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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 1:18

“Ang Busilak na Pagdadalang-tao ni Maria”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ngayon ay ating isasaalang-alang natin ang Mateo 1:18.  Ang talatang ito ay mababasang:   “Ang
pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito:  Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose,
bago sila magsama ay nasumpungang siya’y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.”

Nilalaman sa talatang ito ang isang mahalaga at dakilang doktrina ng pananampalatayang Kristiano:
ang birheng kapanganakan.  Ang katotohanang ito ay nasa lahat ng ecumenical o pagsama-sama ng
mga iglesia na kapahayagan, kabilang na ang Kredo ng mga Apostol:  “Sumasampalataya ako kay Jesu
Cristo, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak  ni Birhen Maria.”  Ang birheng kapanganakan
ay isa sa mga dakilang katotohanan ng biyaya.  Sa ating nakaraang programa ay ating isinaalang-alang
ang lahi ni Cristo sa panahon ni Ruth at Boaz.  Binanggit din si Fares, ang anak na lalaki nina Juda at
Tamar.  Kaugnay nito, ating itinala ang mahimalang posibilidad ng kapanganakan ni Cristo.  Kung
ipinaubaya sa tao, maaaring hindi ipinanganak si Cristo.  Ang tao ay nagkasala laban sa Dios.  Subalit
pinangyari ng Dios, kahit na sa mismong kasalanan ng bayan ng Dios.  Mula lamang sa pananaw  na
ito, ang posibilidad ng kapanganakan ni Cristo ay mahimala.

Subalit ang talatang ating isinasaalang-alang ngayon ay isang bagay na mas nakalilito. Ang ating
Tagapagligtas ay ang banal na katauhan ng Anak ng Dios, na sa Kanyang katauhan ay kapuwa Dios
at tao.  Taglay iyan sa ating isipan, atin ding isasaalang-alang iyan ngayon.

Si Jose at Maria ay ipinagkasundo, samakatwid ay, nagkasundong magpakasal sa isa’t isa.  Sila ay
mahirap subalit masayang  pares, pareho silang umaasa sa isang simpleng buhay na magkasama bilang
mag-asawa.  Hindi ipinahahayag ng Biblia ang katotohanang ito.  Subalit hindi rin natin dapat isipin na
ang kanilang relasyon ay naiiba sa iba pang mga kabataang nagkasundong magpakasal.  Walang
dudang sila ay nananabik na at abala sa pagpaplanong magpakasal agad.

Si Jose ay taga-Nazaret, isang maliit, di-mahalagang nayon na nasa bulubundukin ng Galilea.  Siya ay
nagtatrabaho bilang isang karpintero, at malayong yumaman.  Siya ay tapat at matuwid na lalaki.  Siya
rin ay taong may pananampalataya.  Kakaunti lamang talaga ang sinasabi ng Kasulatan tungkol kay
Jose.  Nang magsimula si Jesus sa Kanyang ministeryo sa lupa, masusumpungan natin na si Jose ay
hindi masyadong nabanggit.

Si Jose marahil ay isang maka-Dios na tao na may simple at matibay na pananampalataya.  Sa kabila
ng lahat, nang magpakita ang anghel sa kanya at sabihan siya ng mahimalang pagdadalang-tao kay
Cristo ng kanyang katipan,  siya ay yumukod sa kalooban ng Dios.  Alam niya na magdadala ito sa
kanya ng kahihiyan at panunuya mula sa kanyang mga magulang at kaibigan.  Walang sinoman ang
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maniniwala sa mahimalang kapanganakan ni Jesus.  Subalit handa siyang danasin ang lahat ng ito at,
dahil doon, hindi siya nag-alinlangan na tanggapin si Maria bilang kanyang asawa.

Kinailangan din ng malaking pananampalataya upang maitakas niya si Maria at Jesus tungo sa Ehipto
sa loob ng halos dalawang taon.  Kailangan niya ring maghanap-buhay doon noong panahong iyon, sa
kabila ng lahat.  Kaya hindi natin maaring maliitin si Jose sa kanyang pananampalataya, bagama’t
kakaunti lamang ang nabanggit tungkol sa kanya.  Siya ay mabuting asawa.  At, sa lahat ng balak at
layunin, isang mabuting ama din.

Ang binatang si Jose ay hiniling si Maria na maging asawa niya.  Nakapagpapasigla, hindi ba, mga
kabataang babae?  Hiniling ni Jose ang dalagang ito na nasa bandang 17 o 18 taong gulang upang
pakasalan siya.

Tulad ni Jose, si Maria ay may abang kapanganakan.  Bagama’t pareho sila ni Jose na ipinanganak sa
lahi ni David, ang lahing iyon ay humantong sa pagkalimot.  Si Maria ay ipinanganak at lumaki din sa
Nazaret, marahil ay kapit-bahay ni Jose.  Mas marami ang nalalaman tungkol kay Maria kaysa kay Jose.
Hindi dahil siya mismo ay banal, tulad ng gustong gawin sa kanya ng Iglesiang Romano Katoliko.  Hindi
niya tinulungan si Cristo sa ating kaligtasan.  Hindi siya natatanging santa o banal.  Si Maria ay isang
pangkaraniwang babae na lumaki sa isang maliit na nayon.  Mayroon siyang mga kasalanan at
kahinaan, tulad ng iba pang banal.  Siya ay babaeng may pananampalataya, gayunman.  Siya ay
yumukod sa balita ng anghel sa kanya na siya ay magdadalang-tao at ipanganganak ang Mesias, na
siyang, Cristo.  Tulad ni Jose, kanyang tiniis ng may kapakumbabaan ang kahihiyan at paghamak na
ibinunton sa kanya ng mga tao, nang malamang siya ay nagdadalang-tao bago pa ikasal.  At kahit,
kung minsan, ang kanyang mga kilos sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa lupa ay padalus-dalos,
gayunman, nanalig siya kay Jesus bilang Tagapagligtas at ang Cristo.

Kaya si Maria at Jose ay nagbibigay patunay na, kahit ang bayan ng Israel sa kabuuan ay naglalarawan
ng legalismo o ayon sa batas at katuwiran ayon sa gawa, mayroon pa ring mga namuhay ayon sa
pananampalataya.

Ngayon, ang mahalaga sa ating teksto ay ang katotohanan din na hiningi ni Jose ang kamay ni Maria
upang pakasalan.  Sila ay pinagkasundo, sinasabi sa atin ng kasulatan.  Ibig sabihin, sila’y
magkasintahan, o nagkasundong magpakasal.  Ang kasunduang ito ay walang palatandaan ng
pagbibigay ng diamante.  Nang mga panahong iyon ang pagkakasundo ay mas permanente o palagian
kaysa sa kasalukuyan.  Ang “kasulatan ng pakikipagkasundo” ay ginawa, na parehong nilagdaan.  Sa
kasulatang iyon ay hindi lamang obligasyon ng magkasintahan ang nakabalangkas, kundi ang halaga
ng dote o bigay-kaya na dapat ibayad ng binata sa ama ng babae.  Samakatwid, ang maipagkasundo,
ay isang pormal na kasunduan na kasing-halaga ng pagpapakasal.   Ito ay maari lamang masira sa
pamamagitan ng pormal na kasulatan ng diborsiyo.

Gayundin naman, ang mga nakipagkasundo sa isat isa sa ganitong paraan ay dapat magpigil sa
anumang uri ng pisikal o pangkatawang relasyon sa isa’t isa.  Dahil dito, ang pakikipagkasundo ay
karaniwang sa napakaikling panahon, marahil ay matagal na ang isang taon.  Ang lahat ng ito ay
makikita kapag ating nabasa ang mga sumunod na kilos ni Jose nang kanyang malaman na si Maria
ay nagdadalang-tao.  Kanyang “hihiwalayan siya ng lihim” sa pamamagitan ng kasulatan ng diborsiyo
at huwag gawing panoorin ng madla.
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Anong kabiglaanan kay Jose nang marinig na ang kanyang kasintahan ay may dinadala.  Alam ni Jose
na hindi niya iyon anak.  Siya ay naging matapat sa kautusan ng Dios at nagpakita ng ganap na
paggalang sa kanyang kasintahan.  Marahil ay pinagdaanan rin niya ang parehong uri ng emosyon tulad
ng kahit sino kapag nalaman nila na ang kanilang mahal sa buhay ay hindi naging tapat:  galit,
kapaitan, sama ng loob, kahihiyan.  Marahil ay nagbigay din si Jose ng ilang mabigat na
pagsasaalang-alang sa nangyari.  Walang dudang narinig niya ang paliwanag ni Maria tungkol sa
nangyari.  Subalit, harapin natin.  Kung ang isang dalaga ngayon ay mag-angkin tulad ng ginawa ni
Maria, paniniwalaan ba natin ito?  Ito’y hindi kapani-paniwala.  Hindi rin pinaniwalaan ni Jose si Maria,
hanggang pagkatapos, nang tiyakin ito ng anghel.

Gayunman, ang pagkabigla ni Jose ay hindi higit kaysa kay Maria nang magpakita sa kanya ang anghel
at sabihin sa kanya na siya ay maglilihi.  Makikita natin ang balitang ito kay Maria sa Lucas 1.  Matapos
sabihin ng anghel kay Maria na kanyang ipaglilihi sa kanyang tiyan ang Anak ng Kataastaasan, ang
kanyang  reaksyon ay, “Paanong mangyayari ito, sa ako’y hindi nakakakilala ng lalake?”  Siya ay
nabigla, at totoong nagulumihanan, nang una niyang marinig kung ano ang mangyayari.  Paano niya
ipaliliwanag ito?  Anong kahihiyan ang dapat niyang pasanin.  Walang maniniwala sa kanya.

Kahit si Jose ay hindi naniwala sa kanya.  Hihiwalayan siya niya.  At, palibhasa’y matuwid siyang lalaki,
ayaw niyang ihayag sa madla ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagdadala nito sa hukuman o korte.
Ipinasya na lamang niya na lagdaan ang kasulatan ng diborsiyo na puputol sa kanilang kasunduan.

Dapat nating maunawaan, ngayon, kung anong mga pansariling hirap ang idinulot ng mahimalang
pagdadalang-tao ni Maria sa kanila ni Jose.  Hindi sila nabuhay na walang kahihiyan, sa wari.  At hindi
tila ang mga tao ay hindi nag-isip ng di-katapatan kapag kanilang naiisip ang mag-asawang ito.
Mababasa natin ito sa isang pakikipagtalo ni Jesus sa mga Fariseo sa Juan 8:39-44.  Ipinahayag ng mga
Fariseo kay Jesus na si Abraham ang kanilang ama.  Ipinaliwanag ni Jesus sa kanila na kanilang
ginagawa ang nais ng kanilang amang Diablo. Dahil sa galit, gumanti sila sa pamamagitan ng ganitong
mga salita:  “Hindi kami inianak sa pakikiapid.”  Doon ay tiyak na may dungis na nakakabit kina Jose
at Maria, maging kay Jesus mismo, dahil sa mahimalang kapanganakang ito.  Naging mahirap ang
buhay para sa mag-asawang ito.  Gayunman, sa lahat ng ito, dapat nating makita ang simpleng
pananampalataya ng lalaki at babaeng ito.  Sila’y nanampalataya.

Tayo man, ay tinawag upang manampalataya.  Ang narinig natin sa pangyayaring ito ay isang
kataka-taka at imposibleng bagay para sa tao.  Gayuman, ito’y sa ganitong kahustuhan, ang
pagkakatawang-tao ni Cristo, na tayo’y nagagalak sa panahong ito ng taon.  Kung ang sinasabi ng
Salita ng Dios dito ay hindi totoo, kung gayon ay walang nang dahilan sa kagalakan, wala kahit
anuman.  Kung ating sasabihin ang kasaysayan ng Pasko nang wala ang katotohanang ito sa
kalagitnaan, kung gayon ang kasaysayang iyon ay hindi walang silbi at walang halaga.  Hindi ito higit
pa sa isang romantikong kwento na sinasabi kasama ng iba pang kwentong pampasko, tulad ng
pinananatili ng walang pananampalatayang mundo.

Nasa talatang ito, ang kamangha-manghang katotohanan ng birheng kapanganakan- isang babaeng
hindi pa nakikipaglapit sa isang lalaki, na kahit kalian, upang gamitin ang mga salita sa ating teksto,
“hindi pa nakakakilala ng lalaki,” ay nagdalantao.  Siya ay kabataan pang babae.  Siya ay babaeng hindi
pa ikinakasal, na pinanatiling malinis at banal ang kanyang sarili.  Siya’y isang birhen.  At siya’y
nagdalantao.  Alam ko ang reaksyon ng kawalan ng pananampalataya sa katotohanang ito.  Ang
reaksyon ng kawalang pananampalataya ay ito:  “Ha-ha.  Magandang kwento.  Gustong marinig iyan
ng mga bata.  Pero, sa kabila ng lahat, ito ay isang kwento, isang fairy tale.  Ito’y hindi totoo.  Hindi
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maaring maging katotohanan, dahil nalalaman nating lahat na upang ang isang babae ay magdalantao,
kailangan muna ng binhi ng lalaki.  Ang kasaysayan, kung ganon, “ayon sa kawalang pananampalataya,
ay hindi maaring maging totoo.”  At dahil sa pananaw na ito, marami rin sa iglesia, ang itatanggi ang
birheng kapanganakan.  “Hindi na kinakailangang mangyari ang birheng kapanganakan ni Cristo.  Ang
birheng kapanganakan ay hindi kailangan upang suportahan ang teolohiya ngayon na nagtuturo lamang
ng pagiging tao ni Cristo.  Lumayo sa himalang ito.  Hindi namin nais na ipahiya ang aming mga sarili
sa harap ng makabagong siyensya.  Subalit ito’y isang kasiya-siyang kwento.”

Subalit dito, ang talata sa Mateo, ay hindi nagtuturo na ang birheng kapanganakan ay isang fairy tale.
Bago magsama si Maria at Jose, iyon ay, bago nila makilala ang isa’t isa bilang mag-asawa , si Maria
ay nasumpungan nagdadalantao.  At si Maria ay isang birhen.  Kinilala din ito ni Maria, nang tanungin
niya ang anghel, “Paanong mangyayari ito, sa ako’y hindi nakakakilala ng lalake?” Ang sagot ng anghel
kay Maria sa Lukas 1:35 ang nagpapaliwanag ng kaparaanan kung paano nagdalantao si Maria.
“Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lilimliman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan:  kaya naman
ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios.”  Wala pa siyang nakikilalang lalaki.
At ang katotohanang siya ay birhen ay isang tanda sa iyo at sa akin ng pinakadakila sa lahat ng mga
himala.  Hindi natin maaring alisin ang birheng kapanganakan.  Ang birheng kapanganakan ay isang
tanda na tunay na si Cristo ay Anak ng Dios na nagkatawang tao.

Ito ay sinusuportahan sa bandang huli ng talatang ating isinasaalang-alang:  “Nasumpungang siya’y
nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.”  Hindi siya nasumpungang dinadala ang anak ni
Jose; hindi siya nasumpungang dinadala ang anak ng isang tao; siya’y nasumpungang dinadala ang
anak ng Espiritu Santo.  Ang Espiritu Santo, and ikatlong persona ng Trinidad, ay ipinadala ng triune
na Dios upang gawin ang gawa ng Dios.  Ang kapangyarihan nitong Espiritu Santo ay lumimlim kay
Maria.  At ang maliit na itlog sa loob niya ay binigyang buhay.  Sa isang simpleng wika, ang binhi sa
loob ni Maria ay tao, iyon ay tao dahil iyo’y binhi ng babae.  Subalit iyon ay binigyan ng buhay ng
Espiritu Santo.  At ang sanggol na iyon ay naging banal.  Ang Dios ang naging Ama ng batang yaon.
Si Jose ay laging ipinapalagay ng iba bilang ama ni Jesus, walang duda.  Subalit si Jose ay hindi tunay
na ama ni Jesus.  Ang Dios ang Kanyang Ama.

Ngayon, hindi na mahirap unawain.  Bagama’t hindi maabot ng imahinasyon ng tao, hindi mahirap
unawain ang pagkakatawang-tao.  Kinikilala ng Biblia ang dakilang katotohanang ito saan man.  Hayaan
ninyong bigyan ko kayo ng isang napaka simpleng halimbawa.  Nang dalhin ni Jose at Maria si Jesus
sa templo ng ika-tatlumpung araw na gulang upang Siya’y tubusin mula sa pagka-saserdote, nakilala
nila ang isang lalaking nagngangalang Simeon.  Nanghula si Simeon ng mga kamangha-manghang
bagay tungkol kay Jesus.  At ating babasahin ngayon sa Lukas 2:33, ang reaksyon ni Jose at Maria sa
mga sinabi ni Simeon.  Ating mababasa doon,  “At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay
nagsisipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kaniya.”  Ngayon, maaring ito’y isang munting
bagay, subalit pansinin kung paanong hindi sinasabi ng talatang ito kung paanong nanggilalas ang ina
at ama ni Jesus sa sinabi.  Ating tahasang nabasa na ama at ina ni Jesus ay nanggilalas.  Ang
pangyayari sa kasulatan ay nananatili sa kabuuan.  Si Jesus ay ipinanganak ng babaeng makasalanan
tulad natin.  Ginampanan ni Jesus ang pagiging tao.  Siya ay taong may pareho ring mga kahinaan ng
tao.  Subalit Siya rin ang banal na Anak ng Dios.  Mayroon Siyang banal na kalikasan na siyang dahilan
kung bakit wala Siyang sala at may lubos na makapangyarihan.

Ito rin ang dapat nating pansinin sa Mateo 1:18.  Si Cristo ay lubos na makapangyarihan.  Siya ay
makapangyarihang iligtas tayo mula sa kasalanan.  Iyan ang dahilan kung bakit tayo nagagalak sa
pagkakatawang-tao ni Cristo.  Ginawang posible ng Dios kay Jesu Cristo, sa pamamagitan ng
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mapaghimalang pagdadalantao, ang imposible para sa tao, iyon ay, kalayaan mula sa kalasalanan at
impiyerno.

Si Jesu Cristo ay ipinadala sa mundong ito bilang pinaka mataas na gawa ng pag-ibig ng Dios at biyaya
sa Kanyang bayan.  Alam ko na ang nakararami sa mundo ng iglesia ay nakikita si Jesus bilang isang
napakabuting tao na gumawa ng lahat ng uri ng mabubuting bagay para sa tao.  Siya ay dumating, sabi
nila, upang tulungan ang mga tao na gawing mas mabuting lugar ang mundong ito.  Hindi iyan ang
dahilan kung bakit dapat tayong magalak sa kapanganakan ni Cristo.  Ito ang dahilan kung bakit tayo
nagdiriwang.  Si Cristo ay isinilang sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan.  Pansinin kung
bakit sinabi kay Jose na pangalanang Jesus ang bata, sa Mateo 1:21, “ At siya’y manganganak ng isang
lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS:  sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan
sa kanilang mga kasalanan.”  Iyan ang dahilan kung bakit ang Anak ng Dios ay kailangang isilang sa
laman.  Ito lamang ang paraan upang maging posible ang kaligtasan- ang tanging paraan! Si Jesus ay
ipinadala upang masiguro ang kaligtasang iyon para sa atin.

Nasa kalikasan na ng ating kasalanan na ilayo tayo sa Dios.  Gumagawa ng harang ang kasalanan
upang malayo tayo mula sa kagandahang-loob at pakikipisan sa Dios.  Ang kasalanan ay isang malaking
pader na humahdlang sa atin sa langit.  Ang bawat isa sa mundong ito, nang walang tutol, ay nalayo
sa Dios dahil sa kasalanan.  Ang lahat ng tao kay Adan ay karapat-dapat sa walang hanggang
kaparusahan dahil sa kasalanan.  Walang halaga ng mabubuting gawa ang maaring ibayad sa halaga
ng ating kasalanan.  Walang halaga ng mabubuting gawa ang maaring makapagdala sa atin sa langit.
Ang simpleng katotohanan ay ito, tayo ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Dios.  Ang
kasalanang iyon ay dapat mabayaran.  At hindi natin kayang bayaran iyon.  Sa kasalungat nito,
araw-araw tayong nagdadagdag sa ating mga kasalanan.  Gayunman tayo, ang tao, ay dapat
magbayad sa ating mga kasalanan kung nais nating makatakas sa impiyerno at tanggaping muli sa
kagandahang-loob at pakikipisan ng Dios.  Kailangan nating dalhin ang buong pasanin ng galit ng Dios
laban sa ating mga kasalanan.  Dapat nating pagbayaran ang halaga ng impiyerno kung nais nating
matanggap sa kabutihang-loob ng Dios.  Simpleng katotohanan.  Walang daan sa palibot nito.
Kailangan nating pagdusahan ang galit ng Dios sa impiyerno kung nais nating tumungo sa langit.

Ngayon, palagay n’yo ba kaya natin iyong gawin?  Magagawa mo ba ito?  Mayroon bang nakakaisip na
kaya nating pasanin ang galit ng Dios ng isang sandali sa impiyerno at pagkatapos ay lumabas muli sa
impiyerno upang maranasang muli ang kabutihang-loob ng Dios?  Kung sa palagay natin, bilang mga
tao, ay may kapangyarihan upang matiis ang galit ng Dios, nakalulungkot na tayo ay nagkakamali.  Ang
galit ng Dios ay isang walang hanggang galit.  Kung aking babayaran ang halaga ng kasalanan ko
lamang, kailangan kong pagdusahan ang galit ng Dios sa buong walang hanggan.  Hindi ko maaring
pagdusahan ito ng sandali at takasan ko pagkatapos.  Ang galit ng Dios ay walang hanggan at,
samakatwid, ang kaparusahan ay walang hanggan.

Ang tanging tao na nakatiis sa walang hanggang galit ng Dios at pagkatapos ay nabuhay upang
lumabas mula doon ay Isa na Siya mismo ay Dios.  Ang tanging isa na siyang banal ang makatitiis sa
walang hanggang bigat ng galit ng Dios.  Iyan ang dahilan kung bakit ang birheng kapanganakan ay
napaka, napaka makabuluhan.  Sa pamamagitan ng mapaghimalang pagdadalantao ni Cristo, ang Dios
ay naging tao.  Bilang tao, nakaya niyang dalhin ang kasalanan ng mga tao.  Siya ay angkop na
kinatawan ng tao, bilang tao rin Siya.  Subalit si Cristo ay Dios din at nakaya Niyang pasanin ang galit
ng Dios laban sa ating mga kasalanan at mapalaya tayo mula dito.  Kailangang Dios si Jesus.  Kung
hindi Siya Dios, kung gayon ay nasa kasalanan pa rin tayo.  Bilang Dios, si Cristo ay lubos na
makapangyarihan upang bayaran ang halaga ng kasalanan at palayain ang bayan ng Dios mula sa
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kasalanan.  Hindi natin maaring itanggi ang birheng kapanganakan, kung gayon.  Ang itanggi iyon ay
gawing imposible ang ating sariling kaligtasan.

Iyan ang dahilan kung bakit tayo nagagalak sa kapanganakan ni Cristo.  Ginawang posible ng Dios sa
kapanganakang iyon ang imposible sa tao:  ang ating kaligtasan.  Ang lahat ayon sa Kanyang pangako.
Ang pagdating ni Cristo at ang Kanyang kapanganakan, ay ipinangako mula pa ng mahulog sa
kasalanan ang tao.  Ang bayan ng Dios sa kabuuan ng Lumang Tipan ay naghintay sa Kanyang
kapanganakan.  Ngayon ay dumating na si Cristo.  Kung paanong ipinangako ng Dios.  Ang ating
Tagapagligtas, na ang kapanganakan ay ating ipinagdiriwang ay malakas upang magligtas.  Ginawang
posible ng Dios ang ating kaligtasan sa Kanya.  Narito si Immanuel:  ang Dios ay sumasaatin.

___________________________________

Tayo’y manalangin.

Aming Ama sa langit, pinapasalamatan Ka po namin para sa aming Immanuel, si Jesu Cristo, na Iyo
pong ipinadala sa mundong ito upang iligtas kami sa aming mga kalasalanan.  Pinasasalamatan Ka po
namin sa kapanganakang iyon, na gumawang maging posible ang gayong kaligtasan.  Yumaon nawa
kami sa pagpapasalamat na iyon sa panahong ito ng taon at palagi sa aming mga buhay.  At
patnubayan Mo po sana kami upang bantayan kami mula sa kasalanan.  Alang-alang kay Jesus kami’y
dumadalangin, Amen.


