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MATEO 1:18 
“ANG KAHIMA-HIMALANG PAGLILIHI NI MARIA” 

NI REV WILBUR G. BRUINSMA   
 
Panimula 
 
Panahon na naman ng taon kung kailan ating inaalala ang paglilihi at kapanganakan ni Jesu Cristo.  Dahil 
diyan sa ilang susunod na mga pagsasahimpapawid ay magsasalita ako sa inyo sa ilang mga sitas ng mga 
pangyayari sa ebanghelyo na nakasentro sa mga katotohanang ito.  Ngayon ay pag-aaralan natin ang 
Mateo 1:18:  “Ganito ang pagkapanganak kay Jesu-Cristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang 
ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu 
Santo.” 
 
Nilalaman ng maigsing talatang ito ang saligang aral ng Cristianong pananampalataya:  ang birheng 
kapanganakan.  Ito ang katotohanang isinasatinig sa lahat ng ecumenical na kapahayagan, kabilang na 
ang Apostles’ Creed:  “Si Cristo ay ipinaglihi ng Espiritu Santo, ipinanganak ni birheng Maria.”  Ang 
kapahayagang ito ay nasa isang talatang ito na ating pag-aaralan mula sa Mateo 1.  Ito ay isa sa mga 
dakilang katotohanan ng biyaya! Sa harapan ay nakatayo ang himala ng pagkakatawang-tao:  Ang 
pagiging tao ng Dios.  At sa batayang ito lamang ang bayan ng Dios ay maaaring maligtas.  Malalaman 
natin ngayon kung gaano ginawang posible ng Dios ang imposible sa tao:  ang ating kaligtasan.  Ito ay 
higit pa sa kakayahang umunawa ng tao na si Cristo ang banal na Persona ng Anak ng Dios kapwa tao at 
Dios.   
 
Iyan ang dakilang katotohanan na malalaman natin ngayon.  Gayunman, hindi natin nais na tukuyin nang 
tiyakan ang aral ng pagka-Dios ni Cristo at ibuod ito.  Ang ating teksto ay may nilalamang 
pangkasaysayan na dapat ding isaalang-alang.  Lahat ng ito ay naganap sa buhay nina Maria at Jose – 
dalawang kabataan na nakatakdang ikasal.  Hindi natin maiiwasang isipin ang kahihiyang marahil ay 
naramdaman ni Jose nang matuklasan niyang si Maria ay nagdadalang-tao.  Mauunawaan natin ang 
kanyang mga aksyon.  Siya ay isang mabuting tao at matuwid.  Dapat din nating makita kung gaano 
kalaking pananampalataya dapat magkaroon siya at si Maria nang sabihin sa kanila ang mga bagay na 
ito.  Ibig kong sabihin, ang sinabi sa kanila ay higit pa sa kayang unawain ng tao! Ang kamangha-
manghang katotohanang ito ng banal na paglilihi kay Cristo ay sumaling sa personal na buhay ng 
dalawang taong ito gaya rin naman ng iba.  At iyan ay dapat din nating maunawaan sa pagsasaalang-
alang natin nitong sitas ng Salita ng Dios.   
 
Ating pag-aralan ang kahima-himalang paglilihi ni Maria mula sa pananaw ng talatang ito dito sa Mateo 
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Si Jose at Maria ay may kasunduang magpakasal.  Sila ay mahirap subalit masayang magkasintahan, sila 
ay kapwa umaasa sa isang simpleng buhay bilang mag-asawa.  Ang Biblia ay hindi interesado sa 
katotohanang ito, ngunit hindi natin dapat isipin na ang kanilang relasyon ay iba kaysa sinumang 
kabataang lalaki at babae na nakatakda nang ikasal.  Walang duda na sila ay nasasabik at abalang-abala 
sa pagpaplanong magpakasal agad.  Si Jose ay lalaking taga-Nazaret, isang maliit, di-mahalagang nayon 
na nasa mga bulubundukin ng Galilea.  Siya ay isang karpintero, subalit malayo mula sa pagiging 
mayaman.  Siya ay tapat at matuwid na tao.  Siya rin ay lalaking may pananampalataya.  Kakaunti lang 
talaga ang sinasabi sa atin ng Kasulatan tungkol kay Jose.  Nang magsimula si Jesus sa Kanyang 
makalupang ministeryo, si Jose ay halos hindi binabanggit.  Subalit si Jose ay kailangang maging isang 
taong makadios na may simple at magiting na pananampalataya.  Sa kabila ng lahat, nang magpakita ang 
anghel sa kanya at sabihin sa kanya ang kahima-himalang paglilihi kay Jesus sa sinapupunan ng kanyang 
katipan, siya ay yumukod sa kalooban ng Dios.  Alam niyang magbibigay ito sa kanya ng kahihiyan at 
pagtuya mula sa pamilya at mga kaibigan.  Walang sinuman ang maniniwala sa kahima-himalang 
kapanganakan ni Jesus.  Subalit handa siyang sumailalim sa lahat ng ito, at sa dahilang iyan hindi siya 
nag-alinlangang tanggapin si Maria upang maging asawa. 
 
Kinailangan din ng dakilang pananampalataya upang dalhin niya si Maria at Jesus at tumakas tungo sa 
Ehipto humigit-kumulang sa dalawang taon.  Kailangan din niyang magkaroon ng hanap-buhay doon 
nang panahong iyon.  Kaya, hindi natin dapat maliitin ang pananampalataya ni Jose, bagama’t kakaunti 
lang ang sinabi tungkol sa kanya.  Siya ay isang mabuting asawa at, sa lahat ng mga hangarin at layunin, 
isang mabuting ama din!  Itong kabataang si Jose ay hininging maging asawa si Maria.  Si Maria ay halos 
17 o 18 taong gulang nang panahong iyon.  Si Maria ay mula rin sa abang kapanganakan.  Bagama’t siya 
at si Jose ay kapwa isinilang mula sa lahi ni David, ang lahing iyon ay nahulog na sa pagkalimot.  Si Maria 
ay ipinanganak at lumaki  rin sa Nazaret – marahil ay kapitbahay ni Jose.  
 
Mas higit syempre ang nalalaman tungkol kay Maria kaysa kay Jose, hindi dahil siya mismo ay banal.  
Hindi niya matutulungan si Cristo sa gawain ng ating kaligtasan, gaya ng pakikipagtalo ng marami sa 
panahon natin.  Hindi siya isang espesyal na banal na maaari nating dalanginan.  Si Maria ay isang 
karaniwang dalaga na lumaki sa isang maliit na nayon.  Mayroon siyang mga kasalanan at mga kahinaan 
gaya rin ng ibang banal.  Gayunpaman, siya ay babaeng may pananampalataya.  Yumukod siya sa 
pagbabalita ng anghel sa kanya:  na siya ay maglilihi at isisilang ang Mesias, ang Cristo.  Siya man ay 
mapagpakumbabang tiniis ang kahihiyan at pagmamaliit na ibinunton marahil ng mga tao sa kanya nang 
siya ay masumpungang nagdadalantao bago ikasal.  At bagama’t kung minsan ang kanyang mga kilos sa 
panahon ng makalupang ministeryo ni Jesus ay pabigla-bigla, gayunman sumampalataya siya kay Jesus 
bilang Tagapagligtas at Cristo.  
 
Kaya, si Maria at Jose ay tunay ngang mga patunay na, bagaman ang bansang Israel sa kabuuan ay 
naglalarawan ng legalismo at gumagawa ng katuwiran, may mga nabubuhay pa rin sa pananampalataya. 
 
Ngayon, ang mahalaga sa ating teksto ay ang katotohanan din na hiningi ni Jose ang kamay ni Maria 
upang mapangasawa.  Sila ay magkatipan, sinasabi sa atin ng teksto.  Ibig sabihin sila ay itinakdang 
ikasal.  Ang pagtatakdang ito ng kasal, gayunman, ay walang tanda ng pagbibigay ng diamante.  Nang 
mga panahong iyon, ang pagtatakda ng kasal ay isang malaking pangako kaysa sa ngayon.  Isang 
kasulatan ng pagtatakdang ikasal ang ginagawa na kapwa pipirmahan ng dalawa.  Sa kasulatang iyon 
hindi lamang ang mga tungkulin ng magkatipan ang nakabuod, kundi pati ang halaga ng dote o bigay-
kaya na dapat bayaran ng binata sa ama ng babae ay nakalagay din.  Ang kaibahan sa pagitan ng 
pagiging magkatipan at pagiging mag-asawa ay sa maikling panahon nitong katakdaang ikasal ay walang 
malapit, pisikal, o sekswal na relasyon sa isa’t isa.  Ang maging magkatipan, kung gayon, ay isang pormal 
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na kasunduan na maaaring sirain sa pamamagitan lamang ng isang pormal na kasulatan ng 
paghihiwalay.   Kasabay nito, ang mga nakatakdang ikasal sa ganitong paraan ay dapat umiwas sa 
anumang uri ng pisikal na relasyon sa isa’t isa.  Sa kadahilanang ito, ang pakikipagtipan ay karaniwang 
napakaikling panahon – marahil ay isang taon na ang pinakamatagal.  Lahat ng ito, syempre, ay 
lumalabas kapag nabasa natin ang mga sumunod na ginawa ni Jose nang malaman niyang si Maria ay 
nagdadalantao.  Pribado sana niya siyang hihiwalayan sa pamamagitan ng kasulatan ng paghihiwalay at 
hindi siya iiskandaluhin sa harap ng publiko.  Lahat ng ito ay kung bakit tayo nagsasalita ngayon tungkol 
sa mga kabataang magkasintahan.  Si Jose at si Maria ay magkasintahan – magkasintahang nakatakdang 
ikasal. 
 
Kagulat-gulat para kay Jose ang marinig na ang kanyang katipan ay nagdadalantao!  Alam ni Jose na 
hindi niya ito anak.  Naging tapat siya sa ikapitong utos ng Dios at nagpakita ng ganap na paggalang sa 
kanyang nobya.  Pinagdaanan din niya marahil ang antas ng emosyon katulad ng iba na nalamang ang 
kanyang minamahal ay di naging tapat:  galit, kapaitan, hinanakit, kahihiyan.      
 
Nagbigay din marahil ng ilang napakaseryosong konsiderasyon si Jose sa nangyari.  Walang duda, narinig 
niya ang paliwanag ni Maria sa kung anong nangyari.  Ngunit harapin natin, kung may dalaga ngayon na 
umangkin tulad ng ginawa ni Maria, paniniwalaan ba natin ito?  Napakalayong mangyari.  Hindi rin 
naniwala si Jose kay Maria – hanggang pagkatapos, syempre, nang tiyakin ito ng anghel.  Subalit 
gayunman ang pagkabigla ni Jose marahil ay hindi ito hihigit sa pagkabigla ni Maria nang magpakita rin 
sa kanya ang anghel at sabihin sa kanya na maglilihi siya nang walang nakikilalang lalaki.  Si Maria ay 
mapagpakumbabang nagpasakop sa pagbabalitang ito ng anghel at naniwala.  Ngunit siya ay nagulat at 
naguluhan pa nga nang una niyang marinig kung ano rin ang mangyayari.  Paano niya ito ipapaliwanag?  
Anong kahihiyan ang kailangan niyang pasanin.  Walang maniniwala sa kanya.  Kahit si Jose ay hindi siya 
pinaniwalaan.  Hihiwalayan na nga siya nito.  At dahil mabuting tao siya hindi na niya ito gagawing 
pampublikong bagay sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa hukuman.  Pinagpasyahan na lamang 
niya na lumagda sa kasulatan ng paghihiwalay na siyang sisira sa kasunduang magpakasal. 
 
Hindi natin dapat maliitin kung anong personal na paghihirap ang ginawa nitong kahima-himalang 
paglilihi ni Maria sa kanya at kay Jose.  Tila baga hindi na nawala ang kahihiyan.  At ito ay hindi tila baga 
hindi na naiisip ng mga tao ang di-katapatan kapag naiisip ang dalawang ito.  Ibinato ito ng mga Fariseo 
sa mukha ni Jesus pagkatapos sa Kanyang ministeryo nang paratangan Siya na ipinaglihi nang hindi pa 
naikakasal.  Tiyak na mayroong nakakabit na kasiraan kay Jose at Maria, maging kay Jesus mismo, dahil 
dito sa kahima-himalang kapanganakan.  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 ay sumampalataya.     
 
II. Banal na Paglilihi 
 
Nasa ating teksto ang kamangha-manghang katotohanan ng birheng kapanganakan! Ang babaeng 
kailanman ay hindi pa nagkaroon ng malapit na pagkakilala sa lalaki, na kailanman, para gamitin ang mga 
salita sa ating teksto, ay “hindi pa nakisama” sa isang lalaki, ay naglihi.  Siya ay dalaga, siya ay babaeng di 
pa naikakasal na iningatan ang kanyang sarili na maging malinis at banal, siya ay isang birhen – at naglihi 
siya! Alam ko ang reaksyon ng kawalang-paniniwala sa katotohanang ito, bayan ng Dios.  Ang reaksyon 
ng kawalang-paniniwala ay:  magandang kwento! Gustong-gusto itong marinig ng mga bata! Pero ito ay 
isang kwento, isang kwentong-bayan! Hindi ito katotohanan.  Hindi ito maaaring totoo dahil alam nating 
lahat na upang maglihi ang isang babae, dapat ay mayroong lalaki.   Hindi sa anumang pagmamana, 
maliban marahil sa pamamagitan ng cloning, na alam nating hindi pa nila nalalaman noon, maaaring 
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ipaglihi ng babae ang isang bata sa kanyang sinapupunan.  Hindi maaaring totoo ang kwento.  At dahil 
dito sa pananaw ng kawalang-paniniwala, marami rin sa loob ng iglesia ang itatanggi ang birheng 
kapanganakan.  Hindi mahalagang mangyari ang kahima-himalang paglilihi.  Hindi mahalagang maniwala 
sa kabanalan ni Cristo.  Iwasan mo ang himalang ito! Hindi natin nais na ipahiya ang ating mga sarili sa 
harap ng makabagong agham! Isa lamang itong kasiya-siyang kwento! 
 
Subalit itong sitas na ating pinag-aaralan ay walang iniiwang pag-aalinlangan sa himala ng birheng 
kapanganakan.  Sa palagay ko, kung naniniwala tayong ang Biblia ay hindi Salita ng Dios, hindi natin ito 
kailangang paniwalaan.  Ngunit kung naniniwala tayong ang nilalaman ng Biblia ay tunay ngang ang 
mismong Salita ng Dios sa atin – walang kamalian, dapat pagtiwalaang Salita ng Dios – kung gayon dapat 
nating paniwalaan ang sitas na nasa ating harapan! Bago nagsama ang lalaki at babaeng ito, bago nila 
nakilala ang isa’t isa sa malapit na paraan ng mag-asawa, si Maria ay nagdadalantao na.  Si Maria ay 
isang birhen!  Ang katotohanang siya ay isang birhen ay tanda sa iyo at sa akin ng pinakadakila sa lahat 
ng mga himala, mga kapwa mananampalataya! Hindi natin maaaring alisin ang birheng kapanganakan! 
 
Ang birheng kapanganakan ay tanda na si Cristo ay Anak ng Dios na nagkatawang-tao!  Ito ay 
pinatutunayan sa dulo ng ating teksto:  “siya ay natuklasang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng 
Espiritu Santo.”  Siya ay hindi natuklasang nagdadalang-tao sa pamamagitan ni Jose, hindi siya 
natuklasang nagdadalang-tao sa anak ng tao, siya ay natuklasang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng 
Espiritu Santo.  Ang Espiritu Santo, ang ikatlong Persona ng Trinidad, ay isinugo ng Dios na Trinidad 
upang gawin ang gawa ng Dios.  Nililiman ng kapangyarihan nitong Espiritu Santo si Maria, at ang isang 
maliit na itlog sa loob niya ay binigyan ng buhay.  Sa napakadaling salita, ang binhing iyon sa loob ni 
Maria ay tao dahil ito ay binhi ng isang babae, subalit nang ito ay bigyang-buhay ng Espiritu Santo, ang 
sanggol na iyon ay naging banal.  Ang Dios ang naging Ama ng sanggol na iyon.  Si Jose ay palaging 
tinatanaw ng iba bilang ama ni Jesus.  Subalit si Jose ay hindi ama ni Jesus.  Ang Dios! 
 
Hindi iyan mahirap unawain! Bagaman lampas sa pag-iisip ng tao, hindi mahirap unawain ang 
pagkakatawang-tao.  Kinikilala ng Biblia ang dakilang katotohanang ito kahit saan.  Ang pangyayaring 
pang-kasulatan ay hindi nagbabago sa lahat ng panahon:  si Jesus ay ipinanganak ng isang babae na 
katulad din nating makasalanan.  Inako ni Jesus ang kalikasan ng tao.  Siya ay taong may katulad ding 
mga kahinaan gaya ng tao.  Subalit siya rin ay banal na Anak ng Dios – mayroon Siyang banal na 
kalikasan kaya Siya ay walang kasalanan at lubos na makapangyarihan! 
 
At iyan ang dapat din nating pansinin dito sa ating teksto.  Si Cristo ay lubos na makapangyarihan! Siya 
ay makapangyarihan upang iligtas tayo sa ating kasalanan.  Iyan ang dahilan na nagagalak tayo sa 
pagkakatawang-tao ni Cristo.  Ginawang posible ng Dios, kay Jesu Cristo, sa pamamagitan nitong 
kahima-himalang paglilihi, ang imposible sa tao:  kalayaan mula sa kasalanan at impierno.  Si Jesu Cristo 
ay isinugo sa sanlibutang ito bilang pinakamataas na gawa ng pag-ibig at biyaya ng Dios sa Kanyang 
bayan! Alam ko na ang tingin ng karamihan sa mundo ng iglesia kay Jesus ay hindi hihigit dito sa 
napakabuting tao na gumawa ng lahat ng uri ng bagay para sa mga tao.  Nakarinig ako ng awiting 
pamasko nitong nakaraang linggo na inaawit tungkol sa karunungan ng mga Pantas na pumunta upang 
makita si Jesus.  Ang nakikita ng karunungang iyon kay Jesus ay isang paslit na bata na nangangailangan 
ng tulong, kaya dinalhan nila siya ng mga kaloob.  Ang karunungan, sa gayon, ay pagbibigay ng mga 
kaloob.  Ang karunungan ay hindi nakikita si Jesu Cristo bilang banal na Anak ng Dios na dapat nating 
yukuran at sambahin gaya ng ginawa ng mga Pantas! Ang karunungan ay kaugalian ng tao – naghahanap 
ng katangian ng tao.   
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Bayan ng Dios, hindi iyan ang dahilan kung bakit ipinanganak dito sa sanlibutan si Jesu Cristo! Si Cristo ay 
ipinanganak dito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan! Pansinin kung bakit sinabihan si Jose 
na pangalanan ang kanyang anak na Jesus:  talatang 21, “sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa 
kanilang mga kasalanan.”  Iyan ang dahilan kung bakit ang Anak ng Dios ay kailangang ipanganak sa ating 
makataong laman! Ito ang tanging paraan upang maging posible ang kaligtasan – ang tanging paraan! At 
si Jesus ay isinugo upang tiyakin ang kaligtasang iyan para sa atin.  Kasi, ang kasalanan natin ay may 
gayong kalikasan na nagpapalayo sa atin sa Dios.  Ang kalasalanan ay gumagawa ng hadlang na 
naglalayo sa atin mula sa kagandahang-loob ng Dios at pakikisama.  Ang kasalanan ay itong napakalaking 
pader na nagsasara sa atin sa labas ng langit! At iyan ay totoo sa lahat nang walang pagtatangi!  Lahat ng 
tao kay Adan ay nararapat sa walang hanggang kaparusahan dahil sa kasalanan.  At walang halaga ng 
mabubuting gawa ang makapagbabayad sa halaga ng ating kasalanan.  Walang halaga ng mabubuting 
gawa ang makapagtatamo ng ating daan sa langit.  Ang simpleng katotohanan ay nagkasala tayo, at 
kailangang bayaran ang kasalanang iyon.  At hindi natin ito kayang bayaran.  Sa salungat, araw-araw 
tayong nagdaragdag sa ating kasalanan.  Gayunman, tayo – na mga tao – ay dapat magbayad sa ating 
kasalanan kung dapat nating takasan ang impierno at tanggaping muli sa kagandahang-loob ng Dios at 
pakikisama.  Dapat nating pasanin ang buong bigatin ng galit ng Dios laban sa ating kasalanan, dapat 
nating bayaran ang halaga ng impierno, kung tayo ay tatanggapin sa kagandahang-loob ng Dios.  
 
Simpleng katotohanan.  Walang ibang paraan.  Dapat nating pagtiisan ang poot ng Dios sa impierno 
bago pumunta sa langit.  Ngayon, sa palagay mo kaya mong gawin iyan?  Iniisip ba ng sinuman sa atin na 
kaya nating tiisin ang poot ng Dios ng isang saglit sa impierno at pagkatapos ay lalabas sa impierno 
upang maranasang muli ang kagandahang-loob ng Dios?  Kung iniisip natin na tayo bilang mga tao ay 
may kapangyarihang matagalan ang poot ng Dios, nakakalungkot na tayo ay nagkakamali.  Ang poot ng 
Dios ay walang hanggang poot! Kung babayaran ko ang halaga ng aking mga kasalanan lang, kailangan 
kong pagdusahan ang poot ng Dios sa walang hanggan! Hindi ko makakayang tiisin ito ng sandali at 
pagkatapos ay takasan ito sa susunod.  Ang poot ng Dios ay walang hanggan, at samakatuwid ang 
kaparusahan ay walang hanggan! Ang tanging tao na kayang tiisin ang walang hanggang poot ng Dios at 
pagkatapos ay mabuhay upang makalabas sa ilalim nito ay ang isang Dios mismo! Tanging isang banal 
ang makapagtitiis sa walang hanggang bigat ng galit ng Dios!  
 
Ito ang dahilan kung ang birheng kapanganakan ay napakahalaga!  Sa pamamagitan nitong kahima-
himalang paglilihi kay Cristo Siya ay naging tao.  Bilang tao kinaya Niyang pasanin ang mga kasalanan ng 
mga tao.  Siya ang angkop na kinatawan ng tao, bilang tao mismo.  Subalit si Cristo ay Dios din, kayang 
pasanin ang kabigatan ng poot ng Dios laban sa ating mga kasalanan at pagkatapos ay makayanang 
iligtas tayo mula sa kanila! Si Cristo ay kailangang maging Dios.  Kung hindi Siya Dios, kung gayon tayo ay 
naliligaw pa rin sa ating mga kasalanan.  Ang halaga ay hindi mababayaran.  Bilang Dios, si Cristo ay 
lubos na makapangyarihan upang bayaran ang halaga ng mga kasalanan at iligtas ang bayan ng Dios 
mula sa kanila! Hindi natin maitatanggi ang birheng kapanganakan kung gayon!  Ang itanggi ito ay 
itanggi ang sarili nating kaligtasan!  Iyan kung gayon ang dahilan kung bakit nagagalak tayo sa umagang 
ito. 
 
III. Ipinangakong Mesias 
 
Ang Mesias ay ipinanganak gaya ng ipinangako ng Dios.  Ginawang posible ng Dios sa Kanyang 
kapanganakan ang imposbile sa tao: ang ating kaligtasan! Lahat ayon sa Kanyang pangako.  Sundan ang 
henerasyon ni Cristo sa Lumang Tipan.  Siya ay isinugo mula sa lahi ni Abraham at David.  Pumarito Siya.  
Sinasabi ng ating teksto sa atin:  ganito ang pagkapanganak kay Jesu Cristo.  Ang kapanganakan nino?  
Ang kapanganakan ni Jesus – ang isang pumarito upang iligtas ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga 
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kasalanan.  Ngunit, mas mahalaga, ang kapanganakan ni Cristo.  Iyan ang salitang Griyego para sa 
Hebreong pangalan ng Mesias! Ang Mesias ay ipinangako na sa loob ng maraming siglo! Ang kanyang 
lahi ay maaaring taluntunin – ang lahi ng tipan! At ngayon Siya ay pumarito – gaya ng ipinangako ng Dios 
na gagawin Niya.  At ang ating Tagapagligtas, na ang kapanganakan ay ipinagdiriwang natin sa panahong 
ito, ay makapangyarihan upang magligtas! Ginawang posible ng Dios ang ating kaligtasan sa Kanya.  
Narito ang Emmanuel:  kasama natin ang Dios! 


