
Pag-asam Ng Isang Pangako 
Linggo Disyembre 18, 2022

Lucas 1:26-38; Mateo 1:18-24 (TAB) 
Lucas 1:26-38 (TAB)
26 Sa ikaanim na buwan ng pagbubuntis ni Elisabet, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa Nazaret, isang bayan sa 

Galilea, 27 sa isang birheng ipinangako na ikakasal sa isang lalaking nagngangalang Jose, mula sa lahi ni David. Ang 

pangalan ng birhen ay Maria. 28 Pinuntahan siya ng anghel at sinabi, “Pagbati, ikaw na lubhang pinagpala! Kasama mo 

ang Panginoon.” 29 Si Maria ay lubhang nabagabag sa kaniyang mga salita at inisip kung anong uri ng pagbati ito. 30 

Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria; nakasumpong ka ng lingap ng Diyos. 31 Ikaw ay maglilihi 

at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang Jesus. 32 Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-

taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, 33 at maghahari siya sa mga lahi ni 

Jacob magpakailanman; ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas.” 34 “Paano mangyayari ito,” tanong ni Maria sa 

anghel, "Dahil virgin ako?" 35 Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng 

Kataas-taasan. Kaya ang banal na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Diyos. 36 Maging si Elisabet na iyong kamag-anak 

ay magkakaroon ng anak sa kanyang katandaan, at siya na sinasabing hindi makapagbuntis ay nasa kanyang ikaanim na 

buwan. 37 Sapagkat walang salita mula sa Diyos ang mabibigo kailanman.” 38 "Ako ay alipin ng Panginoon," sagot ni 

Maria. "Nawa'y matupad ang iyong salita sa akin." Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel. ” sagot ni Mary. "Nawa'y matupad 

ang iyong salita sa akin." Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel. ” sagot ni Mary. "Nawa'y matupad ang iyong salita sa akin." 

Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel.

Mateo 1:18-24
18 Ganito nangyari ang kapanganakan ni Jesus na Mesiyas: Ang kanyang ina na si Maria ay ipinangako kay 
Jose, ngunit bago sila magsama, siya ay natagpuang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 
19 Sapagka't si Jose na kaniyang asawa ay tapat sa kautusan, at gayon ma'y ayaw niyang ilantad siya sa 
kahihiyan ng madla, naisip niyang hiwalayan siya nang tahimik. 20 Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan 
ito, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagsabi, “Jose, anak ni David, 
huwag kang matakot na kunin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang kanyang ipinaglihi ay mula sa 
Banal. Espiritu. 21 Manganganak siya ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya 
ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.” 22 Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi 
ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: 23 “Ang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. at 
tatawagin nila siyang Emmanuel” (na ang ibig sabihin ay “Kasama natin ang Diyos”). 24 Nang magising si 
Jose, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at kinuha si Maria bilang kanyang asawa. 
25 Ngunit hindi niya natapos ang kanilang pagsasama hanggang sa magkaanak siya ng isang lalaki. At 
binigyan niya siya ng pangalang Jesus.
Sermon sa isang Pangungusap: Habang inaasahan mo ang mga pangako ng Diyos ay asahan mong matutupad ito sa iyo.

Panimula
• Mayroong isang pamilyar na kasabihan, "Lahat ng tao ay gustong pumunta sa langit ngunit walang gustong mamatay".

• Isipin ang isang lugar kung saan wala nang mga luha, mayroong walang hanggang kapayapaan, kung saan lahat tayo 

ay nakatira sa mga mansyon na may linyang ginto na mga lansangan, at nagsasaya sa mga piging kasama ang hari 

magpakailanman. Gusto ng lahat ng kahit isa sa mga bagay na ito.

• Ang isyu ay kung ano ang kinakailangan upang makarating doon. Karaniwang hindi namin gusto ang ideya ng kamatayan, ng sakit at 

hindi kilalang daanan sa kabilang panig. Ang ilang mga tao ay tumitingin dito nang may pananampalataya, o
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kahit na may pag-asa na makalaya mula sa kasalukuyang mga kaguluhan, ngunit karamihan sa mga tao ay may pakiramdam ng 

pangamba tungkol sa kamatayan. Gusto namin ang pangako ngunit hindi ang pagpasa.

• Malapit na tayong mag pasko. Sa ating pananampalataya ito ang panahon ng taon kung kailan natin inaalala ang 

kapanganakan ni Hesus. Ito ay isang oras upang ipagdiwang ang katotohanan na ang Diyos ay dumating upang iligtas tayo 

mula sa ating mga kasalanan at bigyan tayo ng kaloob na buhay na walang hanggan. Sa ating kultura, ito rin ay isang 

masayang panahon. May pakiramdam ng mabuting kalooban at pagdiriwang sa hangin. Nagsasama-sama kami ng mga 

kaibigan at pamilya at nag-e-enjoy kami sa masarap na pagkain at pagpapalitan ng regalo. Sinasabi namin, "Maligayang 

Pasko" o "Maligayang Kapistahan" sa isa't isa, at inaasahan ang kaligayahan.

• Ngunit habang inaasahan natin ang isang magandang oras para sa iba, kung minsan ay hindi natin inaasahan ang 

parehong bagay para sa ating sarili. Napakaraming dahilan para dito. Kadalasan ito ay mga karanasan lamang sa 

buhay na nagpapahirap sa atin ng mga nakaraang pagkabigo at negatibong alaala.

• Ngayon ay talagang gusto ni Jesus na maging personal sa iyo. Sa lahat ng bagay na ginagawa Niya para sa mundo 

at sa sansinukob, nagmamalasakit Siya sa nararamdaman mo. Kapag binabasa natin ang bibliya, ang salita ng 

Diyos, makikita kung gaano kalalim ang Kanyang malasakit sa bawat isa sa atin.

• Sa ating mga pagbabasa sa banal na kasulatan makikita natin kung gaano kalaki ang pagkagulat nina Maria at Jose na ang 

pangako ng Diyos sa sangkatauhan ay darating sa pamamagitan nila. Ngunit nangyari ito. At ang pangunahing kaisipan 

para sa mensahe ngayon ay ito: Habang inaasahan mo ang mga pangako ng Diyos ay asahan mong matutupad ang mga ito 

sa iyo.

• Mayroong 3 mga karakter – tawagin natin silang 3 P’s – na iingatan natin mula sa ating pagbabasa ng bibliya. 
Ang anghel ay kumakatawan sa pangako ng Diyos, si Maria ay kumakatawan sa tao sa mundo na gustong 
pasukin ng Diyos, at si Jose ay kumakatawan sa simbahan, ang katuwang ng Diyos na ang tungkulin ay 
yakapin ang isang Diyos na papasukin.

• Isaalang-alang natin ang mga pangyayari bago ang kapanganakan ni Hesus. At habang ginagawa natin iyon, isipin natin 

kung ano ang kahulugan ng Pasko para sa bawat isa sa atin.

1. Ipinangako ng Diyos na ang isang birhen ay manganganak ng isang lalaki na tatawagin nilang Emmanuel 

(na ang ibig sabihin ay “Kasama natin ang Diyos”).

• Ang pangako ng Mesiyas na tinutukoy ng anghel ay naitala sa Isaias 7:14, at ito ay 
umalingawngaw sa buong mga kasulatan sa Lumang Tipan at sa popular na kultura ng Israel.

• Mula sa binhi ng babaeng ipinropesiya sa Genesis, na dudurog sa ulo ng ahas, hanggang sa 
pangako sa tipan ng Diyos kay David, hanggang sa mas tiyak na mga propesiya ni Isaias, at sa 
patnubay ng mga guro ng batas na ibinigay kay Haring Herodes, ang may inaasahan ang mga tao 
sa isang pangako. Naghahanap sila ng tagapagligtas na magliligtas sa kanila.

• Ang mensahero ng Diyos, ang anghel Gabriel, ay iniangkla ang kanyang mensahe kay Maria sa pangakong 
iyon – sa Salita ng Diyos.

Ilustrasyon: Nakaupo ako sa isang pulong ng almusal ng mga ministro noong 1989 noong ako ay nasa maagang 
twenties. Ang Pastor, isang lalaking seryosong nagdasal at may malalim na kaalaman sa mga banal na kasulatan, 
ay may mapa sa dingding. Sinabi niya kung paano dinala ang ebanghelyo mula sa mauunlad na mundo sa mga 
tao ng papaunlad na mga bansa sa ating kasaysayan kamakailan. Ngunit sinabi niya na ang isang panahon ng 
reverse evangelism ay nasa abot-tanaw. Darating ang panahon na ang isang henerasyong ipinanganak mula sa 
mga komunidad na napanalunan para kay Kristo ng mga dayuhang misyonero ay magbabalik ng parehong 
mensahe ng kaligtasan sa mga supling ng mga misyonerong iyon. Dahil sa ating panahon at sitwasyon, ito ay 
isang makahulang salita. Nagkaroon kami ng pananampalataya na ito ay mangyayari, pag-asa sa pangakong ito 
mula sa Diyos. Pero hindi ko inaasahan

2



upang magkaroon ng anumang mahalagang papel na gagampanan sa katuparan nito. Isa iyon sa mga pangakong pinaniniwalaan 

mo ang Diyos sa pangkalahatan, ngunit hindi partikular sa pamamagitan mo.

Paglalapat: Ngayon, naniniwala kami sa pangako ng Pasko. Oo, ipinagdiriwang namin ito bilang isang kaganapan 
sa kalendaryo, ngunit naniniwala kami na available ito sa lahat ng tao anumang oras na magbukas sila rito. Ito ay 
hindi lamang bilang isang makasaysayang kaganapan, ngunit din bilang isang personal na pagbisita para sa lahat 
na nabubuhay. Kapag naiisip ko ang sarili kong pagkalugmok, ang mga pagnanasang dumarating sa akin araw-
araw na alam kong hindi mabuti para sa akin o para sa ibang tao, napagtanto ko na hindi ko mapagkakatiwalaan 
ang aking sarili. Sinasabi ng bibliya na tayong lahat ay nagkasala at hindi karapat-dapat na makipag-ugnayan sa 
ating Lumikha. Kaya, Siya Mismo ay dumating upang iligtas tayo. Ang Kanyang pangako ay kung tayo ay magsisisi 
sa ating mga kasalanan at magbabalik-loob sa Kanya, babaguhin Niya ang ating relasyon sa Kanya. Ito ay 
magliligtas sa atin mula sa kawalang-hanggan na hiwalay sa Diyos, habang ang Kanyang Espiritu ay dumarating 
upang manahan sa ating mga puso. Ito ang pangako ng Pasko. Ito ang hinahanap ng bawat tao,

Transisyon: Kaya, mayroong isang pangako ng kaligtasan sa labas. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa 

akin nang personal?

2. Nang sabihin ng anghel kay Maria ang pabor ng Diyos sa kanya, una siyang nabagabag ngunit pagkatapos 

ay pumayag.

• 28 Pinuntahan siya ng anghel at sinabi, “Pagbati, ikaw na lubhang pinagpala! Kasama mo ang Panginoon.” 29 
Si Maria ay lubhang nabagabag sa kaniyang mga salita at inisip kung anong uri ng pagbati ito. Maraming mga 
manunulat ang naniniwala na si Mary, isang tunay na tao, ay nasa maaga hanggang kalagitnaan ng kabataan 
nang maganap ang engkwentro na ito. Kaya naman, bata pa siya at malamang na tumitingin sa mga rabbi at 
makadiyos na babae noong panahon niya. Naniniwala rin siya sa Diyos ng Israel at narinig sana niya ang mga 
alamat ng banal na kasulatan na binisita ng mga anghel, tulad nina Abraham at Sarah, mga magulang ni 
Samson, at ang propetang si Elijah. Mula sa kanyang hamak na lugar sa pecking order ay mauunawaan natin 
kung paano siya lubhang nababagabag. Bakit may anghel na bibisita sa kanya?

• 30 Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria; nakasumpong ka ng lingap ng Diyos. 31 
Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin mo siyang Jesus. 32 Siya ay magiging dakila at 
tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si 
David, 33 at maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman; ang kanyang kaharian ay hindi 
magwawakas.” Gagawin ko ang pagpapalagay na si Maria ay may ideya sa pangako ng Diyos na magpadala sa 
Israel ng isang Mesiyas. Kaya, ang mga alon ng impormasyon sa loob lamang ng ilang segundo ng pagsasalita 
ng anghel ay tiyak na nagpagulong-gulong sa kanya. Siya ang napili. Siya ay magdadala ng Mesiyas, ang Diyos 
sa laman. Marahil ay inaasahan niyang ang ina ng Mesiyas ay isang prinsesang Judio. Marahil kahit na isang 
anak na babae ng isang propeta mula sa linya ni David. Dito ako nakatitiyak; ni minsan ay hindi sumagi sa isip 
niya na ang pangakong ito mula sa Diyos ay maaaring ilapat sa kanya. Nakakabighani: kung hindi siya, sino?

• 34 "Paano mangyayari ito," tanong ni Maria sa anghel, "dahil ako ay isang birhen?" Na siya ay. Tandaan na 
ang salita ng Diyos ay nagsabi na ang isang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang anak. Sabihin nating 
hindi alam ni Mary ang detalyeng iyon, o kahit alam niya ito, na ginagamit niya ang lohika ng tao para 
magkaroon ng kahulugan. Buweno, ipinahayag ng anghel ang pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos. 35 
Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. 
Kaya ang banal na ipanganganak ay tatawaging Anak
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ng Diyos. 36 Maging si Elisabet na iyong kamag-anak ay magkakaroon ng anak sa kanyang katandaan, at siya na 

sinasabing hindi makapagbuntis ay nasa kanyang ikaanim na buwan. 37 Sapagkat walang salita mula sa Diyos ang 

mabibigo kailanman.” Alam ni Mary ang imposibleng sitwasyon ni Elizabeth. Alam niya na hindi maaaring magkaroon 

ng sanggol si Elizabeth. Ngunit sa Kanyang biyaya, ibibigay sa kanya ng Diyos ang balita ng pagbubuntis ng kanyang 

kamag-anak upang palakasin ang kanyang pananampalataya, alam na ginawa ng Diyos ang ganitong uri ng himala 

noong nakaraan sa mga tulad ni Sarah. Ngunit ang patotoong ito ay upang bumuo ng kaso na ang kanyang himala 

ay posible rin. Dahil ito ay nasa Salita ng Diyos.

• Pagkatapos ang tugon ni Mary ay lumipat mula sa kaguluhan sa pagsang-ayon. 38 "Ako ay alipin ng Panginoon," 

sagot ni Maria. "Nawa'y matupad ang iyong salita sa akin." Pagkatapos ay iniwan siya ng anghel.

Ilustrasyon: Inilalathala ng Economist Intelligence Unit ang Global Liveability Index bawat taon. Sinusukat nito ang mga 

hamon na ipinakita sa pamumuhay at kalidad ng buhay ng isang indibidwal sa 173 pandaigdigang lungsod at niraranggo 

ang mga ito para sa kanilang kalidad ng buhay sa lunsod batay sa mga pagtatasa ng katatagan, pangangalagang 

pangkalusugan, kultura at kapaligiran, edukasyon at imprastraktura. Ang Canada ay ang tanging bansa na may higit sa 

isang lungsod sa nangungunang sampung. Sa katunayan, mayroon tayong tatlong lungsod, Calgary, Vancouver at 

Toronto. Kaya, kapag sinabi ko na ako ay pinagpala na maging Canadian at manirahan sa Toronto, ang mga katotohanan 

ay nagpapatunay sa akin. Karamihan sa mga tao ay magsasabi na dapat akong magpasalamat sa kung ano ang mayroon 

ako, at ako. Ngunit nag-aalala rin ako sa dumaraming pag-alis mula sa mga prinsipyo ng banal na kasulatan sa ating 

pampublikong patakaran at kultura sa Canada sa nakalipas na 25 taon. Kailangan natin ng mga boses ng impluwensya 

para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kaninong mga boses ang maaari mong itanong? “Not yours”, sabi ng isang tinig 

na nag-aakusa sa aking isipan. "Ikaw ay isang imigrante, dapat kang maging masaya na ikaw ay matatag sa pananalapi, 

ang iyong pamilya ay masaya at makakapaglingkod ka sa isang kongregasyon na nagpapahalaga sa iyo." Ngunit 

pagkatapos ay ang salita ng Panginoon ay nagtatanong, "Kung hindi ikaw, kung gayon sino?"

Paglalapat: At iyan ang hamon na inihaharap ko sa inyo ngayon. Ito ang parehong hamon na hinarap ni Mary. 
Maaaring may mga tanong ka at hindi lang iyon natural, maganda rin. Ngunit ang pagbibigay ng puwang para sa 
iyong personal na pagbisita ay gagana lamang kapag pinahintulutan mong mangyari ito sa paraan ng Diyos. Hindi 
ko sinasabing ikaw ito, ngunit nabubuhay tayo sa isang lipunan kung saan ang krisis sa opioid ay tinatawag na 
isang krisis dahil ito ay lumalaki sa isang nakababahala na bilis. Marahil ay wala ka pa doon, ngunit alam namin na 
ang istatistikal na sakit sa pag-iisip ay tumataas. At ang pag-iisip ng pagpapakamatay ay higit na isang pag-uusap 
ngayon kaysa dati. Nabubuhay sa gitna ng lahat ng ito, si Hesus ay tumatawag sa iyo. Ang kanyang pabor ay 
ipinaabot sa iyo at maaaring nahihirapan kang hawakan ito dahil gusto mong gawin ito sa iyong paraan. Hindi mo 
gusto ang maliwanag na problema ng paggawa nito sa Kanyang paraan. Ano ang sasabihin ng iyong mga 
kaibigan? Ano ang ibig sabihin nito para sa iyong karera? Marahil ay hindi mo naramdaman ang kakayahang 
kumuha ng ganoong paninindigan. Si Hesus ay tumatawag sa iyo. Gusto niyang makipagrelasyon sa iyo. Siya na 
ang bahala sa iba, ngunit ang pagdating sa iyong buhay ang Kanyang pinakamataas na priyoridad. Kung hindi 
ikaw, sino ito?

Transition: May isang kanta na pinamagatang, “Let go and let God”. Lumipat mula sa pagiging problemado tungo 
sa pagpayag. Gawin iyon at makikita mo na ang Diyos ay may imprastraktura ng suporta na naka-set up para sa 
iyo.

3. Nang si Maria ay natagpuang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, unang naisipan ni Jose na 

hiwalayan siya ngunit pagkatapos ay tinanggap siya.
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• Muli nating sipiin ang talatang binasa mula sa Mateo simula sa talatang 18 Ganito nangyari ang 
kapanganakan ni Hesus na Mesiyas: Ang kanyang inang si Maria ay ipinangako kay Jose, ngunit 
bago sila magsama, siya ay nasumpungang buntis sa pamamagitan ng Banal. Espiritu. Kaya 
narito ang problema sa kapareha: ang anghel ay nakipag-usap kay Maria ngunit hindi kay Jose. At 
engaged na sila nang sabihin nitong buntis siya. Sa anumang sukat, iyon ay isang matigas na 
tableta para inumin ng isang kasintahan.

• Pagkatapos ay dumating ang isang hindi kapani-paniwalang pagbukas ng mata para sa akin. 19 
Sapagka't si Jose na kaniyang asawa ay tapat sa kautusan, at gayon ma'y ayaw niyang ilantad siya sa 
kahihiyan ng madla, naisip niyang hiwalayan siya nang tahimik. Iniisip ko na dahil tapat si Joseph sa 
batas, alam sana niya ang ipinangakong Mesiyas. At nais kong palawakin iyon sa isang kamalayan sa 
propesiya ni Isaias na ang isang birhen ay maglilihi at manganganak ng isang anak. Ngunit nang 
harapin ang posibilidad, ang bahagi ng batas na pinuntahan ni Joseph ay ang nagbigay sa kanya ng 
out. Kita n'yo, sa palagay ko naniniwala siya na darating ang Mesiyas, hindi lang sa pamamagitan ng 
kanyang bahay. Pero kung hindi siya, sino?

• Muli ang biyaya ng Diyos ay ganap na ipinapakita. 20 Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ito, nagpakita sa kanya 

ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at nagsabi, “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria 

bilang iyong asawa, sapagkat ang kanyang ipinaglihi ay mula sa Banal. Espiritu. 21 Manganganak siya ng isang lalaki, 

at tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.” Ngayon ito ay 

isang panaginip lamang. Ngunit pinatunayan nito ang salita ng Diyos na ipinropesiya sa Aklat ni Isaias. At 

pinatunayan nito ang kuwento na sinabi sa kanya ni Maria. Maaari sana siyang magpatuloy sa pagtatanong at 

pagnanais ng hindi mapag-aalinlanganang mga katotohanan na higit pa sa isang panaginip. Ngunit dumating si 

Joseph sa punto kung saan lumipat siya mula sa lohika tungo sa pananampalataya batay sa Salita ng Diyos. Ang 

kanyang isip ay lumipat mula sa diborsyo hanggang sa pagtanggap.

• 24 Nang magising si Jose, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at kinuha si Maria bilang 
kanyang asawa. 25 Ngunit hindi niya natapos ang kanilang pagsasama hanggang sa magkaanak siya ng isang 
lalaki. At binigyan niya siya ng pangalang Jesus.

Ilustrasyon: Parang laging mas madali kung gagawin ng mga tao ang mga bagay ayon sa paraan. Tayo ang nakakakilala kay Jesus, 

nasa atin ang tawag, kaya inaasahan nating yakapin ng mga tao kung paano natin ginagawa ang mga bagay kung makikilala nila 

si Jesus. Ngunit ang mga ebanghelyo ay nagpapakita sa atin na ang mga taong relihiyoso ay kadalasang nagkakamali sa 

pagkaunawa kay Jesus. Sa Kanyang mga salita, “Ang Anak ng Tao ay naparito na kumakain at umiinom, at kanilang sinasabi, 

'Narito ang isang matakaw at isang lasenggo, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan.' Ngunit ang 

karunungan ay napatunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa.” Paano Siyakumilosay isang katuparan ng lahat ng 

nilalaman ng Batas, ngunit kung paano Siyakaugnayay lahat ng gusto mo sa isang kaibigan. Pinag-uusapan mo ang pagbubuntis 

sa labas ng kasal, Siya ay nagpapatuloy at pinakawalan ang isang babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya. Pinag-uusapan mo 

ang tungkol sa paghihiwalay ng isang umaasam na kasintahan, hiniling Niya na maghapunan kasama si Zaqueo, isang taksil sa 

bansang Israel. At hinihiling ko sa Diyos na lumikha ng espasyo ng kalayaang pangkultura sa Faith. Hindi ko kailangan ng mga tao 

para maging katulad ko. Kailangan kong makipagkita ka kay Hesus. Ngunit ang dahilan kung bakit ako maingat sa aking pag-

uugali, halimbawa, ay kaya hindi ako naglalahad ng anumang mga dahilan para sa iba na hindi nais na tuklasin si Jesus.

Paglalapat: Kaya, ang Simbahan ay naghihintay sa iyo nang bukas ang mga bisig. Natututo tayong huwag 
magdikta sa mga tao kapag gumagawa ang Diyos sa kanilang buhay. Kung pipiliin Niyang iligtas ka sa mga 
paraan na hindi namin pamilyar, hindi kami pipili at pipili ng mga batas na ihahagis sa iyo, tulad ng ginawa ni 
Joseph noong nabalitaan niyang buntis si Maria. Gusto lang naming makitang binago ka ng Diyos
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sa loob-loob at kami ay nagtitiwala na ang kabuuan ni Hesus sa iyo ay lalago sa paglipas ng panahon. Ngayon, 
ito ang iyong lugar upang makipagkita sa Diyos. May upuan sa hapag para sa lahat, gaya ng mahusay na 
ibinahagi ni Sister Melva noong nakaraang linggo. Nangangako kami sa iyo, gusto lang naming tumabi sa iyo 
habang nagsisimulang kumilos ang Diyos sa loob mo, saan ka man nanggaling.

Konklusyon
• Kaya, narito ang aking tanong: Ano ang ibig sabihin ng Paskong ito para sa iyo? Isipin ang una 

sa 3 P's – pangako ng Diyos.
• Sa isang personal na antas, hindi ito kailangang maging kagalakan sa mundo at walang kakaiba para sa iyo. 

Maaari mong gamitin ang season at gawin ang kaganapan para sa iyo. Habang inaasahan mo ang mga 
pangako ng Diyos ay asahan mong matutupad ito sa iyo. Ito ay personal. Ikaw ang pangalawa
P, ang taong gustong makilala ng Diyos.

• At hindi mo na kailangang maghintay para sa susunod na linggo upang ipasok si Jesus sa iyong puso at 
magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Tinatawag ka niya ngayon. Halika at sabay-sabay tayong 
manalangin. Kami ay magkatuwang lamang sa pagbabahagi ng ebanghelyong ito. Pangatlo kami sa 3P's.
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