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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 15:21-28

"Habag Sa Mga Aso”

ni Rev. Wilbur Bruinsma 

Tinatawag natin ang ating pansin ngayon sa isang pangyayaring naganap habang ang ating Panginoong
Jesu Cristo ay nasa makalupang ministeryo.  Itinala ni Mateo ang pangyayaring ito para sa atin sa kapitulo
15:21-28.  “Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at Sidon.  May isang babaing
Cananea na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, Mahabag ka sa akin, O
Panginoon, Anak ni David; ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo.  Ngunit hindi siya
sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya, na
nagsasabi, Paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin.   Ngunit sumagot
siya at sinabi, Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel.  Ngunit
lumapit siya at lumuhod sa kanya, na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako.  Siya'y sumagot at sinabi,
Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso.   Ngunit sinabi niya, Oo,
Panginoon. Subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng
kanilang mga panginoon.  Nang magkagayo'y sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki
ng iyong pananampalataya! Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo.  At gumaling ang kanyang anak sa oras
ding iyon.”

Ang pampublikong ministeryo ni Jesus ay nalalapit nang matapos.  Ang buhay Niya ay laging nasa
panganib.  Ang masasamang Judio ay nais siyang patayin sa isa o ibang paraan, at ipinakita nila ang
kanilang hayagang pagiging kalaban at pagkapoot sa Kanya sa bawat paraan, maging hanggang sa
pagtitiwalag mula sa iglesia at sa sinagoga ng sinumang bumabanggit ng Kanyang pangalan.  Hindi na Siya
makapaglakad nang malaya sa Jerusalem.  At maging ang mga nasa Galilea ay tumatalikod na sa Kanya
sa pagmamataas.  Kaya iniwan Niya ang mga lugar na ito nang sandali.  

Sinasabi sa atin ni Mateo sa talatang 21 na “umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasakupan ng Tiro at
Sidon.”  Ito ang lupain ng mga taga-Fenicia, sa hilaga ng Palestina.  Sinasabi sa atin ni Marcos sa tala ng
kanyang ebanghelyo na si ay nasa isang bahay.  Malinaw na ayaw ni Jesus na malaman ng sinoman ang
Kanyang kinaroroonan.  Ayaw Niyang makaakit ng pansin sa Kanyang sarili.  Ngunit hindi Siya
makapagtago, dahil naroon ang isang babae na isang Griyego, isang babaeng taga-Syro-Fenicia, na
tumatawag sa Kanya.  At iyan, syempre, ay tumawag ng pansin kay Jesus.  At ang kanyang pagsigaw kay
Jesus ang nagsimula ng mga pangyayari dito.  

Tila inaalihan ng diablo o maruming espiritu ang kanyang anak na babae.  At labis siya nitong ininis, iyon
ay, pinilit nito ang kanyang anak na gawin ang lahat ng uri ng mga bagay na makakasakit sa kanya.  Ang
kanyang ina ay labis na nag-aalala sa kanya.  Labis-labis, na handa niyang iwan ang Fenicia at hanapin
si Jesus.  Ang pagkilos na ito ay tunay na katapangan, sapagkat sinong Judio ang magbibigay ng panahon
sa isang Hentil?

Ang mapagpakumbabang asal ng babaeng ito ang nais nating suriin.  Hindi masyadong ang himala mismo



Page 2 of  6

ang nakatayo sa harapan, kundi ang salita ng Dios na makikita sa mga kilos at kapahayagan ng babaeng
ito.   Ang inamin niya dito kay Cristo ay ang tinawag sa atin upang aminin sa Dios kapag hinarap natin ang
ating sarili at ang ating mga kasalanan.  Dapat nating tingnan ang ating sarili nang hindi naiiba kaysa sa
nakita niya sa kanyang sarili.  Iyan ang banal na nasa ng ating Panginoon nang pakitunguhan Niya ang
babaeng ito, upang akayin siyang ipahayag ang kanyang pananampalataya sa Kanya.  At dalangin natin
na itong sitas ng Salita ng Dios ngayon ay gawin din ang gayon sa iyo at sa akin.

Ang babaeng Hentil sa sitas na ito ay gumawa ng pinaka mapagpakumbabang kapahayagan ng kanyang
pananampalataya kay Cristo.  Subalit hindi ito isang bagay na agad niyang sinabi.  Ito ay tila kinuha, mula
sa kanyang puso at labi sa pamamagitan ng mga kilos at mga salita ng ating Tagapagligtas.  Malinaw na
ang babaeng ito ay tumayo sa labas ng bahay kung saan si Jesus ay nakaupong kasama ng Kanyang mga
alagad, at nagsimulang sumigaw ng malakas sa Kanya.  At ang kanyang pananalita ay pagmamakaawa,
isang tapat, tunay na nakakawasak-pusong pakiusap:  “Mahabag ka sa akin, O Panginoon, Anak ni David;
ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo.”  Sino ang makakatangging pakinggan at
sagutin ang babaeng ito sa kanyang pangangailangan?  Hindi para sa kanya, sa kabila ng lahat, ang
ipinapakiusap niya, kundi para sa kanyang anak na babae.  Ang anak niyang babae ang inaalihan ng
demonyo, isang kasindak-sindak na sakit na tila bumihag sa maraming tao, sa panahon ni Jesus.  Ang
isang diablo ay papasok sa isang tao at sasakupin hindi lamang ang kanyang kaluluwa, iyon ay, ang
kanyang isip at pagnanasa, kundi maging ang kanyang katawan.  At pipilitin ng diablong iyon ang isang
tao na gawin ang mga bagay na kailanman ay hindi inisip ng taong iyon na gawin.  Iyan ay totoo din sa
kanyang anak na babae.  Kaya ang babaeng ito ay umiiyak, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa
kanyang anak na babae.  

Sinasabi sa atin ni Mateo sa talatang 23 ng sitas na ito, gayunman, na hindi sumagot si Jesus kahit isang
salita.  Malinaw na itong sigaw ng babae ay hindi lamang minsan sinabi, kundi paulit-ulit.  Paulit-ulit siyang
tumawag kay Jesus mula sa labas ng bahay.  At ang mga alagad, yamang nalalaman na ayaw ni Jesus na
may makaalam kung nasaan Siya, ay medyo nayamot sa babae.  Sa kanilang isipan, wala rin namang
gagawin si Jesus na kahit ano.  Hindi Niya sinagot ang babae, sa kabila ng lahat, kundi hinayaan siyang
magpatuloy sa pagsigaw sa Kanya.  Kaya nakiusap kay Jesus ang mga alagad.  Hiniling nila kay Jesus na
paalisin na siya upang tumigil na siya sa pagsigaw.

Sa halip na pagbigyan ang hiling ng mga alagad, may sinabi si Jesus sa kanila, na malinaw na tama lang
ang lakas upang marinig ng babae.  Mababasa natin iyan sa talatang 24, “Ako'y hindi sinugo maliban sa
mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel.”  Dito ay tinuturuan ni Jesus kapwa ang mga alagad at
ang babaeng ito na partikular Niyang gawain ngayon na pumunta sa sambahayan ng Israel sa mga
nawawala nitong tupa.  Hindi nakatuon ang personal na ministeryo ni Jesus na pumunta sa mga Hentil at
ipaalam sa kanila ang kaligtasan mula sa kasalanan.

Ngayon, ang pahayag na ito ay kapansin-pansin mula sa dobleng pananaw.  Una sa lahat, malinaw nitong
ipinapakita na hindi sinadya ng Dios na ipadala ang ebanghelyo sa pagkakataong ito sa mga taong Hentil.
Mangyayari pa ito pagkatapos.  Subalit hindi pa ito ang oras.  Ang kaligtasan ay dapat munang dumating
sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel.  Ito ay dapat dumating sa mga tupa, iyon ay, sa mga
nasa loob ng bilog ng iglesia ng Dios sa Lumang Tipan.  At ang mga tupang ito, ang mga kaanib ng iglesia,
ay mga nawawalang tupa.  Ang mga tupang ito ay nawawala sa kanilang kasalanan at
kawalang-pananampalataya at si Jesus ay dumating upang hanapin at iligtas ang Kanyang mga tupa, iyon
ay, yaong mga, sa biyaya ng Dios, ay kinilala na sila ay nawawala sa kanilang kasalanan.  Iyan, una sa
lahat.    

Pangalawa, sinabi ito ni Jesus na tama lang ang lakas upang marinig nitong babae.  At iyan, ay upang
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maturuan siya ng isang bagay.  Siya sa kanyang paganong lupain at kasama ng bayan niyang pagano ay
nakatayo sa labas ng iglesia ng Dios sa sanlibutang ito.  Siya ay lumakad sa kawalang-pananampalataya
at kasalanan.  Siya at ang kanyang bansa ay inilagay ang kanilang tiwala sa mga dios na pagano at
lumakad sa pag-aalsa laban sa tunay na Dios.  Samakatuwid, siya sa kanyang sarili, ay di karapat-dapat
sa anumang awa mula kay Jesus.  Siya ay hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, dayuhan sa mga
tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Dios sa sanlibutan.  Bakit siya pagpapakitaan ni Cristo, na
pumarito upang iligtas ang Kanyang iglesia, ng anumang pansin?

Ang pahayag na ito ni Jesus ay nagsindi ng pangalawang palitan ng mga salita sa pagitan nilang dalawa.
Lumapit siya sa pintuan ng bahay, o marahil maging sa loob ng bahay, at, sabi sa atin, sinamba niya si
Jesus.  Ang katawagan doon sa pagsamba ay nangangahulugang yumukod siya sa Kanyang harapan.
Nagbigay-pugay siya sa Kanya.  Sa kapakumbabaan, nagpatirapa siya sa harap ni Jesus at sa mga matang
nagmamakaawa ay minsan pang tumingin kay Jesus at sinabing, “Panginoon, tulungan Mo ako.”

Walang dahilan upang paniwalaan na ang mga salitang sinabi ngayon ni Jesus ay hindi pa rin personal na
para sa kanya, kundi sa Kanyang mga alagad.   At sinasabi ko ito dahil sa talatang 28 makikita natin na
sa wakas ay sumagot si Jesus at sinabi, “sa kanya.”  Subalit sa talatang ito mababasa lamang natin na
sumagot Siya at sinabi.  Sa madaling salita, patuloy sa pagsasalita si Jesus na tila sa Kanyang mga alagad,
hindi siya pinapansin sa kabuuan, bagama’t yumukod siya sa Kanyang harapan na may pakiusap. 

At pagkatapos ang mga salitang sinabi Niya ay tila napakatigas at walang pakiramdam, walang anumang
habag.  Binibigyang-diin, syempre, ni Jesus, sa kanila ang una Niyang sinabi, na Siya ay isinugo sa mga
nawawalang tupa ng Israel.  Mababasa natin ang mga salitang ito sa talatang 26:  “Hindi mabuti na kunin
ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso.”  Aray!  Ang bayan ng Israel ay mga anak ng Dios.
Kinupkop Niya ang Israel sa pamamagitan ng Kanyang biyaya upang maging bansa sa lahat ng mga bansa
na ginawa Niyang sarili Niyang bayan.  Kaya ang bansang Israel ay itinuturing na bansa na naglalaman
ng mga anak ng Dios.   Ang tinapay na sinasabi ni Jesus ay ang kaligtasan na dumating sa bayan ng Dios
sa loob ng bansang Israel.  Ang kaligtasang ito, sabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad sa pandinig ng
babaeng ito, ay dapat ibigay sa mga anak na ito at hindi sa mga aso.  Mga aso.  Mga asong ligaw at
nagpapagala-gala bilang mga basurero, kinakain anumang mailagay nila sa kanilang mga bibig.  Sila ay
mga magkahalong lahi, at sila ay mga itinakuwil na walang tahanan at walang karapatang pumasok sa
bahay at kumain ng pagkain ng mga anak.

Sa madaling salita, si Jesus sa tunay na kahulugan ay tinawag ang babaeng ito na isang aso, isang ligaw,
hindi ibinibilang, isang magkahalong lahi na di-nararapat tumanggap ng anuman mula sa Kanya dahil hindi
siya kabilang sa sambahayan ng pananampalataya.  Ngayon, iisipin ko na sa pamantayan ngayon si Jesus
ay hindi matatawag na pinakamagaling na misyonero, hindi ba?  Talikuran ba ang isang tao!  Subalit
nalalaman ni Jesus ang puso.  Ang mga salitang sinasabi ngayon ng babaeng ito kay Jesus ay ganap na
nakakamangha sa akin.  Pakinggan ang kanyang sagot (t. 27):  “Oo, Panginoon.  Subalit maging ang mga
aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga panginoon.”  Ang
kapahayagang ito sa isa at kasabay nito ay matalino, ngunit nagpapakita rin ng pinakadakilang
pagpapakumbaba.  “Tama Ka, Panginoon.  Oo, Panginoon.  Hindi ako karapat-dapat sa anumang mula
sa iyo.  Hindi ako karapat-dapat sa kahit ano.  Ako ay isang aso.  Ngunit hindi ako isang ligaw.  Hindi ako
isang asong mababang uri.  Hindi ako magkahalong lahi.  Ako ay isang tuta.”

Iyan ang kahulugan ng katawagang “aso” na ginamit niya bilang kasalungat sa katawagan na ginamit ni
Jesus.  “Ako ay isang tuta na nakaupo sa paligid ng mesa ng amo at kinakain ko ang mga mumo na
hinahayaang mahulog ng mga anak sa sahig.  Maaaring hindi ako isang Judio, maaaring hindi ako isa sa
sambahayan ng Israel, ngunit lumalapit ako sa Iyo bilang isang Hentil na naniniwala sa iyo.  At ibig sabihin
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niyan na hindi ako isang ligaw.  Ibig sabihin na ako ay nasa iyong bahay, sa bahay ng aking panginoon,
isang tuta nga lamang na pagala-gala sa paligid ng iyong sahig.  Subalit maging ang tuta ay
pinapahintulutang kumain ng mga tira sa mesa ng kanyang amo.  Mahabag Ka sa akin, at bigyan mo ako
ng tira.  

Ah, na ikaw at ako ay makapagpakita ng ganyang uri ng kapakumbabaan sa sarili nating mga buhay!
Tayo rin, ay dapat yumukod sa harapan ng Dios at sabihing, “Panginoon, mahabag ka sa amin,” dahil sa
aming sarili ay mas masahol pa kami sa mga aso.  Walang anumang karapat-dapat sa amin mula sa Dios.
Tunay, ang nararapat sa amin, dahil sa aming mga kasalanan, ay kapahamakan lamang at kaparusahan.
Sino kami upang magmalaki sa aming sarili.  Ang aming pagmamalaki ay kay Cristo lamang, at sa
kaligtasan na natamo Niya para sa Kanyang bayan sa krus.  Mayroon lamang pagkatubos.  Hindi ito
matatagpuan saanman.  Tiyak na hindi ito matatagpuan sa amin. 

Ang pag-amin na ginawa ng babaeng ito ay dadaloy lamang mula sa isang puso na sumasampalataya.
Pansinin ang kanyang pananampalataya.  Una, tinawag niya si Cristo bilang “O Panginoon, anak ni David.”
Narinig niya, narinig niya marahil, na kahit paano si Jesus ang Mesias na isinugo ng Dios.  Samakatuwid,
pinagkalooban siya ng Dios, ng tiyak na kaalaman kung saan ay niyakap niya kung sino si Cristo.  Ang
Panginoon ng mga panginoon.  Ang Hari ng mga Judio.  Ang marapat na Tagapagmana sa trono ni David.
Ang Jesus na ito, sa kanyang pagtantya, ay ang ipinangakong Mesias na sa wakas ay dumating.

Pangalawa.  Sinamba niya Siya, nalaman natin.  Mapagpakumbaba siyang yumukod sa paanan ni Jesus
at nagbigay-galang sa Kanya.  Sa kanya, Siya ay Dios.  Nakatitiyak siyang kaya Niya na magpalayas ng
mga demonyo, isang bagay na kaya lamang gawin ng isang may banal na kapangyarihan.  Naniniwala
siyang si Jesus, bilang Mesias, ay kayang magpalayas ng demonyo mula sa kanyang anak na babae.  Iyan
ay pananampalataya.

At, pangatlo.  Mapagbantay siya sa kanyang mga kasalanan at sarili niyang kahihiyan.  Naunawaan niya
na ang tanging paraan na pagagalingin ni Jesus ang kanyang anak ay sa pamamagitan ng pagpapatawad
sa kanya, una sa lahat, ng sarili niyang mga kasalanan.  Pansinin ang una niyang hiling:  “Mahabag Ka sa
akin.”  Hindi ito, “Mahabag Ka sa aking anak na babae.”  Kundi, “Mahabag Ka sa akin.”  Alam niyang hindi
gagaling ang kanyang anak malibang una sa lahat, kahahabagan siya ni Cristo, patatawarin siya sa
kanyang mga kasalanan at kawalang-pananampalataya at tatanggapin siya sa Kanyang presensya.

Ito ang pananampalatayang ipinakita ng babaeng ito.

At iyan dapat ang pananampalatayang inihahayag natin sa ating mga buhay.  Dapat nating
sampalatayanan na alang-alang lamang sa kamatayan ni Cristo sa krus hindi ibibintang ng Dios sa atin ang
ating mga kasalanan, kundi ang katuwiran ni Cristo.  Dapat nating ilagak ang ating mga sarili sa habag
ng ating Tagapagligtas, yamang nalalaman na sa Kanya lamang pinatawad ang ating mga kasalanan.
Tanging sila na pinatawad sa mga kasalanan ang tatanggapin ng Dios bilang mga kaanib ng Kanyang
sambahayan at pamilya.

Pakinggan ngayon ang tugon ni Jesus sa babaeng ito sa talatang 28:  “O babae, napakalaki ng iyong
pananampalataya! Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo.”  Isang pinagpalang kaloob ang natanggap ng
babaeng ito kay Cristo.  Ang anak niyang babae ay pinagaling!  Ang diablo ay pinalayas nang sandaling
iyon.  Sinasabi sa atin ni Marcos sa kanyang tala na, nang dumating siya sa kanyang bahay, natagpuan
niyang wala na ang diablo at ang kanyang anak na babae ay nakahiga.

Alam ni Cristo ang kanyang pananampalataya.  Syempre alam Niya.  Ginawa Niya ito sa kanya.  Sa
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paningin at pandinig tila baga si Jesus ay matigas sa kanya.  Subalit banal na gumagawa si Cristo sa
kanyang puso ng gayong pananampalataya.  At ngayon kinikilala Niya ang sarili Niyang gawa sa kanya:
“O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya.”  Pagkatapos ay ipinagkaloob Niya sa kanya ang
nananabik na pagnanasa ng kanyang puso.  Ang anak niyang babae ay pinagaling.

Subalit tingnan natin ang tunay na himalang isinagawa dito.  Huwag natin itong kaligtaan.  Ang
pinagpalang kaloob na tunay na natanggap ng babaeng ito ay hindi ang kagalingan ng kanyang anak na
babae, bagama’t iyon mismo ay pinagpala.  Ito talaga iyon:  nakamtan niya ang habag mula sa Dios.
Hindi sana pinagaling ni Cristo ang anak na babae ng Hentil na ito kung humadlang ang kanyang
kasalanan at kawalang-pananampalataya.  Ngunit ang Dios ay mahabagin sa kanya.

Ah, huwag nating kalimutan kung ano ang biyaya ng Dios.  Ito ay ang Kanyang pag-ibig at kahabagan
kung saan Siya ay naaawa, nalulungkot, para sa Kanyang bayan sa kanilang kasalanan.  At sa habag na
iyon sa kanila sa kanilang paghihirap at kasalanan, Siya alang-alang kay Cristo ay pinalaya sila mula sa
kasalanang iyon at ginawa silang matuwid kay Cristo.  Sa madaling salita, sa dakila Niyang kahabagan at
sa Kanyang awa sa Kanyang bayan, inabot Niya at pinulot tayo mula sa putik ng kasalanan at inakay Niya
tayo sa krus ni Cristo.

Si Cristo ay isinugo ng Dios sa Kanyang awa upang takpan ang mga kasalanan ng mga kinahabagan ng
Dios.  Iyan ang Kanyang kaawaan.  At ang babaeng taga-Syro Fenicia ay nakamit ang awang iyon.  Ang
awa ding iyon ang ninanasa natin sa ating mga buhay.  Tayo ay mga makasalanan.  Wala tayong
ipinagkaiba sa mga aso kapag tayo ay nakalantad sa harapan ng Dios sa ating mga kasalanan.   Alam natin
iyan.  Ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan sa harap ng Dios:  “Mahabag Ka sa akin, O
Panginoon.”  At pagkatapos, alam mo ba?  Ang Dios ay nahahabag sa atin.  Ipinagkakaloob Niya ang
pinagpalang kaloob ng Kanyang kahabagan.  Ibinibigay Niya sa atin ang kagalakan ng ating kaligtasan kay
Cristo.  Sinasabi Niya sa atin na bagama’t ang kasalanan natin ay napakapula, sila ay magiging kasing-puti
ng niyebe.

Tayo ay pinagaling sa Kanyang dugo.  Ang kapangyarihan ng kasalanan at ng diablo ay nawasak, at si
Cristo ay naging Panginoon natin.  Iyan ang pinagpalang kaloob na natanggap natin mula sa Dios sa
pamamagitan ni Cristo.

May isa pang bagay na dapat nating bigyang-pansin sa sitas na ito ng Salita ng Dios.

Ang mapagkumbabang asal nitong mananampalatayang Hentil ay gawa ng biyaya ng Dios sa kanyang
puso.  Kung lumapit siya kay Jesus na may kawalang-pananampalataya, maaari siyang tumalikod sa Kanya
dahil sa galit at kapaitan, kinapopootan Siya at marahil lalo na ang mga Judiong kasama Niya.  Ibig kong
sabihin, tingnan mo ang pangyayari.  Lumapit siya kay Jesus na may pagsamo, isang paghingi ng saklolo
upang tulungan ang anak niyang babae.  Hindi Niya siya gaanong pinansin.  Kumilos Siya na tila hindi Niya
naririnig ang sinasabi niya.  Ilan sa atin na nakikinig ngayon, kung nangyari iyon sa atin hindi kaya
tumalikod na tayo dahil sa galit kay Jesus?  Kapag tinalikuran tayo at iniwasan tayo, iyon ay masakit.  At
madalas tayong gumaganti dahil sa galit at iniiwan natin sila.  Hindi iyon ginawa ng babaeng ito.  Nang
magsalita si Jesus, hindi pa nga Siya sa kanya nagsalita.  Nagsalita Siya sa Kanyang mga alagad.  Iyon ay
parang pagkukuskos ng asin sa pagmamataas na nasugatan na.  Subalit ang pagtatapos:  Tinawag Niya
siyang aso!  Tapos na iyan sa akin.  Kung sa aking sarili lang, nagdabog na ako palayo dahil sa
pagmamataas at galit at hindi na muling lilingon.  At kung ang babaeng ito ay lumapit na walang
pananampalataya, ganoon din mismo ang magiging reaksyon niya.  

Subalit lumapit siyang may pananampalataya.  At ang dahilan na lumapit siya na may pananampalataya
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ay maipapaliwanag sa pamamagitan lamang ng isang bagay.  Ipinahayag ng Dios ang Kanyang sarili sa
kanya.  At ipinahayag Niya ang Kanyang Anak sa kanya.  Gumawa ang Dios sa kanyang puso sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu at biyaya, ipinahayag sa kanya kung sino si Jesus at ano ang ipinarito
ni Jesus upang isagawa.  Alam niya ang kanyang kasalanan.  Alam niya ang sarili niyang kahihiyan.  Ngunit
alam din niya na ang kapatawaran ay sa Kanya upang ipagkaloob.  Nais niya iyon.  At ipinagkaloob iyon
ni Cristo sa kanya.

Sa biyaya lamang ikaw o ako ay makakalapit na napagpapakumbabang kinikilala ang ating kasalanan sa
ating Tagapagligtas.  Ikaw ni ako ay hindi makakalapit sa Dios maliban na ang Dios mismo, sa Kanyang
biyaya, ay ilapit tayo sa Kanya at ipahayag sa atin kung sino Siya.  Hindi tayo makakalapit kay Jesus
malibang ilapit Niya tayo sa Kanya.  Kailangan natin ang Tagapagligtas na iyon.  

Nawa ay mailarawan tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at nawa tayo ngayon, ay yumukod sa
paanan ng ating Tagapagligtas at Panginoon.  Mahabag nawa ang Dios sa atin na mga makasalanan at
ipagkaloob ang kaligtasang iyon na matatagpuan sa krus lamang ni Jesu Cristo.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Aming Ama sa langit, muli Ka po naming pinasasalamatan na Ikaw ay nagpakita sa amin ng kahabagan.
Sapagkat ipinahahayag namin sa Iyong harapan na kami ay mga makasalanan, at hindi kami karapat-dapat
sa anumang mula sa Iyo.  Hindi kami karapat-dapat maging sa paglapit sa Iyong presensya, hindi
karapat-dapat sa kaligtasan na malaya mong ipinagkaloob.  Pinasasalamata Ka po namin sa kaligtasang
iyon.  At tumitingin kami sa krus lamang ni Jesus Cristo, kung saan ay nalalaman naming matatagpuan
ito.  Hindi namin ito makikita saanman; walang ibang daan patungo sa Iyong presensya at sa Iyong
kaharian.  Pagpalain Mo kami, kung gayon, sa Salitang ito, na kami ay laging maging mapagpakumbaba
sa Iyong harapan at maging tulad ng babaeng ito.  Dalangin namin ang mga ito alang-alang kay Cristo.
Amen.


