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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 5:9

"Mapapalad Ang Mga Mapagpayapa"

ni Rev. Carl Haak

Bumalik tayo ngayon sa ating serye ng mga Mapapalad gaya ng pagkakatala para sa atin sa Mateo 5.
Dumating tayo sa ikapitong Mapalad sa isang salita ng pagpapala na sinalita ni Jesus tungkol sa mamamayan
ng Kanyang kaharian.  Mababasa natin sa Mateo 5:9, “Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay
tatawaging mga anak ng Dios.”  

Tandaan natin na sa mga Mapapalad, ang mga salita ng pagpapala mula kay Jesus, inilalarawan ni Jesus ang
mga espiritual na katangian ng mga mamamayan ng Kanyang kaharian, katangiang ipinagkaloob sa kanila
ng banal na biyaya.  Maaari natin silang tawaging “mga balat ng biyaya.”  Lahat nang mga anak ng Dios ay
ganito ang anyo sa espiritual bilang resulta ng kahanga-hangang biyaya ng Dios.

Ang unang tatlong Mapapalad – mapapalad ang dukha sa espiritu, mapapalad ang mga nahahapis, at
mapapalad ang maamo – ay nakatingin kung paano tinatanaw ng mga anak ng Dios ang kanilang sarili.
Yamang ginawang mga mamamayan ng kaharian, hindi na tayo makasarili, nasisiyahan-sa-sarili, o
nagmamatigas.  

Ang ikaapat na Mapalad ay ang mahalagang Mapalad:  Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa
katuwiran.  Doon, mula sa pangangailangan at kasalanan, tayo ay dinala upang makita na si Cristo at ang
Kanyang katuwiran lamang ang makapabibigay-kasiyahan.  Ang bawat pangangailangan ay tinugon sa
pagtanggap sa katuwiran ni Cristo sa pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya.

Pagkatapos, sa mga Mapapalad  na panglima hanggang pito, ibinigay sa atin ang resulta, o ang mga bunga,
sa loob natin.  Yamang ginawang mapagpakumbaba, ginawang dukha, nahahapis, at maamo, at ngayon ay
pinupuspos ng katuwiran ni Jesu Cristo, tayo ngayon ay ginawang mahabagin (Mapapalad 5:  Mapapalad ang
mahabagin), may malinis na puso (Mapapalad ang may malinis na puso), at ngayon sa Mapapalad sa araw
na ito:  Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Dios.  Yamang
natikman ang habag, ginawa tayong mahabagin; yamang nilinis, ginawa tayo upang nasain ang kalinisan;
at yamang dinala sa kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo, tayo sa gayon ay ginawa upang
palaganapin ang kapayapaan.

Mapapalad ang mga mapagpayapa.  Ang Cristiano, ang anak ng Dios, ang isang kabilang sa kaharian ni Jesus,
yamang inalis mula sa kaharian ng kadiliman ng sanlibutang ito, ang taong iyon ay isang mapagpayapa.  

Ang Mapalad na ito ay maaaring nakagulat sa mga Judio.  At nakagulat din ito sa atin.  Itinuring ng mga Judio
ang mga Hentil, iyon ay, ang mga mapang-aping Romano, na may mapait na pagkamuhi at paghamak.
Inaasahan nila na ang Mesias, ang ipinangakong Cristo, ay gagawa ng mga serye ng pag-atake sa mga bansa
upang ipaghiganti ang lahat ng masamang ginawa sa Israel sa nakaraang dalawa o tatlong daang taon.
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Ngunit, hindi, sabi ni Jesus, “Ang kaharian ko ay espiritual.  Ako ay pumarito upang gumawa ng kapayapaan
sa pagitan ng Dios at ng makasalanan at sa pagitan ng makasalanan at ng makasalanan.”  

Iyan ang ipinahayag ng mga anghel, natatandaan mo, sa araw ng Kanyang kapanganakan (Lucas 2:13, 14).
Ang mga anghel ay umawit, “At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.”  Sila ay nagpahayag
ng pakikipagkasundo sa Dios, at, yamang nakipagkasundo sa Dios, tayo ay makikipagkasundo sa isa’t isa.

Ito rin ay naging kagulat-gulat sa ating sistema ngayon, pagkagulat sa ating kalikasan.  Mapapalad ang mga
mapagpayapa.  Iyon ay lubos na salungat sa ating makasalanang kalikasan.  Gumagawa ka ba ng
kapayapaan?  Bilang makasalanan dapat mong ipahayag na ikaw ay nagtitipon ng mga sandata gaya ng mga
bansang nagtitipon ng mga sandata.  Ang bansa natin (ang Estados Unidos ng America) ay nagtitipon ng mga
tangkeng Abraham, mga F-18, at mga Tomahawk missile.  Subalit ang mga makasalanan ay nagtitipon din
ng mga sandata:  paghihiganti, kapaitan, pagkagalit, masamang loob, paghiwalay.  Sila ang mga sandata ng
mga makasalanan.  Ang Panginoon ay pumarito at nagsabing, “Ang Aking biyaya ay nagkakaloob sa iyo
upang alisin, upang isalansan ang iyong mga armas, at ngayon ay maging kasangkapan ng Aking
kapayapaan.”  Mapapalad ang mga mapagpayapa.

Ang mapagpayapa ay isa na unang dinala sa kapayapaan sa Dios sa kanyang kaluluwa.  Bago ang posibilidad
ng kapayapaan sa gitna ng mga makasalanan, ang makasalanan ay kailangang madala sa kapayapaan sa
biyaya ng Dios.  Mababasa natin sa Isaias 57:21, “Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa
masasama.”  Walang kapayapaan sa anumang antas – tahanan, pag-aasawa, bansa – walang kapayapaan.
Bakit?  Dahil wala siyang kapayapaan sa Dios.  Gaano ang pagkakahati, masamang kalooban, kapaitan ang
nasa atin sa sarili nating mga buhay bilang mga anak ng Dios sa pamilya, pag-aasawa, at iglesia ay dahil
lamang sa katotohanang hindi ako namumuhay sa pagpapasakop sa kapayapaan ng Dios.  Ang lalaking hindi
payapa sa Dios ay isang galit na lalaki.  Ang isang babaeng hindi payapa sa Dios ay isang babaeng hindi
nasisiyahan.  Ang isang kabataang nakikipaglaban sa mga kautusan ng Dios ay nakikipaglaban sa kanyang
mga magulang.  Dios muna.  Makipagkasundo muna sa Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo, sa biyaya, sa
karanasan; pagkatapos magkakaroon ng posibilidad ng tunay na kapayapaan sa iyong mga relasyon.  

Dapat nating maunawaan na ang Panginoon ay nagsasalita ng espiritual na biyaya na natatanggap natin mula
sa Dios kapag tayo ay ginawang mapayapa.  Hindi Niya tinutukoy dito ang isang natural na ugali, ng pagiging
magaan sa lagay ng kalooban o pagiging mapagpalubag.  Hindi Niya tinutukoy ang isang tao na magkakaroon
ng kapayapaan sa anumang halaga – anuman para maiwasan ang gulo; o isang tao na hindi gusto ang
pakikipagtalo.  Ang pag-kompromiso sa katotohanan ng Dios sa ilalim ng anyo ng pag-ibig ay karuwagan at
pagiging makasarili.   Pagkatapos ay sasabihin natin, “Para sa kapayapaan, hayaan mong pumunta ang mahal
ko sa buhay sa daan ng kasalanan.”  Iyan ay makasanlibutan, pantaong kapayapaan.  Ang makasanlibutan,
pantaong kapayapaan ay napipigil na pagka-makasarili.  Ito ay kapaitan at pagmamataas.  Ito ay pantao.
Hindi sinasabi ng Panginoon, “Mapapalad ang mga nakikipagkasundo; mapapalad ang mga namamahala sa
hidwaan; mapapalad ang mga tagapayo; kundi mapapalad ang mga may tunay na kapayapaang nakaugat
sa kapayapaan sa Dios.”

Ang dahilan kung bakit ang isang mapagpayapa ay dinadala muna na maranasan ang kapayapaan sa Dios
ay kasalanan.  Malibang ang kasalanan ay matugunan, hindi kailanman magkakaroon ng tunay na
kapayapaan.  Ang kapayapaang ginagawa natin ay ayon sa kapatawaran ng kasalanan.  Iyon ay tunay na
kapayapaan.  Naririnig n’yo ba iyan, mga mag-asawa?  Ang tunay na kapayapaan ay ayon sa kapatawaran
ng mga kasalanan.  Ipinahahayag mo ba na pinatawad na ng Dios ang iyong mga kasalanan?  Pinatatawad
n’yo ba sa isa’t isa, alang-alang kay Cristo, ang inyong mga kasalanan?  Kung gayon ay magkakaroon kayo
ng tunay na kapayapaan.  Tanging ang dalawang pinatawad na makasalanan na nagpapatawad gaya ng
pagpapatawad sa kanila ng Dios ang makakagawa ng kapayapaan.  Hiwalay sa Dios, ang mga makasalanan
ay gumagawa ng pagbabanggaan, mga kasunduan bago ikasal; o gumagawa ng pag-ibig, o mas dapat,
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pagnanasa.   Gumagawa sila ng mga kasunduan, mga pag-aayos.  Subalit hindi nila kayang gumawa ng
kapayapaan, dahil ang problema ay kasalanan.  Kapag nalaman muna natin ang ating kasalanan at pinatawad
ay doon tayo makakapamuhay sa kapayapaan sa bawat isa sa kapayapaang ipinakita sa atin ng Dios.
Isaalang-alang ang lahat nang naghahatid ng digmaan:  paglalaban ng kultura, terorismo.  Itong lahat ay
nagmumula sa kasalanan laban sa Dios.  Ang problema ay ang puso ng tao.  At tanging biyaya ang
makapagbabago ng puso.  Mga pagpupulong na pang-kapayapaan, United Nations, pagdinig at pagpapasya
– hindi mapupuksa ng mga ito ang hidwaan at digmaan.  

Sa personal na antas, lahat nang nagdadala ng pagkakahati at paghihiwalay, pagka-makasarili,
pagbabanggaan ng pagkatao, sama ng loob – ano iyon?  Iyon ay kasalanan! Hindi malulutas ng
pagka-magiliw ang problema.  Ang pagkatuto ng mga paraan upang supilin ang iyong galit ay hindi mag-aalis
sa problema.  Ang pagpapayo na tumitiyak sa halaga ng aking sarili ay hindi makakalutas ng problema.
Kailangan nating madala sa krus.  Kailangan nating mamasdan Siya na namatay para sa makasalanan, para
sa akin, upang ako ay makipagkasundo at tanggapin ng Dios.  Dapat mabigyan ng isang bagong puso.  Dapat
akong maging tulad ng Prinsipe ng kapayapaan.  Dapat akong madala sa harapan Niya na tinatawag ng
Kasulatan na manggagamot.  Dapat siyang gumawa sa akin.  Ang lalaki, ang babae, ang kabataan, ang
batang dinala sa kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng himala ng pagpapatawad sa krus ay nakakalakad
na ngayon sa kapayapaan.  Ang mga mapagpayapa ay tagasunod ng Prinsipe ng kapayapaan.  

Gaano kadalas at gaano kaganda inilalarawan ng kasulatan ang pagparito at ang gawain ni Jesu Cristo bilang
kapayapaan.  Roma 5:1 - mayroon tayong kapayapaan sa Dios.  Efeso 2:14-17 – isang magandang sitas.
Ngunit ang nalilimutan ay nagsasalita ang apostol ng kapayapaan na ginagawa ni Cristo sa Kanyang bayan,
maging Judio at mga Hentil.  Bagaman ang mga Hentil ay dayuhan mula sa pagka-mamamayan ng Israel,
ngayon, sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, sila ay inilapit at pinagkasundo sa iisang katawan.

Ang mapagpayapa ay isa na dinala sa kapayapaan sa Dios at nakikita ang kanyang kasalanan, nakikita na sa
kalikasan siya ay puno ng pagkainggit, pagseselos, at pagkapoot, at ninanasa niya ngayon, sa biyaya ng Dios,
na alisin iyon.  Hindi lamang upang alisin ang sarili niyang daan, kundi upang alisin ang kanyang
pakikipag-alitan at ang pagpipilit sa sarili niyang karapatan.  Tinatalikuran niya ang pagsamba sa sarili, at
sinasamba ang Dios.   Maaari nating ilagay ito sa ganito:  Ang mapagpayapa ay hindi laging tumitingin sa
mga bagay kung paano ito nakakaapekto sa kanya.  Iyan ang ating kalikasan.  Ang pinagmumulan ng lahat
nating pag-aaway at di-pagkakasundo at problema ay ito:  Itinatanong natin, Ano ang magiging kahulugan
nito para sa akin – Ito ba ay patas sa akin? – Iginagalang ba ang aking mga karapatan?  Ang mapagpayapa
ay nakikita ang kanyang sarili bilang kaaba-abang makasalanan; ngunit nakipagkasundo na ngayon kay
Cristo, inaalala lamang niya ang makitungo at ituring ang ibang tao kung paano siya itinuring ng Dios.

Ikaw ba ay payapa sa Dios?  Alam mo ba ang patawad?  Alam mo ba ang kapatawaran?  Samakatuwid mas
higit mong isasapamuhay ang kapayapaang iyon sa Dios at maging mapayapa, hindi madaling mainsulto,
hindi madaling maliitin, hindi sinusuri ang masama sa iyong asawa, hindi binibigyang-kahulugan ang sinasabi
nila sa isang posibleng masamang paraan.  Kundi mamumuhay ka mula sa pinagmumulan ng kapayapaan
sa Dios.

Tayo ay tinawag upang isagawa itong kapayapaan.  Sinasabi ng Panginoon, “Ang Aking mga mamamayan
ay hindi mga tagasuri ng hinuna kundi sila ay mga tagapagsagawa.”   Mapapalad ang mga mapagpayapa!
Mababasa natin sa Roma 12:18, “Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo nang
mapayapa sa lahat ng mga tao.”  Ngayon tayo ay mga makasalanan pa rin.  Madalas ang ating mga
kasalanan ay lumilitaw at nagkakasala tayo sa bawat isa.  Kaya kailangan natin ng matibay na pagbabantay
at disiplina sa sarili at matapat na panalangin.  Maraming bagay ang dumarating sa ating buhay upang
gambalain ang kapayapaan sa isang araw – sa ating pag-aasawa, sa ating pagkakaibigan, sa ating pamilya,
at sa iglesia – naroon lagi ang banta ng pagkakahati at pag-aalitan at pagkakagalit sa gitna ng mga kapatiran.
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Ito ay seryoso, seryoso para sa karangalan ng Dios.  Kung ang mga bata ay laging nag-aaway, ano ang
sinasabi nito tungkol sa inyong tahanan?  Iyan din ay totoo sa iglesia ng Dios – ano ang sasabihin nila sa
tahanan ng Dios kung ang Kanyang bayan ay laging nag-aaway, nagpipintasan sa isa’t isa?  Ang pag-aalitan
sa isa’t isa sa tahanan ng Dios ay seryoso.  Ito ay seryoso para sa sarili nating kaluluwa.  Ginagawa nitong
imposible na maging masaya.  Ito ay nagbibigay ng kalamigan.  Ito ay nagdadala ng kaaba-abang buhay.

Ito ay nagdadala ng kaaba-abang pamumuhay sa inyong pamilya.  Mababasa natin sa aklat ng Kawikaan:
“Mabuti pa ang pagkaing gulay na may pag-ibig, kaysa pinatabang baka na may poot na kalakip.”  Ito ay
nagdadala ng kaaba-abang buhay sa kongregasyon ng Panginoon – malaking kapinsalaan sa layunin ng
ebanghelyo at sa paglago ng mga kaluluwa – kapag ang kongregasyon ay nabubuhay sa pagkakahati at
alitan.  Anong nakakatakot na bagay, at gaano tayo dapat magsisi at ibaba ang ating mga sandata ng
pagkainggit at pagseselos.  Huwag lumapit sa Dios at sabihing, “Ah, wala akong sala ng pagkainggit at
pagseselos; ako ay napakamatuwid.  Ako ay mas mabuti sa aking pagkaunawa kaysa sa walang alam na
kapatid.”  Hindi, dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan.

Ibig sabihin na kapag mayroong kaguluhan at kung mayroong pag-aalitan at agwat sa inyong relasyon,
itanong natin, “Paano ako naging sanhi nito?  Paano ito dahil sa aking nagawa o sinabi?”  At kung makita mo
ang iyong kasalanan, ay humayo ka at ipahayag iyon.

Ngunit may iba pang paraan kung saan natin dapat isagawa ang kapayapaan.  Dapat tayong matutong
maging mapagpayapa.  Dapat nating matutuhan, kung gayon, ang biyaya ng pagkontrol sa ating dila.
Madalas kaysa hindi, pagdating sa pag-aaway, dapat nating matutuhan kung kailan di dapat magsalita.  Ilang
pag-aalitan ang hindi dahil sa katotohanan na hindi natin makontrol ang ating mga dila.  Dapat tayong
manalangin para sa isang pinabanal na dila.  Mababasa natin sa aklat ng Santiago, “Ang bawat tao ay dapat
na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit.”  Mag-isip bago ka magsalita.
Ang isang mas mabuting paraan ng pagsasabi niyan ay, “Manalangin bago ka sumagot.”  Kung minsan ang
mas mabuting daan ay huwag magsalita ng anuman.  Gaanong sakit, gaanong pagsisisi, gaanong kahihiyan
ang dumarating sa iyo at sa akin kapag tayo ay nagsalita dahil sa galit, kapag sinabi nating, “Kailangan kong
ipahayag ang nasa isip ko!”?  Huwag pag-usapan ang iba kung sila ay nakakasakit o mapait.  Huwag
paghiwalayin ang malalapit na magkaibigan ng iyong dila.  Ang dila ay dapat maging kasangkapan ng
kapayapaan.

Hindi lamang natin dapat linangin ang pagkontrol sa ating mga dila, kundi linangin din ang pananalangin at
ang pag-aaral ng Kasulatan, upang tayo ay magkaroon ng ugali at niloloob na tulad kay Cristo.  Mababasa
natin sa Efeso 4 na dapat tayong lahat ay magkaroon ng kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga, na
magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng
kapayapaan.  Pagkatapos ay sikapin mong maging taong madaling lapitan.  Nais mong mabuhay ng
Cristianong buhay na hindi gaya ng isang tinik, lubhang nakakatusok gaya ng isang porcupine – may
mapapalapit at siya ay matutusok.  Kundi ninanais mong mamuhay nang maamo at
mapagpakumbabang-puso.  Hindi ka nakatayo sa iyong karangalan.  Sasabihin mo sa iyong pag-aasawa:
“Hindi ko gagawin … maliban na lang …”  At pagkatapos ang kalalabasan natin sa pag-aasawa ay nasa 50
yardang linya, ang bawat isa ay nakatitig sa kabila ng 50 yardang linya sa isa’t isa!  Ang Dios ba ay tumayo
sa Kanyang karangalan?  Siya ay ininsulto.  Sinaba ba Niyang, “Hihintayin ko silang lumampas sa linya sa at
magsabing, ‘ikinalulungkot ko’”?  Ginawa ba Niya iyon?  Kung ginawa Niya, nasaan ka kaya?

Ang Cristiano ay taong malalapitan.  Siya ay kabataang malalapitan.  Nililinang niya, sa pamamagitan ng
Kasulatan, ang tulad kay Cristong asal ng kababaan (na siyang kabaliktaran ng pagmamataas), o kaamuan
(na siyang kabaliktaran ng sariling-katapangan), o pagpapakumbaba (na siyang kabaliktaran ng pagdidiin sa
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aking kalooban sa anumang paraan).  Nililinang niya ang pagtitiyaga (ang kabaliktaran ng kawalang-tiyaga).
Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Cristo Jesus din naman.  

Ngunit mayroon pa.  Tayo ay mga mapagpayapa sa pagiging positibo at paggawa ng paraan upang
makahanap ng pamamaraan ng pagtataguyod ng kapayapaan.  Kapag tayo ay nagtatanim ng sama ng loob
tayo ay nagtatantya, nagpapasya tayo kung paano natin ipaaalam sa iba ang iniisip natin.  Ang mga
mag-asawa ay magaling dito.  Ang mga bata ay nagiging magaling dito – kung paanong magsabi ng isang
bagay na magbubuyo sa isang tao at pagkatapos ay makuha ang oras ng pagbabayad.  Alam natin ang gawi
ng bawat isa.  Alam natin kung ano ang dapat gawin.  Alam natin kung paano ipahayag ang galit natin sa
pinakamagalang na paraan.  Alam natin kung paano bagabagin ang asawa.  Alam natin kung paano galitin
ang ating asawa.  

Ngayon sinasabi ito ng Kasulatan (1 Cor. 14), sa kasamaan ay maging sanggol kayo – huwag ninyong
pag-aralan ang mga gayong paraan.  Iyon ay, maging walang karanasan kung paanong manakit ng ibang
tao.  Huwag ninyong ituro iyon sa inyong mga anak.  Huwag kayong pumasok sa hukay sa inyong asawa sa
hapag-kainan.  Kundi pag-aralan kung paano itaguyod ang kapayapaan.  Tantyahin ang mga pamamaraan.
Maging mahusay na alisan ng armas ang pagkagalit, nag-aalis ng paghihinala.  Ipakita kung gaano ninyo sila
kamahal kay Jesus.  Ipakita ninyong mahal ninyo ang inyong asawang babae sa inyong mga anak .  Ipakita
ninyong mahal ninyo ang inyong asawang lalaki, ang inyong magulang, ang inyong kapatid na babae, sa
pamamagitan ng mapagpakumbabang espiritu, sa pamamagitan ng mapagpatawad na puso, sa pamamagitan
ng gawang pagsasakripisyo.  Gawin ninyo kung paanong ginawa ng Dios sa inyo.  Mapapalad, sabi ni Jesus,
ang mga mapagpayapa:  sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Dios.  Iyon ay, sinasabi ni Jesus, Dito ay
makikilala sila bilang mga anak ng Dios.  Sila ay aangkinin ng Dios bilang mga anak Niya.  Pansinin na kung
paano tayo nag-aasal bilang mga Cristiano sa isa’t isa ay ang patunay ng ating pagiging anak ng Dios. 

Sa pamamagitan nito ay malalaman ng mga tao, sabi ni Jesus, na kayo ay Aking mga alagad, kung kayo ay
may pag-ibig sa isa’t isa.  Ang asal natin sa bawat isa ay ang nagpapatunay ng ating pagiging tagapagmana
ng buhay na Dios.  Hindi ba ipinapakita ng mga anak ang mga katangian ng kanilang ama at kanilang ina?
Hindi ba sinasabi ng iba sa iyo, “Katulad ka ng iyong ama.  Kamukhang-kamukha ka ng iyong ina”?  Gayundin
ang ating Ama ay Dios ng kapayapaan.  Bakit Niya ipinadala ang Kanyang Anak?  Bakit Niya ibinigay ang
Kanyang Anak?  Dahil hinanap Niya ang kapayapaan at pakikipagkasundo at panunumbalik.  Ngayon ang
kanyang mga anak, bugtong ng Kanyang buhay, ay tulad sa Kanya!  Sila ay tatawagin, sila ay ibibilang, na
mga anak ng Dios, sa paraan ng pagiging mapagpayapa.  Sila ay kikilalanin ng Dios.  “Ito ang Aking anak na
lalaki.  Ito ang Aking anak na babae, na pinag-alayan Ko ng kamatayan ng Aking Anak!  Hindi ko sila
ikinahihiya.  Sila ay kumikilos na tulad Ko.  Ipinapakita nila ang Aking kaluwalhatian.” 

Maaari kang tawagin ng sanlibutan na hangal.  Maaari nilang sabihin na, “Dapat kang manindigan sa iyong
sarili!  Kailangan mo silang maibalik.  Kailangan mo silang matapak-tapakan.  Anong problema mo?” sasabihin
nila sa iyo.  Hayaan mo silang magsalita.  Kikilalanin ka ng Dios.  Mapapalad ang mapagpayapa.

Tayo ay bibigyang-katiyakan ng ating pagiging anak.  Tatawagin natin ang bawat isa na mga anak ng Dios
kapag nakita natin ang isa’t isa na naghahasik ng kapayapaan.

At, oh, gaano pinagpala ang mga bunga ng kapayapaan.  Sila ay kalugud-lugod.  Ang pangalan ng Dios ay
naluluwalhati.  Ang Kasulatan ay may malaya at bukas na daan sa ating buhay.  Tayo ay lumalago sa pag-ibig
kay Jesu Cristo.

Ngayon, ikaw ay dating kaaway ng Dios.  Kinapopootan mo ang Dios.  Ngunit ang Dios, sa pag-ibig, ay
nagtatag ng kapayapaan sa pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo.  Sa pamamagitan ng Kanyang bumubuhay
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na Espiritu ipinagkakasundo ka Niya, sa biyaya, upang matamasa ang kapayapaan sa Kanya.  Ikaw ay payapa
sa Dios. 

At sinasabi Niya sa iyo, “Gaya ng Aking ginawa, ay gawin mo rin! Ako ay nakipagkasundo sa iyo.  Ngayon,
sa pamamagitan ng Aking biyaya, humayo ka at gayon din ang gawin mo.”

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, muli Ka naming pinasasalamatan sa banal na Salita ng Dios at dalangin namin na ito, sa linggong ito,
ay hindi lamang makitang nakasulat sa aming mga puso, kundi makita rin sa mga gawa at sa mga pananalita
ng aming buhay.  Pinasasalamatan Ka namin sa kaloob ng biyaya, na kami ay ginawa upang maging payapa
sa Iyo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.  At dalangin namin ngayon na kami nawa ay maging mga
mapagpayapa.  Sa Iyo ang papuri at karangalan at kaluwalhatian para sa lahat nang ito.  Sapagkat tanging
Ikaw ang karapat-dapat.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


