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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 23:32-43

"Ang Pangako Ng Paraiso"

ni Rev. Jai Mahtani

Sa pagdating natin sa pagtatapos ng ating serye sa Kamatayan, sa araw na ito at sa susunod na linggo
ay nais nating ituon ang ating pansin sa mga salita ng ating Panginoong Jesu Cristo mula sa krus.  Sa
Lucas 23:42,43 mababasa natin, “Sinabi niya (iyan ay, ang kriminal), Jesus, alalahanin mo ako, pagdating
mo sa iyong kaharian.  At sumagot siya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama
ko sa Paraiso.”

Mayroon, syempreng, pitong mga salita na sinabi ng ating Panginoon mula sa krus.  Makikita mo sila sa
Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, at Juan 19.  Sa araw na ito nais nating pag-aralan itong ikalawang salita
na sinabi mula sa krus:  “Ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.”

Ang unang salita na sinabi ng ating mahabaging Tagapagligtas ay, “Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi
nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”  Ang ikatlong salita ay ang kahanga-hangang salita ng
pagmamahal ng anak:  “Babae, narito ang iyong anak! Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, Narito ang
iyong ina!”  Ang ikaapat ay ang tumatagos na sigaw ng mala-impiernong pagdurusa, “Dios Ko, Dios Ko,
bakit mo ako pinabayaan?”  Pagkatapos ay sinabi Niya, “Nauuhaw ako,” na iniinom ang suka na hinaluan
ng apdo, isang bagay na ayaw Niyang gawin noong una.  Pagkatapos ang kabigatan na kailangan Niyang
pasanin na labis na, sumigaw Siya ng malakas na sigaw:  “Natupad na!”  At ang huling salita bago Siya
namatay, “Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu.”  Bagama’t itutuon natin ang ating
pansin sa ikalawang salita sa krus, “Ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso,” ilang pananalita lamang
tungkol doon sa pitong salita sa pangkahalatan.  

Ang ating Panginoon, mapapansin mo, ay sinimulan at tinapos ang Kanyang mga salita sa krus sa “Ama.”
“Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”  At pagkatapos, “Ama,
sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu.”  Pansinin din, na mayroong pitong pananalita,
tiyak na palatandaan sa Kasulatan, ng kaganapan. Ngunit pansinin din na tatlo mula sa pitong mga sigaw
mula sa krus – habang tinitiis Niya mismo ang gayong matinding pagdurusa, tinitiis ang sumpa ng krus
para sa Kanyang bayan – ay para sa iba.  Oo, para sa Kanyang mga tupa:  “Ama, patawarin mo sila,”
“Ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso,” “Babae, narito ang iyong anak.”  Isang paraan upang
maghandang mamatay nang kusang-loob habang naririnig natin ang mga salita ng ating Panginoong Jesu
Cristo mismo mula sa krus.

Madilim at mapanganib na mga panahon ay dumating sa atin:  terorismo, sumasaganang pagtalikod,
dumaraming imoralidad.  Maraming paraan ang sinusubukan ng tao upang harapin ang takot at pagdurusa
at kabalisahan na higit nating nararanasan sa buhay.  Ang iba ay nais gawin ang pagiging
walang-pag-iintindi-sa-buhay:  Kumain, uminom, at magpakasaya, huwag pansinin ang mga atake ng
kaaway at mabuhay lamang.  Ang iba naman ay nahuhulog sa iba’t ibang sukdulan at nanginginig sa takot
sa kawalang-pag-asa at tumatakas sa kabalisahan, nanunuod ng balita, nagtatanong, “Anong susunod?”
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Ngunit alam mo, mayroong mas mabuting paraan, hindi lamang upang madaig ang takot, kundi upang
harapin ang lahat ng mga pangyayari sa buhay sa biblikal na pananaw.  Sinasabi ko sa iyo, ito ang daan
ng krus.  Ito ang daan ng pagninilay, sa kabila ng lahat, sa pinakamadilim na sandali sa kasaysayan.
Sapagkat kung alam ng isang tao kung tungkol saan ang Kalbaryo, kung gayon ay tunay niyang
mahaharap ang buhay at, oo, ang kamatayan mismo.

Ito ang mabuting balita, kaibigan ko.  Makinig! Ang kamangha-manghang hiwaga ng krus ay ang
Nag-iisang Banal ng Israel ay nakikisama sa mga makasalanang gaya mo, gaya ko.

Walang duda ang katotohanan ng dalawang kriminal, isa sa kaliwa at ang isa sa kanan, ay nagbibigay-diin
dito sa malalim na pagpapakababa ni Jesu Cristo.  Ipinadala ng Dios ang Kanyang bugtong na Anak sa
sanlibutan upang ang Matuwid ay ialay ang Kanyang buhay para sa mga di-matuwid.  At mayroon tayo
dito.  Sa ikalabing-isang oras, sabi nga, ang mapaghimalang pagbabago ng magnanakaw na mamamatay
na.  Ito ang ebanghelyo tungkol sa kamatayan ng anak ng Dios.  Ang paraiso ay ipinangako sa
makasalanang nagsisisi.  Ang makasalanang nagsisisi ay nagsasabing, “Panginoon, alalahanin mo ako
pagdating mo sa Iyong kaharian.”  At ang sagot ng Panginoon, “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon
ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.”  Sa gayong pangako ang isang tao ay tunay na makapaghahandang
mamatay nang kusang-loob.

Pinag-aaralan natin ang Pangako ng Paraiso.  Pansining kasama ko ang sigaw ng makasalanan.  Sa
kabaligtaran ay naririnig natin, syempre, ang isang umalipusta sa Anak ng Dios.  Ang sigaw ng mapait na
paghihimagsik, ng masamang pagtanggi, hangal na kawalang-pananampalataya, at masamang
pagmamataas.  Bagama’t ang pag-uusap sa pagitan ng magnanakaw at ni Jesu Cristo ay nakatala sa mga
talatang 42 at 43, ang konteksto ay nagsisimula sa Lucas 23 sa talatang 32.  “Dinala rin upang pataying
kasama niya ang dalawang kriminal.  Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako
siya sa krus, kasama ng mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa.”  At mababasa
natin, sa mga sumusunod na talata sa sitas na ito, ang pang-aalipusta ng lahat nang nakapalibot sa krus:
“Hindi ba ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami!”  Tinudyo nila Siya, nilibak Siya, itinanggi
Siya bilang Mesias.  Hindi nakapagtataka, syempre.  Ito ang ginawa ng karamihan.  Sa katunayan iyon ay
nagkakaisang tinig sa Kalbaryo.  At ito rin ang ginawa ng mga kriminal na ito.  

Ipako ang iyong isip sa eksena.  Isang kriminal sa kaliwa, at isa naman sa kanan.  Narinig nila, ngayon,
ang unang salita ni Cristo:  “Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang
ginagawa.”  Nakita nila ang nakasulat sa ibabaw ng Kanyang ulo, “Ito ang Hari ng mg Judio.”  At sumigaw
sila, “Hindi ba ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami!”   Ayon sa Marocs 15:32 mababasa
natin na kapwa tinuya ng dalawang nakapako ang Cristo.  “Bumaba ngayon mula sa krus ang Cristo, ang
Hari ng Israel upang aming makita at paniwalaan.”  Ang katapat na sitas sa Mateo 27:44 ay naglalarawan
sa kanila bilang mga magnanakaw.  Inilalarawan sila ni Lucas bilang mga kriminal.  Tiyak na sila ay mga
makasalanan na nakagawa ng mga krimen na nararapat sa nakakatakot na kamatayan sa krus.

Ang nakamamangha, gayunman, ay isa sa mga magnanakaw, na sa simula ay sumamang manuya sa Anak
ng Dios, ngayon ay itinatanggi ang pakikiisa sa isang magnanakaw at, sa katunayan, ay sinaway siya.
Pansinin sa talatang 40 at 41, “Subalit sinaway siya ng isa, at sa kanya'y sinabi, Hindi ka pa ba natatakot
sa Dios, yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan?  Tayo ay nahatulan ng matuwid, sapagkat
tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa.”  At saka, “Subalit ang taong ito'y hindi
gumawa ng anumang masama.”  Ang taong ito, si Jesus, ay walang ginawang kasalanan.  Siya ay banal.
Kahit paano ang mga mata ng magnanakaw na ito ay nabuksan sa pagkaalam kung sino Siya na nakabitin
doon sa kanyang tabi sa sinumpang puno ng krus.
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Paano niya nalaman?  At bakit ang pagbabagong ito ngayon?  Anong nangyari?  Ipinapakita ko sa inyo,
narinig niya ang salita ng ebanghelyo sa panalangin ni Jesus, “Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila
nalalaman ang kanilang ginagawa.”  At saka, nakita niya ang maliit na Biblia at binasa, hindi ba, ang mga
salitang, “Ito ang Hari ng mga Judio.”  Higit sa lahat, at walang duda, ang Espiritu ng Dios ang gumawa
sa puso ng hinirang na ito.  Sapagkat narinig din ng isa, ngunit pinagmatigas ang kanyang puso,
samantalang ang magnanakaw na ito ay narinig, nakita, naunawaan, at kinilala.  Sa kabila ng lahat,
maliban sa Espiritu ng Dios, walang sinuman ang maaaring kumilala kay Jesus bilang Panginoon.  Hindi
talaga – kahit na maraming nagsasabing, “Panginoon, Panginoon,” subalit hindi ginagawa ang Kanyang
kalooban.  Ang gayong ipinagmamalaki Siya sa salita ngunit itinatanggi Siya sa gawa ay maghihintay
lamang ng nakakatakot na kahatulan ng Dios.  Subalit ang mga tapat na nagsasabing, “Panginoon,” gaya
ng ginawa ng magnanakaw na ito, kinikilala si Jesus bilang tanging Tagapagligtas, ay ginagawa ang gayon
sa biyaya ng Dios at Espiritu Santo.   Juan 1:13, ang mga ito ay “ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban
ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.”  Ang mga ito ay naligtas sa biyaya, sa pamamagitan ng
pananampalataya, na siyang kaloob ng Dios, na malinaw na nakasaad sa Efeso 2:8.

At tiyak, ang sigaw na ito, “Panginoon, alalahanin mo ako,” ay hindi isang bagay na nagmula mismo sa
magnanakaw.  Bakit, kanina lang ay sumama siya sa karamihan upang libakin ang Anak ng Dios.  At
ngayon ay sumisigaw siya, “Panginoon.”  Ang nangyari ay malinaw.  Ang mga mata ng makasalanan ay
nabuksan sa biyaya ng Espiritu Santo ng makapangyarihang Dios.  Siya ngayon, sa pagsisisi, ay
bumabaling sa Panginoon.  “Panginoon,” sigaw niya, “alalahanin mo ako.”

Ito ay tiyak na kumakatawan sa sigaw ng buong bayan ng Dios sa lahat ng panahon.  Itong magnanakaw
na mamamatay na ay tumingin kay Cristo sa krus at nakita niya at naunawaan.  At sinabi niya, “Jesus,
Panginoon.”  Ang Jesus na ito ay may mga pako sa Kanyang mga kamay.  Ang Kanyang korona ay mga
tinik sa Kanyang ulo.  Ang dugo ay umaagos sa Kanyang tagiliran, at hinarap Niya ang pangungutya ng
mga makasalanan.  Di-magtatagal, sa susunod na tatlong oras, ang kadiliman ay bababa sa balat ng lupa.
At mula sa kadilimang iyon ang Anak ng Dios ay sisigaw, “Dios Ko, Dios Ko, bakit mo ako pinabayaan?”
Nakabitin doon sa sinumpang krus para sa mga kriminal, para sa mga makasalanan – maaari ba Siyang
maging Panginoon?  Oo, oo, oo.  Tiyakan at di-maitatangging, oo! Siya ang mismong pinahiran ni Jehovah.
Kamanghaan ng ebanghelyo – pumarito Siya upang iligtas ang mga makasalanan.  Oo, mamamatay-tao,
mangangalunya, mga lapastangan.  Gaya ng kikilalanin ni Pablo pagkatapos sa I Timoteo 1:15, “Si Cristo
Jesus ay pumarito  sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan; na ako ang pangunahin sa mga ito.”
Tandaan mo ito.  Hindi mo makikita ni kikilalanin si Jesu Cristo hanggang, sa biyaya, ay makita mo ang
iyong sarili bilang ang makasalanang iyon.

Panginoon, hindi ako nararapat na pakinggan mo! Ngunit hinihiling ko sa Iyo na kahabagan mo ako, na
alalahanin mo ako sa Iyong awa.  Ito ang sigaw ng hinirang na anak ng Dios na kinikilalang siya ay isang
makasalanan, na ang mangyayari sa kanya ay nararapat sa kanya.  Subalit ang Dios ay matuwid at
nagpapawalang-sala sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan.

Ang magnanakaw ay sumigaw, “Panginoon, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian.”  Anong
kaharian?  Ang Jesus na ito ay mamamatay na sa krus.  Lahat ng tinatawag Niyang mga pangako ay
mawawala na, mawawala magpakailanman, madadaig sa paraan ng kamatayan.  Ngunit, hindi, kahit
paano, sa paraang ito ng krus, alam ng magnanakaw, at dapat nating malaman, na si Cristo ay
maluluwalhati.  Maaaring naisip ng magnanakaw ang isang kaharian sa hinaharap na bubuksan ni Cristo.
Ngunit tiyak na nalalaman ng magnanakaw na ito, kailangan, na ang kaharian na bubuksan ni Jesu Cristo
ay hindi makalupang kaharian.  Siya ay mamamatay na.
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Kahit paano ay naunawaan niya na bubuksan ni Cristo ang isang espiritual na kaharian, isang
maluwalhating kaharian.  At sa kabila ng lahat ng salungat sa matang walang salamin, mayroon siyang
mga mata ng pananampalataya at kanyang niyakap si Cristo, ang Anak ng Dios, kanyang Tagapagligtas.
“Pagdating Mo sa Iyong kaharian, Panginoon, alalahanin mo ako.  Kapag, sa paraan nitong malupit na
kamatayan, Iyong natamo ang kaligtasan para sa Iyong bayan, at dumating sa Iyong kaluwalhatian, isipin
mo ako.”  At ang pangako ng Tagapagligtas – hindi, hindi lamang kapag dumating Ako sa malayong
hinaharap, kundi ngayon ikaw ay makakasama Ko sa paraiso. 

Una diyan, tandaan, nang Siya ay ipinapako sa krus, Siya ay sumigaw, “Ama, patawarin mo sila sapagkat
hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”   Nagpukol ang mga kaaway ng kawalang-katarungan laban
sa Anak ng Dios.  Subalit ang Isang maamo ay alam na ang layunin ng krus ay upang iligtas ang sa Kanya.
Kaya idinalangin Niya ang panalanging iyon.  Hindi, tiyak na hindi layunin ni Cristo na iligtas ang lahat ng
makasalanan sa krus.  Ibinigay Niya ang Kanyang buhay para sa Kanyang mga tupa, mga tupa na ibinigay
sa Kanya ng Ama.  Isa man sa kanila ay hindi mawawala, sapagkat ipinanalangin Niya sila at ibinigay Niya
ang Kanyang buhay para sa kanila, at para sa kanila ay matatamo Niya ang buhay na walang hanggan.
Kaya nanalangin Siya sa krus, “Ama, patawarin mo sila.”  Isipin mo sandali.  Kung ang ibig sabihin ni
Cristo, “patawarin mo silang lahat,” kung gayon bakit hindi sila pinatawad lahat ng Ama?  Bakit, kung
gayon, nagpatuloy ang isang magnanakaw sa kasalanan at kawalang-pananampalataya at masamang
paghihimagsik hanggang sa huli?  

O, hindi.  Narinig ng Ama ang panalangin ng Kanyang Anak.  Sa gitna ng masasama, nakita ni Cristo ang
sa Kanya.  Ang senturion ay magpapahayag pagkatapos.  Ang mga sundalo at ang mga babae ay
dadagukan ang kanilang mga dibdib.  Oo, walang pagdududa, nakita ni Cristo ang magnanakaw na ito.

At paano sumigaw ang magnanakaw na ito?  Ang panalangin ng Tagapagligtas ay narinig at ang Dios ay
gumawa sa pamamagitan ng Espiritu sa puso ng magnanakaw na ito.  At pinatawad din siya ng Ama.
Puspos ng kamangha-manghang pag-ibig na magtatagal para sa mamamatay-tao, tumugon ba si Cristo,
“Tunay, katotohanang sinasabi ko sa iyo, naririnig Kita, magnanakaw”?  Hindi, “Naririnig Kita, mahal kong
anak.  Hindi Ko itataboy sinuman sa mga tupang ibinigay sa Akin ng Aking Ama.  Nasa iyo ang
kapatawaran ng Aking Ama.  Nasa iyo ang kagandahang-loob at ang karangalan na ibinibigay ng Dios sa
buo Niyang bayan sa Kanyang kaharian.  Ang iba ay hindi maiisip na ito ay maaari.  Subalit Ako, ang Anak
ng Dios, ay sinasabi sa iyo, tunay, katotohanan, amen, walang anino ng pag-aalinlangan, dahil mismo sa
layuning iyan Ako ay pumarito sa sanlibutan at dahil mismo sa layuning iyan Ako ay mamamatay sa krus
– para sa mga makasalanang tulad mo – para sa mga sa pamamagitan ng biyaya at Espiritu ng Dios ay
alam at kinikilala ang kanilang paghihirap, Ako ay pumarito.  Para sa mga sa kanilang paghihirap ay
nalalaman na ang tangi nilang kaligtasan ay na kay Jesu Cristo at sa Kanya na napako sa krus, Ako ay
pumarito.  Para sa mga tumugon ng may mapagpakumbabang pasasalamat, tumatawag sa Cristo bilang
tangi nilang Panginoon at Tagapagligtas, Ako ay naparito.”  Naririnig mo ba ang Tagapagligtas?
Nauunawaan mo ba ang mga salita sa ibabaw ng krus?  Si Jesus ay tunay nga na Hari ng mga Judio.  

Ngunit bakit kailangan itong isulat sa Hebreo, Latin, at Griyego, ang kilalang mga wika noon ng sanlibutan?
Dahil ang ebanghelyong ito ay dapat ipangaral sa buong sanlibutan.  Ngayon din naman, sa lahat ng mga
bansa.  Kaya nga ang nabuhay na Panginoon ay nag-utos sa iglesia na humayo sa buong sanlibutan at
ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. 

Sinasabi mo ba, “Kung ikaw ay Dios, bakit ako nagdurusa?  Bakit mayroong kamatayan?  Bakit digmaan?
Bakit kalungkutan?  Bakit operasyon?  Bakit pagdurusa?  Bakit ang sakit na ito?”  Sinasabi mo ba, “Kung
ikaw ay Dios, bakit hindi ka bumaba at iligtas kami?  Patunayan mo ang iyong sarili kahit mula sa krus”?
O, iyan ang sigaw ng karamihan, ang masamang paghihimagsik na narinig doon sa Kalbaryo.  Nakikiusap
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ako sa inyo ngayon, ikaw at ako ay dapat magsabi, “Lahat ng ito ay nararapat sa atin, ngunit Siya, ang
Anak ng Dios, ay matuwid.”  At dapat nating isigaw, “Panginoon, alalahanin mo kami, kahabagan mo kami,
patawarin mo kami at iligtas kami mula sa aming kasalanan at sa kamatayan at sa impierno.”

Ang pangako ni Cristo ay sa magnanakaw at sa atin, “Ngayon ikaw ay makakasama ko sa Paraiso.”  Hindi
lamang sa hinaharap, kapag bumalik na Ako sa wakas upang itatag ang Aking walang hanggang kaharian,
kundi ngayon, kasama Ko sa paraiso.  Kapag pumunta na Ako sa Ama, sabi Niya sa magnanakaw sa krus,
ikaw magiging una, ang pribilehiyong lugar ay para sa mga makasalanan, sa mga makasalanan na naligtas
sa kamangha-manghang biyaya ng Dios.

Paraiso ngayon.  Iyan, syempre, ang paglalarawan sa langit bilang paghahambing sa orihinal na
Halamanan ng Eden, na ngayon ay inalis na upang ang kaluwalhatian ng Paraiso ay higit na dakila kaysa
orihinal na paraiso ng Eden, kung saan walang kasalanan, walang pagdurusa, walang kamatayan, walang
kalungkutan, walang sakit.  Ang orihinal na Halamanan ng Eden ay larawan lamang, larawan lamang para
sa atin, kung kaya’t sa paraan ng pagkahulog, at sa paraan ng ating katubusan, ay maunawaan natin na
ipinangako sa atin ng Dios kay Jesu Cristo ang isang higit pang maluwalhati, maging ang bagong mga
langit at bagong lupa, doon upang makasama si Jesus, ang Anak ng Dios na nagkatawang-tao.  “Ngayon,
kasama Ko sa Paraiso.”  Doon, kasama ni Cristo at sa pamamagitan ni Cristo, upang luwalhatiin ang Dios
magpakailanman.

Matuto tayo sa pamamagitan ng sigaw ng magnanakaw at sa salita ng Panginoong Jesu Cristo:  Ang
Haring Jesus ay pumasok sa Kanyang kaharian.  At ang Kanyang kaharian ay hindi dito sa lupa.  Ang
Kanyang kaharian ay makalangit, maluwalhati, walang hanggang kaharian.  Di-magtatagal Siya ay sisigaw,
“Natupad na!”  At pagkatapos Siya mismo ay mamamatay at magsasabing, “Ama, sa mga kamay mo ay
inihahabilin ko ang aking espiritu.”  Kaya ang anak ng Dios ay maaari ring mamatay sa ganoong paraan.
Mamamatay siya nang may kaalaman ng tagumpay.  Mamamatay siya sa pagkaalam na agad siyang
makakasama ng kanyang makalangit na Ama at ni Jesu Cristo sa Paraiso.

Iyan ang tanging paraan upang mamatay – pagtawag sa pangalan ng Panginoon.  Iyan ang tanging
paraan upang maging handang mamatay nang kusang-loob.  Huwag kalimutan.  Mayroon lamang
dalawang paraan upang tingnan si Jesu Cristo.  Madalas si Cristo ay ipinangangaral at tinatanggap na tila
baga mayroong maraming paraan upang hawakan Siya.  “Iginagalang ko ang pananampalatayang
Cristiano,” sabi ng iba.  “Ngunit personal akong hindi naniniwala.  Hindi ako Cristiano.”  O, gaya ng mga
Fariseo, “Ako ay Cristiano, nakita mo, namumuhay ako nang marangal.  Hindi ako magnanakaw at
mangangalunya.”  O mga mangangaral na nagsisinungaling mismo at nagpapahayag ng mensahe na
mahal ng Dios ang lahat ng tao.  Kaya iniisip ng mga makasalanan na maaari silang magpatuloy sa
kanilang kasalanan o mag-ambag sa sarili nilang kaligtasan – iyon ay mga kasinungalingan.  Mayroon
lamang dalawang uri at dalawang paraan upang tingnan si Jesus – ang hinirang at ang itinakuwil, ang
daan ng kawalang-pananampalataya at ang daan ng pananampalataya.    

Ang itinakuwil na nakarinig ng ebanghelyo ay pinagmamatigas ang kanilang puso at kinukutya ang
katotohanan ng Salita ng Dios.  Subalit ang hinirang na nakarinig ay kasing-baba ng alabok at sinasabi nila,
“Dios, mahabag Ka sa akin, na isang makasalanan!”  Alin ka?  Tandaan, ang pinakahamak na makasalanan
ay kayang iligtas at inililigtas ni Cristo.  Hindi, itong huling minutong pagbabago ay hindi maaaring gamitin
upang magpatuloy sa kasalanan.  Hindi syempre! Ngayon, sinasabi ng Kasulatan, huwag ninyong
pagmatigasin ang inyong puso kundi magsisi.  Magbalik-loob sa Panginoon habang matatagpuan pa Siya
at habang humihinga ka pa.  Ngunit, tandaan, inililigtas ng Dios ang sinumang loobin Niya at kapag
Kanyang niloob.  Ang sariling Kanya ay magsasabi sa Kanya, “Alalahanin mo ako.”  At sa Paraiso sila ay
makakasama ng lahat ng mga banal na sasama sa kaluwalhatian upang umawit ng kaligtasan sa ating
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Dios.  Sa pamamagitan ng biyaya lamang, ni Cristo lamang, pananampalataya lamang, sa pamamagitan
lamang ng kapahayagan.  At pagkatapos ay kaluwalhatian sa Dios lamang.  Ito ang ebanghelyo ng biyaya,
ang makilala kung alin ang maaari mong ikabuhay at ikamatay nang kusang-loob at may kagalakan.

Pagkalooban nawa ng Dios ikaw at ako na malaman ang pangako ng Paraiso ngayon.  Amen.

__________________________________________________

Ipagkaloob mo sa amin, Ama, ang mga tainga upang makarinig at pusong sumasampalataya sa
kahanga-hangang pangako ng ebanghelyo na si Cristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan, upang iligtas ang
mga makasalanan.  Amen.


