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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 20:28

"Pagkilala Sa Ating Sinasampalatayanan: Ang Tanging Bugtong na Anak at Panginoon”

ni Rev. Carl Haak

 
Alam natin at sinasampalatayanan na ang Sanggol sa Bethlehem ay ang tanging bugtong na Anak ng Dios, ang
ating Panginoon.  Ang Isa na nasa sabsaban, ipinanganak ng isang birhen, ay Dios ng mga dios sa ating
makataong laman at ating Panginoon.  Siya ay Panginoon ng iglesia at ang tanging tunay na Guro.

Iyon ay isang hiwaga.  Siya ay Dios!  Hindi Siya tumigil sa pagiging Dios nang Siya ay naging bata.  Ngunit
ngayon ang Dios ay nakiisa sa makataong laman, ipinanganak ng isang birhen.  Marahil ay walang sitas sa
Biblia ang nagpapahayag ng kaluwalhatian nito tulad ng Hebreo 1:2,3.  Doon ay nabasa natin na ang Dios ay
nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng Kanyang Anak, na Kanyang itinalagang
tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din Niya’y ginawa ang mga sanlibutan; Siya (iyon
ay, Anak ng Dios) ang kaningningan ng Kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang likas, at
kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan.  Napakalinaw, sinasabi
sa atin ng Biblia na ang Anak ng Dios ay makapangyarihang Dios.  Subalit ngayon, Siya, ang Anak ng Dios, ay
kalong ni Maria.  Siya ay isang maliit na Sanggol.  At binubuksan niya, tulad ng bawat ina, ang Kanyang maliit
na kamay.  Gayunman, kasabay nito, Siya ang Isa na humahawak kay Maria at ng buong mundo sa Kanyang
kamay. 

Gayon dapat.  Ang walang hanggang Anak ng Dios ay hindi isinama ang Kanyang sarili sa laman, isinilang
bilang sanggol, upang patunayan lamang na kaya Niyang gawin iyon.  Ginawa Niya iyon sapagkat sa gayon
lamang magkakaroon ng kaligtasan para sa atin; doon lamang Niya tayo matutubos ng Kanyang mamahaling
dugo;  doon lamang Niya maaalis ang malaking bato (ang tonelada) ng ating kasalanan, ang bundok ng ating
sala; doon lamang Niya magagawang mga anak na lalaki at babae ang patay na makasalanan at alabok na
nilikha.

Ito ang dahilan kung bakit nagpatirapa ang mga pantas at sinamba Siya.  Nabasa natin na ang mga pantas
ay pumunta upang sambahin ang sanggol na si Jesus.  Kung si Jesus ay hindi Dios ng mga dios, ang kilos na
iyon ay magiging kasalanan.  Kung si Jesus ay tao lamang, gayunman, ang pinakamagaling na tao; kung Siya
ay taong nagtataglay ng Espiritu ng Dios na di tulad ng iba; kung Siya ay tulad-ng-Dios na tao – kung gayon
ang pagpapatirapa upang sambahin ang sanggol ay naging pagsamba sa dios-diosan.  Subalit si Jesus ay ang
Dios sa laman.

Dalawang beses si apostol Juan, sa aklat ng Apocalipsis, ay nais sambahin ang anghel na nagpakita sa kanya
ng dakila at mahiwagang mga bagay.  At sinaway siya ng anghel, “Huwag mong gawin iyan! Ang Panginoong
Dios ang sambahin mo!”  Subalit sinamba ng mga pantas si Jesus, ang Sanggol.  Iyon ay hindi pagsamba sa
dios-diosan.  Iyon ay hindi paggawa ng isang bagay na hindi nila dapat gawin.  Hindi, ang kanilang
pananampalataya ay napakalakas.  Alam nila na si Jesus, ang Sanggol, ay ang tanging bugtong na Anak ng
Dios, ang kanilang Panginoon at kanilang Guro.  Alam mo ba iyon?  Sinasampalatayanan mo ba iyon, sa biyaya
ng Dios, ng buong puso mo ngayon?
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Marami ang hindi.  Marami ang hindi naniniwala na si Jesus ay Anak ng Dios.  Kung sasabihin mo sa ang
pananampalataya ay Islam:  “Si Jesus ay hindi lamang isang dakilang propeta, kundi Siya ay Dios,” kung gayon
ikaw ay  parurusahan at kamumuhian nila dahil doon.  Ito ang usapin sa panahon ni Jesus.  Kailan kumuha ng
mga bato ang mga Judio upang patayin si Jesus?  Iyon ay nang si Jesus, sabi nila, ay ginawa ang Kanyang
sarili na kapantay ng Dios (Juan 5:17ss.).

Ngayon marami ang magsasabi na si Jesus ay ang mabuting lalaki ng Galilea, nagbigay Siya ng pinakamataas
na halimbawa kung paano tayo mamumuhay, subalit hindi Siya Dios!  Gaano karami sa mga malls sa panahon
nitong Kapaskuhan sa lahat nitong pamimili, gaano karami sa Amerika, ang nakakaunawa na si Jesus ay Dios
na kailangan nilang magbigay ng sagot?   Ito ay napakaseryoso.  Mababasa natin sa Juan 3:18, “Ang
sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan; ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat
hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging Anak ng Dios.”  Kailangan nating sampalatayanan ito! 

Kasama ng alagad na si Tomas nang gabi ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, dapat nating
ipahayag na may buong kagalakan at kamanghaan:  “Panginoon ko at Dios ko” (Juan 20:28 a).  At upang
gawin iyan, ang sabihing si Jesus ay Dios ko, ang tanging Bugtong na Anak, at aking Panginoon ay
nangangahulugang, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay inampon ng Dios, na ang biyaya ng Dios ay ginawa
tayong Kanyang mga anak na lalaki at babae kung saan alam natin na si Jesus, ang ating panganay na Kapatid,
ay Dios sa laman at ang Panginoon ng ating buhay.

Sinabi ni Tomas na si Jesus ay “Dios ko at Panginoon ko.”  Ang mga salitang iyon ay puno ng kahulugan.
Dalangin ko na bibigyan tayo ng Banal na Espiritu upang maulit sila sa ating mga kaluluwa.  Matatandaan ninyo
na nang sabihin iyon ni Tomas, ipinapahayag niya ang kanyang pananampalataya.  Sinabi niya isang linggo
pa lang, “Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako, at mailagay ko ang aking daliri
sa binutas ng mga pako, at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran ay hindi ako maniniwala.”  Kung
iisipin mo iyon, hindi talaga siya nananampalataya na si Jesus ang Anak ng Dios sa laman.  Ngunit ngayon ang
Banal na Espiritu, binibigyan siya upang makita ang bumangon na Panginoon at ang Kanyang mga sugat, ay
ipinahayag kay Tomas na si Jesus ay hindi lamang tunay na tao (Siya nga ay gayon), kundi Siya ay tunay na
tunay na walang hanggan, makapangyarihang Dios, na dapat sambahin at gayon ang ginawa ni Tomas.
Sinamba niya Siya bilang kanyang Dios at kanyang Panginoon.  Iyan ang ipinapahayag sa atin ng Kasulatan.
Ipinapahayag ng Kasulatan na si Jesus ang Anak ng Dios.  Siya ay walang hanggang Dios sa laman.

Kung hindi mo sinasampalatayanan iyon, wala kang tunay, nagliligtas na pananampalataya.  Hindi ka maliligtas,
kung gayon, kay Jesu Cristo.  Ang tunay at nagliligtas na pananampalataya, isang kaloob ng Dios, ay yaong
si Jesu Cristo ay napaka Dios.  Ito ay itinatanggi ng mga kulto:  ang mga Mormons, at Saksi ni Jehovah, at
Islam, at modernismong relihiyon.  Subalit ito ay hindi mapapakiusapan.  Ang bato ng ating Cristiano,
nagliligtas na pananampalataya ay si Jesus ay tunay at walang hanggang Dios, ang tanging Bugtong na Anak
ng Dios.  Siya ay, sa mga salita ng II Timoteo 3:16, Dios na nahayag sa laman.  O, tulad ng ating nabasa sa
unang talata ng ebanghelyo ni Juan, na isinulat para sa layunin ng pagpapakita ng pagka-Dios ni Cristo:  “Nang
simula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama ng Dios, at ang salita ay Dios.”  Pagkatapos sa talatang 14, “At
naging tao ang Salita … (at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sa tanging Anak
ng Ama,) puspos ng biyaya at katotohanan.”  Tingnan din ang I Juan 5:20:  “At alam natin na naparito ang
Anak ng Dios at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo; at tayo’y nasa kanya
na totoo, sa kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Ito ang tunay na Dios, at buhay na walang hanggan.”  I Juan
4:15:  “Ang sinumang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kanya, at siya’y
sa Dios.”  Gawin natin iyon.  Ipahayag natin, ng buong paghanga at kamanghaan, na si Jesu Cristo ay ang
tanging Bugtong na Anak ng Dios.

Gawin natin iyon yamang nalalaman kung bakit ito napakahigpit upang paniwalaan.  Kailangan nating malaman
kung sino Siya.  Hindi tayo dapat manampalataya sa maling Jesus.  Dapat tayong magkaroon ng tunay na
Jesus.  At dapat nating maunawaan na ang Kanyang kamatayan sa krus ay may walang wakas na
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kapangyarihan lamang dahil Siya ang walang hanggang Anak ng Dios.  Ang krus ang pagdadala ng Dios ng
poot ng Dios.  Ang nasa krus ay hindi lamang basta tao, kundi tunay na Dios sa kalikasang pantao, upang
kanyang matiis ang hindi kayang tiisin ng sinumang tao at gawin ang hindi kayang gawin ng sinumang tao.
Madadala Niya ang buo at walang hanggang kabayaran para sa ating kasalanan.  Kung Siya ay tao lamang,
kung Siya ang pinakamagaling na tao, kung Siya ay tulad-ng-Dios na tao, kung Siya ang pinakamataas na
pagkatao, kung Siya ay nilikha lamang, hindi Niya sana kakayanin ang poot ng Dios.  Dudurugin siya noon.
Subalit si Jesus ay hindi nadurog sa krus, sapagkat Siya ang Anak ng Dios, makapangyarihang magligtas,
ngayon nasa ating laman.  Ating ipahayag iyon.  Galacia 2:20:  “Ako’y ipinakong kasama ni Cristo at hindi na
ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman
ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Dios na sa akin ay nagmahal, at
nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.”  Ang Anak ng Dios ay ibinigay ang Kanyang sarili dahil sa akin.    

Subalit ngayon, ano talaga ang ibig sabihin niyon – na Siya ang tanging bugtong na Anak ng Dios?  Nabasa
natin iyon ng anim na beses sa Biblia, tuwina sa mga sulat ni apostol Juan.  Hindi ibig sabihin niyon na si Jesus
ay ang kaisa-isang Anak ng Dios.  Ang pahayag na iyon ay hindi totoong pahayag.   Namimighati ako sa
pahayag na iyon na sa ibang Biblia ang mga talatang iyon “tanging bugtong na Anak” ay isinalin sa gayong
paraan – na si Jesus ay ang kaisa-isang Anak ng Dios.  Ang Juan 3:16 kung gayon ay babasahin ng ganito,
“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang
Anak.”  Hindi iyon totoo.  Hindi ganoon ang ibig sabihin ng si Jesus ang tanging bugtong na Anak ng Dios.  Si
Jesus ay hindi ang kaisa-isang Anak ng Dios.  Tayo, sa pamamagitan ng biyaya, ay mga anak ng Dios sa
pamamagitan ng pagkakupkop.  

Hindi, si Jesus ang tanging bugtong na Anak ng Dios.  Ang salitang iyon “bugtong” ay hindi mapapakiusapan.
Hindi tayo magko-komperensya sa salitang iyon.  Hindi maaari.  Ang salitang “bugtong” ay nangangahulugang
upang makibahagi sa kalikasan ng isa, upang lumabas mula sa kalikasan ng isa.  Ibig sabihin, napakalinaw,
na si Jesus ay natural na Anak ng Dios, na ang Kanyang kalikasan ay kalikasan ng Dios.  Kaya masasabi Niya
sa Juan 10:30, “Ako at ang ama ay iisa.  Kami ay iisa sa kalikasan.”  Hindi lamang isa sa layunin; isa sa
kalikasan.  At naunawaan ng mga Judio na iyon ang ibig Niyang ipakahulugan, kaya sila ay pumulot ng mga
bato upang patayin Siya. 

Sa walang hanggan ang ikalawang persona, ang Dios Anak na siyang Dios ng mga dios – Siya ang bugtong
ng Ama.  Hindi Siya nilikha upang maging Anak, kundi Siya ang anak, ang hiwaga ng Trinidad.  Si Jesus ang
ikalawang persona ng Trinidad, Dios ng Dios, tunay na Dios, ang natural na Anak ng Dios sa ating laman.

Subalit may higit pang kahulugan.  Ibig sabihin na Siya ang walang hanggang Anak ng Dios.  Siya ay laging
kasama ng Ama.  Halimbawa, mababasa natin sa Galacia 4:4 na “nang dumating ang ganap na kapanahunan,
isinugo ng Dios ang kanyang Anak (bigyang-pansin ang Kasulatan!), isinugo ng Dios ang kanyang Anak.”  Si
Jesus ay hindi naging Anak ng Dios nang Siya ay ipanganak ng birheng si Maria.  Hindi, sinasabi ng Kasulatan
na isinugo Siya ng Dios.  Siya ay Anak ng Dios bago pa iyon.  Siya ay pumarito sa laman upang isilang sa
laman.  Ngunit hindi Siya naging Anak ng Dios nang Siya ay ipanganak sa sabsaban sa Bethlehem.  Siya ay
walang hanggang Anak ng Dios.  Ayon sa Kanyang banal na kalikasan, si Jesus ay lagi at kailanman ay
magiging Dios ng Dios.  Iyon ang ibig sabihin ng pagtawag sa Kanya ng tanging bugtong na Anak ng Dios.
Ibig sabihin na ang Dios ay naging tao at nakasama natin upang maging ating Tagapagligtas.   

Samakatuwid Siya ay Panginoon.  Sinabi ni Tomas, “Panginoon ko at Dios ko.”  Syempre Siya ay Panginoon,
noon.  Siya ay soberano.  Siya ay guro.  Siya ay pinuno ng lahat sa bisa ng pagiging Anak ng Dios.  Siya ang
tagapagmana ng lahat ng bagay.

Ang Isa na kilala natin at ating sinasampalatayanan ay ang Anak ng Dios sa laman at ating Panginoon – Hari
ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.  At Siya ay Panginoon ng mga panginoon hindi lamang dahil
napagtagumpayan Niya ang ating mga kasalanan at umakyat sa kaitaasan at ngayon ay nasa kanan ng Dios
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at, samakatuwid, ang banal na Panginoon; kundi Siya ay Panginoon, una sa lahat, dahil Siya ang Anak ng
buhay na Dios.  Siya ay Dios.  Ibig sabihin na ang mga bata, mga lalaki, at mga babae ay dapat sinamba Siya
sa Bethlehem.  Ang maliit na sanggol sa mga braso ni Maria ay ang Guro at ang Soberano sa lahat.  Ito ang
kahatulan, na ang Anak ng Dios ay pumarito sa sanlibutan at hindi Siya tinanggap ng sanlibutan.  At ang
salitang dinadala ko sa inyo ngayon, batay sa Biblia, na siyang katotohanan, ay si Jesus ang Panginoon ng
kaluwalhatian, ang walang hanggan at maluwalhating Anak ng Dios na dapat mong yukuran at sambahin sa
pagkamangha at pagkagilalas.  At gaano ito kasama kung hindi iyon gagawin.

Siya ay Panginoon, sa bisa ng Kanyang kaligtasan, sa bisa ng katotohanan na binili Niya tayo ng Kanyang
mahalagang dugo mula sa lahat nating mga kasalanan.  Mababasa natin sa I Pedro 1:18, 19, “Nalalaman
ninyong kayo’y tinubos hindi ng mga bagay na nasisira, tulad ng pilak o ginto” (ang pilak at ginto ay
kumukupas, alam mo.  Sila ay mga bagay na nasisira.  Lahat ng mga bagay sa panahon ng Kapaskuhan, sa
Kohl at JC Penny at sa iba pa, silang lahat ay mga bagay na nasisira.  Lahat sila ay naluluma).  Subalit, nakita
mo, tayo ay tinubos, sabi ni Pedro, hindi ng mga bagay na nasisira, naluluma.  Hindi tayo tinubos mula sa ating
walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana natin, sabi niya, sa ating mga ninuno, ng mga bagay
na iyon na nasisira.  Kundi ngayon ay pakinggan ang mga salitang ito, “Kundi ng mahalagang dugo ni Cristo,
gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis.”   Iyon ay mahalagang dugo ni Jesus na ibinuhos
para sa atin sapagkat iyon ay ang dugo ng Anak ng Dios sa laman.  Ang Anak ng Dios, sabi ni Pablo sa Galacia
2:20, ay nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa akin.

Ngayon, sa ating pagtingin doon, tayo ay nahihilo.  Hindi natin makita ang lalim ng pag-ibig ng Dios.  Ang Anak
ng Dios sa laman, ang banal na kalikasan ni Cristo ay hindi nahiwalay sa tao – ito ay sobra.  Ang Anak ng Dios
ay nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa akin.    Iyon ay mahalagang dugo.  Anong ligayang pagkamangha
marahil ang pumuno kay Tomas nang sabihin niyang, “Panginoon ko at Dios ko.”  Hindi niya sinabi iyon nang
may diretsong mukha o may iisang tunog na tinig, kundi “Panginoon ko at Dios ko!”  Iyon ay si Jesus.  Iyon
ang hiwaga ng pag-ibig ng Dios na sumisikat sa ating mga puso upang malaman natin kung sino ang ating
sinampalatayanan! 

Ganyan ba ang paraan ng pagpapahayag mo nitong katotohanan?  Ang iyong Tagapagligtas ay ang tanging
bugtong na Anak ng Dios at ating Panginoon!  Nakaupo ka na ba sa dilim ng gabi at naguluhan sa pagpipiga
ng Banal na Espiritu upang makita ang black hole ng iyong kasalanan sa iyong kaluluwa?  At narinig mo ba,
pagkatapos, ang maluwalhating ebanghelyo, na inibig ako ng Anak ng Dios at ibinigay ang Kanyang sarili para
sa akin at siya ay aking Panginoon?  O, napakaluwalhati!  Matagal ka na bang nasa kulungan?  Ikaw ba ay nasa
ilalim ng mga rehas ng kawalang-lakas ng loob?  Ikaw ba ay nasa likod ng naka-kandadong pinto ng
kawalang-pag-asa?  Tila ba ang iyong katayuan sa buhay ay sinarhan na lahat ng katunayan ng anumang
pag-asang muli?

Kung gayon ay pakinggan ang musika ng ebanghelyo – minahal ako ng Anak ng Dios!  Marahil ay ganito ito
sinabi ni Tomas.  Marahil ay sinabi niya ito ng may malalim na kapakumbabaan, marahil ay halos tila isang
ungol.  Tingnan mo kung ano ang kanyang sinabi.  Sinabi niya, “Hindi ako maniniwala.”  Tila sinasabi niya
ngayon, “Paano Kitang pinag-alinlanganan, Panginoon?  Paano kong nagawa iyon?”  Subalit marahil ay
nagsalita siya sa maligayang pagkagulat, “O, hiwaga ng mga hiwaga.  Ang bumangong Panginoon, ang Isang
nabubuhay, ay Panginoon ko at Dios ko!”

Sabihin natin iyon.  Sabihin natin iyon sa pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya.  Ito ang Isang ating
sinampalatayanan.  Siya ang tanging bugtong na Anak, ang ating Panginoon.

Tandaan, kung gayon, na sa pamamagitan ng biyaya kayo ay kinupkop sa pinakamamahal na Anak.  Sa
pamamagitan ng Anak ng Dios, na likas na Anak, tayo ay binigyan ng karapatan ng espiritwal na pagkakupkop
kaya tayo ay tinatawag na mga anak na lalaki at babae ng Dios na kinupkop sa Kanya.  At tayo ay kinupkop
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dahil kay Cristo, ang Anak ng Dios, tinamo para sa atin ang karapatang ito.  Kahanga-hangang katotohanan.
Isang katotohanan na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalakan sa ating mga puso.

Tayo ba, kung gayon, ay uupo sa kawalang-pag-asa?  Ipipilit ba nating hamakin ang ating mga sarili sa
makasalanang paraan?  Tayo ba ay maglulublob sa pagkahabag sa sarili dahil sa mahirap na landas ng ating
buhay?  Sasabihin ba natin, tungkol sa ating sarili, “Sobrang pandak ko.  Sobrang tangkad ko.  Sobrang bilog
ko.  Sobrang kipot ko.  Sobrang laki ko.  Sobrang liit ko.  Sobrang lapad ko.  Sobrang payat ko.  Hindi tama
ang kulay ng buhok ko.”  Magpapatuloy pa ba tayo sa lahat ng ito, itong mga kawalang-kasiyahan?  Tayo ba
ay magkakaroon ng kumukulong galit sa atin laban sa paraan ng pagtawag ng Panginoon, isang malalim na
sama ng loob:  “Hindi ako magpapasakop sa mga magulang na iyon.  Hindi ito patas!”  Ito ba ang paraan ng
ating pamumuhay?

Makinig.  Minahal ako ng Anak ng Dios at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin.  Ako ay anak ng Hari.

Hindi, huwag kang maawa sa iyong sarili.  Huwag na huwag kang maaawa sa iyong sarili.  Ito ang malaking
kaaliwan sa lahat ng bagay.  Tayo ay kabilang sa Anak ng Dios na ngayon ay ating Panginoon.  Pinalaya Niya
tayo, sapagkat Siya ang makapangyarihang Anak ng Dios.  Pinalaya Niya tayo sa pamamagitan ng pagbibigay
sa atin ng pagsisisi.

Marahil ay sasabihin mo, “Ang kasalanan sa buhay ko ay sobra na.  Nabihag na ako.  Hindi na ako makahinto.
Ang mga kuko ng kasalanang ito ay nakabaon na ng malalim sa akin at marami na itong ninakaw sa buhay ko.”
Makinig ka.  Siya ang Anak ng Dios.  Siya ang ating Panginoon.  Tumingin ka sa Kanya.  Huwag mong sabihin,
“Ang aking kasalanan ay makapangyarihan.”  Huwag mong sabihin, “Ang aking kasalanan ay panginoon.”
Kundi sabihin mo, “Ang aking Jesus ay parehong Panginoon at Dios.” 

Pinagkumbaba sa kalungkutan sa ilalim ng ating kasalanan, nakatingin sa Kanya, tayo ay itataas Niya na
kayang magpalaya sa atin at maglagay sa atin sa kalayaan ng pagsisisi.  Nakikita mo ba kung gaano ito dapat
ka-personal?  Siya ang aking Panginoon at Siya ang aking Dios – ang tanging bugtong na Anak, ang ating
Panginoon.  Samakatuwid, sa pamamagitan ng biyaya, ako ay Kanyang anak at kanyang lingkod.

Nangangahulugan ito, kung gayon, na tayo ay dapat maging nakatalagang maglingkod at sumamba sa Kanya,
katawan at kaluluwa.  Sa masamang sanlibutan Siya ay hindi Panginoon at Siya ay hindi Dios.  Kailangan ng
biyaya upang maipahayag ito ng ating mga labi.  Subalit kapag nadala na ng biyaya ang kapahayagang ito sa
ating mga labi, tayo ay hindi na matatakot.  Sapagkat sa gayon ay masasabi natin, “Sino ang
makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios na nakay Cristo Jesus na ating Panginoon?”  Ang Isa na may
lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa ay aking Panginoon, kung saan ako ay kabilang.  Kung gayon ay
hindi ako matatakot kung ano ang magagawa sa akin ng tao.  Sa gayon ay masasamba natin ang Dios Anak.
Tayo ay mamamangha sa Kanyang walang hanggang pag-ibig – na ibinigay Niya ang Kanyang sarili para sa
akin at binili ako mula sa aking kasalanan.  At itatanong ko, “Paano, paano ko maipapakita ang aking
pasasalamat?”  Hayaang ang aking dila, hayaang ang aking mga kilos, hayaang ang aking puso ay maging
patuloy na handog ng pagsamba sa Kanya.  Tayo ay yumukod at tayo ay sumamba sa harap ng sabsaban.
Ito ang tanging bugtong na Anak, ang ating Panginoon.

_____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagpalain Mo ang Iyong Salita sa aming mga puso na siya naming dalangin ngayon sa pangalan ni Jesus,
Amen.


