakan ni Jesu Cristo ay inilagay ng Banal na Espiritu sa iyong puso,
samakatuwid ang dalawang bagay na ito ay sasaiyo:  nag-uumapaw na pagpapakumbaba at
nag-uumapaw na papuri.

Si Cristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan!  Iyan ang kahulugan ng
ating ipinagdiriwang bilang mga Cristiano sa panahong ito ng taon sa pagsilang ni Jesus.

Mga bata, iya’y nangangahulugan na ang kapanganakan ni Jesu Cristong Panginoon natin, na nabasa
natin sa Lucas 2, ay katangi-tangi.  Walang katulad na kapanganakan tulad noon.  Alam mo ba kung
bakit?  Iyon ay hindi dahil sa lahat ng kahirapan at lahat ng kababaan nito mismo.  May higit na
kahirapan nang mga panahong iyon para kay Maria at Jose at sa sanggol  na si Jesus.  Subalit
ipinanganganak din ngayon ang mga sanggol sa maruruming kubo.  Sila ay ipinapanganak kung saan
natutulog ang mga kamelyo.  Sila ay ipinapanganak sa ilalim ng mga bituin.  Ang kamangha-mangha at
katangi-tangi sa kapanganakan ni Jesus ay matatagpuan sa mga salitang ito:  “Siya ay pumarito sa
sanlibutan – na nangangahulugang higit pa roon Siya ay ipinanganak.  Ibig sabihin na bago pa Siya
isinilang ay Siya na.  Nabuhay na Siya bago pa Siya ipanganak.  Nabubuhay na Siya.  Siya ay lagi nang
ang pinakamamahal na Anak ng Dios.  Ang ang Isa, ayon sa Biblia, na kasama ng Ama at ng Espiritu na
gumawa sa sanlibutan at kung kanino ginawa ang sanlibutan.  Siya ay pumarito sa sanlibutan, iyon ay,
sa ating laman.  Siya ay ipinadala sa sanlibutan.  Hindi, ito ay hindi lamang isang kapanganakan kasama
ng maraming kapanganakan sa sanlibutan.  Kundi ito ay ang pagparito ng Dios.  Ang sariling Anak ng
Dios, malakas upang magligtas.  Isang kamanghaang naganap sa birheng kapanganakan.  

Ito ang sandali na pinaplano ng Dios mula pa sa walang hanggan.  Ipinangako na Niya ito sa loob ng
apat na libong taon sa buong Lumang Tipan.  Ito ang pinakahihintay at inaasam ng mga anak ng Dios
sa loob ng apat na libong taon.  At ang lahat ay inayos ng Dios sa gayon.  Si Maria, na ina ni Jesus, ay
isang birhen.  Ang batang nasa loob niya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng Dios mismo.  Siya ngayon ay
siyam na buwang buntis at nakipagtipan sa isang lalaking tinatawag na Jose.  At sila ay naglakbay mula
Nazaret sa Galilea patungo sa Betlehem sa Judea upang magpatala para sa buwis.  Ang buwis na ito ay
ginawa ni Augusto Cesar.  Si Augusto Cesar ay kilala hanggang ngayon bilang isa sa mga dakilang pinuno
ng mundo.  Subalit siya ay isa lamang maliit na prenda o sangla sa kamay ng Dios.  Dahil sa
pamamagitan ng  pagbubuwis na ito ay titiyakin ng Dios na ang Kanyang pangako ay matutupad,
sapagkat sinabi Niya na ang Kanyang Anak ay isisilang sa Betlehem.

Si Maria at Jose ay naglakbay na ngayon sa Betlehem.  Nang sandaling sila ay dumating, ang paghilab
ay nagsimula na kay Maria.  At walang lugar para sa kanila sa bahay-panuluyan.  Ang tanging silungan
na matatagpuan ay isang kuwadra kung saan ang mga hayop ay nakatira.  At doon ang
kamangha-mangha sa lahat ng kamangha-mangha ay magaganap.  Isinilang ni Maria ang kanyang
panganay na anak at binalot Siya ng mga lampin.  Hindi sinabi sa atin kung nandoon si Jose.  Maaaring
si Maria ay mag-isa lamang noon.

Gayunman, ito ang kamanghaan ng panahon.  Sapagkat ang Anak ng Dios, nananatiling ganap na Dios,
ngayon ay ibinaba ang Kanyang sarili at isinama ang Kanyang sarili sa laman ng tao.  Isina-isantabi Niya
ang Kanyang kaluwalhatian at binalot ang Kanyang sarili ng kahihiyan at ng karumihan ng ating mga
kasalanan.  Ang walang hanggang Dios ay kaisa ng laman bilang Emmanuel.  Ang lubos na
makapangyarihan na nakalampin.  Siya na lumikha sa tao ngayon ay pinakakain at tinuturuan.  Siya ay
naparito upang mamuhay kasama ng mga makasalanan.  Siya ay naparito upang mamatay sa pagitan
ng mga makasalanan.  Siya ay pumarito, sa biyaya ng Dios, upang tubusin ang mga makasalanan.  Iyan
ang dahilan kung bakit Siya pumarito.  Si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga
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makasalanan.  Ipinadala ng Dios ang Kanyang Anak upang maging Tagapagligtas ng ating mga
kasalanan at pagiging makasalanan.  Pumarito Siya hindi para sa ibang dahilan.

Hindi Siya ibang uri ng tagapagligtas na nais pa ring gawin ng mga tao sa Kanya.  Kung nais Niyang
maging isang makalupang uri ng tagapagligtas, tiyak na magagawa niya.  Marami Siyang pagkakataon
upang gawin ang gayon.  Maaari Siyang sumama sa mga piling bilang ng mga dakila sa sanlibutan na
umahon mula sa kahirapan tungo sa dakilang kapangyarihan.  Subalit hindi ganoon si Jesus.  Isang beses
ay ipinakita Niya, bilang makalupang hari, na kaya Niyang magbigay kaagad ng tinapay sa apat, limang
libong katao.  Nagawa Niyang puksain ang kahirapan sa mundo ng Mediteranya – kung nanaisin lamang
Niya.  Mayroon Siyang kapangyarihang magpagaling ng bawat uri ng karamdaman at sakit at maaari
Siyang maging tagapamagitan, isang kampeon ng mga panlipunang sanhi, isang kahanga-hangang
tagalutas ng problema.  Kaya Niyang mailabas ang pinakamagaling sa bawat isa.

Subalit ang lahat ng mga bagay na ito ay Kanyang tinanggihan.  Nang ang isang tao ay lumapit sa Kanya
isang araw upang sabihin, “Pakiusap ayusin mo ang away naming magkapatid tungkol sa aming
makalupang mana,” tinanggihan Niyang pumasok doon dahil Siya ay nakatuon sa isang bagay.  Siya ay
ipinadala upang iligtas tayo mula sa ating kasalanan at pagiging makasalanan.  Pumarito Siya bilang
isang tunay na Tagapagligtas upang magdusa at mamatay, upang maugat ang ating suliranin.  Makikilala
natin ang maraming suliranin sa ating buhay at sa buhay ng sanlibutan:  karamdaman, mga sakit, ospital,
mga sirang  relasyon – lahat ng uri ng matitinding suliranin.  Si Jesus ay pumarito upang magligtas mula
sa kasalanan.

Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit Siya isinilang sa gayong kahirapan.  At iyan ang dapat nating
makita.  Sinabi ng mga anghel sa mga pastol, tatandaan ninyo, “Ito ang magiging palatandaan ninyo:
Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban.”  Lahat ng
kahirapan na nakapaligid kay Jesus nang Siya ay sanggol pa lamang sa isang sabsaban ay larawan ng
kahirapan ng mga kasalanan ng mga hinirang ng Dios na may kahandaan Niyang inako sa Kanyang sarili.

Ngayon iyan ang kamanghaan.  Ibinintang ng Dios lahat ng ating mga kasalanan at pagiging
makasalanan sa Kanya.  Pumarito si Jesus upang gawin ang bagay na Siya lamang ang makagagawa
bilang walang hanggang Anak ng Dios:  ang dalhin lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang
ganap na pagdurusa/paghihirap para sa kanila.  Hindi lamang mga kasalanan ko, kundi pagiging
makasalanan ko, ang kasalanan kung saan ikaw at ako ay ipinanganak at ipinaglihi at lahat ng ating
makasalanang ginawa.  Ang mga salitang iyon ay lumabas ng madali sa ating bibig.  Subalit, o, ang
walang wakas at walang hanggang bigat ng kasalanan at kahabag-habag!

Balikan mo ang iyong buhay.  At sa iyong pagtanda, sa biyaya, mas marami kang nakikitang kasalanan
sa iyo.  At iyan ang dahilan kung bakit ang pag-alaala sa Kanyang kapanganakan, sa Kanyang
kamatayan, sa Kanyang muling pagkabuhay ay mas nagiging mahalaga.  Ang pagsamba natin sa Kanya
ay lumalalim.  Ang Tagapagligtas ay isinilang.  Ipinatong ng Dios sa Kanya ang kasamaan ng lahat
Niyang mga anak.  Ginawa Siyang kasalanan para sa atin, sabi ng Kasulatan, upang maging katuwiran
tayo ng Dios sa Kanya.  Siya ay pumarito upang iligtas ang makasalanan.

Ngunit, marahil ay itatanong mo, para Kanino Siya pumarito upang iligtas?  Pumarito Siya upang iligtas
ang mga makasalanan.  Ang lahat ay makasalanan.  Sinu-sino?  Pumarito ba Siya upang iligtas ka?

Ang sagot sa tanong na iyan ay ibinigay sa mensahe nang nakaraang linggo, hinango mula sa II Timoteo
1:9.  Pumarito Siya upang iligtas yaong walang hanggang ibinigay sa Kanya ng kautusan ng paghirang
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ng Ama, sa kanila na mga tinawag ayon sa sariling layunin at biyaya ng Dios bago pa nagsimula ang
sanlibutan, sa kanila na mga inibig ng Dios ng walang hanggan.

Subalit ngayong araw, nais nating malaman yaong biyayang nakapagliligtas sa ating mga puso.  Nais
nating malaman kung paano ba ito kumikilos.  Ang biyayang nakapagliligtas ay kumikilos sa ating mga
puso upang bigyan tayo na malaman na tayo ay mga makasalanan.  Balikan natin ang mga salita ng
apostol:   si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan; na ako ang
pangunahin sa mga ito.

Sinimulan ng apostol ang talatang iyon sa mga salitang, “Tapat ang salita.”   Ang tapat na salita ay hindi
lamang si Jesu Cristo ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at pagkatapos ang
tapat na salita ay huminto, at pagkatapos ay nagdagdag si Pablo ng sariling sagot doon.  Hindi! Hindi
sa ganoong paraan mo dapat basahin ang talata.  Iyon ay bahaging lahat ng tapat na salita.  Ang bawat
anak ng Dios ay gumagawa nitong tapat na salita.  Si Pablo ay hindi gumagawa ng sariling sagot (na ako
ang pangunahin sa mga ito), kundi isinasalaysay niya ang buong tapat na salita.  Ang tapat na salita ay:
Si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin
sa mga ito.  Sinasabi iyan ng bawat anak ng Dios! 

Mga makasalanan.  May kamalayan.  Sinasadya.  Na tumalikod sa layunin ng kanilang pagkalikha at
pinupuntirya ang ibang bagay na kanilang sariling makasalanang paraan.  Ang mga makasalanan, ay
nagmumula sa lahat ng uri.  May ibang kitang-kitang makasalanan.  Kahit ang maliliit na bata ay
magsasabi, “Siya’y makasalanan.  Iyan ay makasalanan.”  Subalit karamihan sa mga makasalanan ay
nakabihis ng magaganda at may maraming mabubuting gawa na nais nilang isuot bilang mga alahas para
sa paningin ng Dios.  Si Jesu Cristo ay pumarito para sa mga makasalanan na kilala ang kanilang
kasalanan sa pamamagitan ng panloob na gawa ng biyaya ng Dios.  Sila ay kinakatawan ng mga pastol.
Sila ang pinakamababa, pinakahamak, at pinakamahirap na uri ng sangkatauhan sa panahon ng
Panginoon.  Subalit ibinigay ng Dios sa kanila na makilala ang kanilang kasalanan, at pagkatapos, nang
kanilang makita ang Tagapagligtas, bumalik sila ng may kagalakan! 

Para kanino pumarito si Jesus?  Pumarito ba Siya para sa mga Fariseo?  Pumaroon ba sila sa sabsaban?
Ang mga Escriba, na nagsasaliksik ng mga Kasulatan at nalalaman ang lahat ng mga pangako ng Mesias
– makakapagsalita sila tungkol sa kasalanan.  Alam nila ang lahat tungkol sa kasalanan.  Pumarito ba
Siya para sa kanila?  Pumarito ba Siya para sa mga mangangalakal, yaong nag-nenegosyo?  Ang
Betlehem ay siksikan nang gabing iyon.  Mayroong iba’t ibang uri ng negosyante doon.  Pumarito ba Siya
para sa kanila?  Hindi! Hindi!  Sila ay sobrang abala.  Sila ay abala sa ibang bagay.  Hindi sila naniniwala
na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang kapatawaran ng mga kasalanan.  Naniniwala sila na
ang pinakamahalagang bagay, ang pinaka pangunahin, para sa kanila ay ang buhay na ito at ang mga
bagay sa buhay na ito.  Ang kanilang kaaliwan ay bukas, o pagkatapos ng pasko, makukuha nila ang
kanilang resibong pinagbilhan at makukuhang muli ang kanilang pera, o ipagpapalit ang kanilang regalo
ng iba kung hindi nila gusto.  Iyon ang pinakamalalim na bahagi ng kanilang kaaliwan.   

Ibig sabihin noon na kapag ikaw ay, tunay, na isa sa mga makasalanang iyon, sa biyaya ng Dios, na
dahilan ng pagparito ni Jesus, malalaman mo kung paano baybayin ang salitang “kasalanan.”  Siguro ay
masasabi mo, iyan ay madaling baybaying salita: k a s a l a n a n.  Pero, tingnan mo, halos palagi natin
binibigkas ang salitang: a r a w.  Iyan ang paraan na nais nating baybayin ang salitang “kasalanan.”
Pakinggan mo ang pag-uusap natin sa sala.  Inaalagaan natin ang kaanib ng iglesiang iyon, ang
makasalanan! Inaalagaan natin ang iglesiang iyon at ang ministrong iyon.  Pakinggan mo ang inyong
pag-uusap na mag-asawa.  Gusto nating baybayin ang salitang “kasalanan,” na  a r a w. Ngunit si Jesus
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ay pumarito upang iligtas ang mga makasalanan.  At ibinigay niya para baybayin nila ang salitang: k a
s a l a n a n, na ako ang pangunahin sa mga ito.  

Ang naligtas na makasalanan ay hindi ang isang naiwan sa sariling-katuwiran.  Kundi ang naligtas na
makasalanan ay isa na dinala sa sariling-kamalayan.  Sila ay iniligtas ng kamangha-manghang biyaya ng
Dios.  Nakikita nila ang kanilang sarili bilang pinakamatinding makasalanan.  Sila ay pinagkumbaba.  Sa
kanila na tumanggap ng biyaya ng Dios ay dumating ang kaloob ng Anak ng Dios.  At sila ang mga tao
na nakikita sa kanilang mga sarili ang kahindik-hindik na kapalaluan ng kanilang sariling kasalanan, ang
kahindik-hindik na kapalaluan ng kanilang sariling pag-iisip kapag kanilang sabihin, “Pero hindi ko
kailanman ginawa iyan!”  Kung ganyan ang ating paglapit, samakatuwid hindi natin kailangan si Jesus,
di ba?

Sa halip, ang anak ng Dios na siyang ipinarito ni Jesus ay nagsasabing, “Kilala ko ng lubos ang aking
sarili.”  Paanong ang sinuman na iniligtas ng biyaya ng Dios ay iisiping mas malala ang iba kaysa sa
kanyang sarili?  Mas tumatanda tayo at mas higit na nagiging matapat na kumikilos ang biyaya ng Dios
sa atin, mas nagiging mataas ang bunton ng kasalanan.  At ang ating kasalanan ay lumalampas sa ating
paningin.  Hindi natin makita ang dulo nila.  

Paanong ang sinuman na iniligtas ng biyaya ng Dios ay iisiping mas malala ang iba kaysa sa kanyang
sarili?

Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon ang isang Tagapagligtas.  Gusto mong malaman kung gaano ka
kasamang makasalanan?  Huwag mong sukatin ang iyong sarili sa ibang tao.  Tumingin ka sa sabsaban.
Tumingin ka sa batang Cristo.  Napakalaki ng aking mga kasalanan na walang sinuman kundi ang walang
hanggang Anak ng Dios sa laman ang makapagliligtas sa akin.

Ngayon, manalangin tayo ngayong araw na ibaba ng Panginoon ang kaalamang iyon mula sa ating ulo
tungo sa ating puso.  Tapat ang salita at nararapat tanggapin nang lubos.  Ito ay maaasahang salita.
Ito ay mapagkakatiwalaang salita:  Si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga
makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito.  Ang anak ng Dios ay binigyan upang makilala ang
kanyang sariling kasalanan.  Subalit may kapantay na katiyakan tayo ay binigyan upang malaman ang
biyaya ng Dios sa pagbibigay kay Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan.  Kaya sinasabi
natin, “Alam ko na ang Lucas kapitulo 2, ang kapanganakan ni Jesus, ay totoo.  Alam kong hindi ito isang
alamat, hindi kwento, hindi pabula.  Ito ay nangyari.  Ang walang hanggang Anak ng Dios ay inibig ako
at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak upang dalhin ang aking
mga kasalanan sa pamamagitan ng pagiging Sanggol sa Betlehem.  Paano ko nalaman iyan?  Sinasabi
ng Biblia, oo, iyon ay totoo.  Pero, nakita mo, mayroon ding kaalaman ng kaligtasan:  alam ko dahil
iniligtas Niya ako.”

Sa gayon, sa pagpapakumbaba, tayo ay tatayo sa harap ng Dios, payapang pagpapakumbaba.  At ating
sasabihin, “O, ang lalim ng pag-ibig ng Dios.”  At ating sasabihin, “Ito ay tapat na salita, ito ay tunay na
salita.  Iyan ay nalalaman ko sa kaibuturan ng aking puso.”  Walang sinuman na sa biyaya ay
nanghahawalam sa ebanghelyong ito ni Jesu Cristo ang makakasumpong na ito ay maling ebanghelyo.
Maaari mong ipagkatiwala ang iyong kaluluwa dito.  Lahat ng sa biyaya ng Dios, ay lumapit kay Jesu
Cristo sa kamalayan ng kanilang ganap na pagiging hindi karapat-dapat at makasalanan ay
makakasumpong kay Jesu Cristo ng ganap na kaligtasan.  Walang sinuman ang lalapit sa Kanya, sa
biyaya ng Dios, na tatanggihan.  Sapagkat ilalapit ka Niya at pagkukumbabain ka Niya at ibibigay sa iyo
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ang kagalakan ng kaalaman ng kaligtasan.   Iyan ang ebanghelyo.

Manampalataya at maligtas.  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.  

Ngayon, iyan ba ang nasa puso mo?  Iyan ba ang iyong pangunahin at tanging kaaliwan?  Iyan ba ang
kaloob mula sa Dios na ibinigay sa iyo:  kaligtasan mula sa iyong kasalanan at pagiging makasalanan?
Kung gayon ay maiiwan natin ang Salita ng Dios.  Subalit iiwan natin itong may taglay na bagay kasama
natin.  May taglay tayong malalim na pagpapakumbaba.  O, ang biyaya ng Dios ay lubos na sagana.  At
tataglayin natin ang mga pasimula ng walang hanggang papuri.

Sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di-nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at
kaluwalhatian magpakailanpaman.  Amen.

_________________________________
 
Manalangin tayo.

Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita.  Pinasasalamatan Ka namin sa Salita na lahat ay sa Iyong
biyaya, na Iyong ibinigay si Cristo Jesus, ang Iyong Anak, upang pumarito sa sanlibutan upang iligtas
ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito.  Amen.


