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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:1-5

“Si Jesus sa Harapan ni Pilato”

Rev. Carl Haak

Sa ating programa ngayon sisimulan natin ang paglalantad ng salaysayin ng paghihirap at kamatayan
ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo sa pagbibigay sa atin ng banal na Kasulatan ng salaysayin sa
Marcos 15.  Hihilingin ko na makipagbukas kayo sa siping ito kasama ko.

Sa salaysaying ito sa Marcos 15 narito ang puso at patibayan ng ebanghelyo ng biyaya ng Dios.  Sa
ganitong paraan ibinigay ng Anak ng Dios ang Kanyang sarili para sa Kanyang mga anak upang sila’y
mabuhay.  Sa mga salita ni Pedro:  “ang isang matuwid dahil sa mga di-matuwid, upang madala niya
tayo sa Dios.”

Marahil ay may natatanging paggalang at kamanghaan at pag-ibig sa ating mga kaluluwa na ating
isasaalang-alang ang salayasaying ito, dahil, malibang ibigay Niya ang Kanyang sarili para sa atin, tayo
ay mapapahamak ng walang hanggan sa ating mga kasalanan.  Nakikita natin Siyang nakatayong
nakagapos at tahimik sa harapan ni Pilato, upang malaya tayong makatayo ng walang hanggan sa
harapan ng Dios.

Sa salaysaying ito makikita natin ang pinaka maningning na pagpapakita ng banal na habag ng Dios
laban sa batayan ng pinaka nakakalulang pagpapakita ng kamalian ng tao.  Subalit, dapat ba natin
asahan ang kabaliktaran?  Sapagkat kung ang ebanghelyo ay ang magandang balita ng biyaya ng Dios
sa makasalanang nararapat sa impiyerno, magkagayon sa paligid ng krus aasahan nating ipakita ang
kamanghaan ng banal na biyaya laban sa mga hindi mabanggit at nakasisindak na mga katibayan ng
ating kasamaan bilang tao.  Makikita natin na ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak upang tumayo sa
lugar, sa halip na, ang Kanyang mga pinili, upang ang mga piniling yaon ay hindi mahatulan, at upang
sila’y mabigyan ng karapatan na tumayo sa harapan ng mukha ng Dios at ng Kanyang mga banal na
anghel para sa walang hanggan.

Sa talatang 1 ng Marcos 15, ibinibigay sa atin ni Marcos ang pangyayari sa huling bahagi ng
pansimbahan o pang-relihiyosong paglilitis kay Jesus, na naghatid sa pagbibigay sa ating Panginoon
kay Poncio Pilato, ang Romanong gobernador, upang ipako sa krus.  Mayroong maagang
pagtitipon-tipon sa Sanhedrin.  Mababasa natin, “Kinaumagahan, nagsanggunian kaagad ang mga
punong pari kasama ang matatanda at mga eskriba at ang buong Sanhedrin.”  Sila, ang buong
konseho, ay nagpupulung-pulong na nang buong gabi at umabot sa kanilang pasiya sa paglilitis.
Mababasa natin iyan sa kapitulo 14:63, 64:  “Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang damit at
nagsabi, Ano pang kailangan nating mga saksi?  Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan! Ano ang
inyong pasiya?  At hinatulan nilang lahat na siya’y dapat mamatay.”  Ang Konseho ng mga Judio, nang
gabing iyon, ay hinatulan si Jesus na nararapat mamatay dahil nagpatotoo Siya na Siya ang Anak ng
Dios sa laman.
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Ngayon ay nabasa natin na sila’y muling nagpulong ng umaga, marahil ay 5:30 o 6:00 – nang
bukang-liwayway.  Bakit sila nagpulung-pulong muli?  Ang sagot ay, upang magbigay ng wangis ng
legalidad ng kanilang pagpapasiya nang nakaraang gabi.  Hindi legal ang panggabing pagpupulong para
sa kanila.  Itinakda sa batas ng mga Judio na hindi maaaring magkaroon ng pagtitipon ang konseho
sa gabi.  Bukod pa roon, ang kanilang pagpapasiya nang nakaraang gabi ay pinupulaang hindi legal.
Kaya’t nagpulong sila nang umaga upang itago ito sa pamamagitan ng paghatol sa araw.

At kagyat, matapos ang kanilang pagsasanggunian, dinala nila Siya kay Poncio Pilato – sa mga korte
ng Romano.  Sapagkat ang patakaran ng mga Romano ay:  unang dumating, unang pagsisilbihan.
Kung mayroon kang gawaing kailangan agad, nanaisin mong humarap sa gobernador ng Roma sa
pagliwanag pa lang ng araw.

Kailangan din natin, magkagayon, na pansinin ang tatlong bagay na kanilang ginawa.  Una sa lahat,
nagpasa sila ng isang pormal na kapasyahan.  Nagkaroon sila ng sanggunian, ating nabasa, o nagpasa
ng kapasyahan.  Ang layunin ng kanilang umagang pagpupulong, kung gayon, ay hindi upang
magpalitan ng kuro-kuro, kundi upang magpasa ng isang kapasyahan para sa kamatayan ni Jesu Cristo.
Sila ay nakapagpalitan na ng kuro-kuro, at sa kanilang kangaroo court (lokohang korte) ay nagpasa sila
ng isang pormal na kapasyahan na si Jesus ay dapat patayin dahil sa pamumusong.

Pangalawa, mayroong pwersahang paglilipat.  Iginapos nila si Jesus at dinala Siya kay Pilato.  Kapag
ang isang kriminal ay inilipat, siya ay dinala mula sa isang nasasakupan patungo sa isa pang
nasasakupan.  Dito, si Jesus ay hindi dinala mula sa isang estado patungo sa isa pa, kundi mula sa
isang korte patungo sa isa pa – mula sa korte ng Judio patungo sa korte ng mga Romano, mula sa
korteng pang-relihiyon tungo sa korteng pambayan.

Ang ikatlong bagay na napansin natin ay walang-malay nilang natupad ang mga salita ng Panginoon,
sapagkat ibinigay nila Siya kay Pilato.  Si Pilato ang gobernador ng Roma na may pananagutan sa lugar
ng Judea at Samaria at itinalagang magpanatili ng kapayapaan at kaayusan.  Ang mga Judio ay hindi
maaaring magpatupad ng capital punishment (pinakamabigat na parusa).  Iyon ay nasa mga kamay
ng Roma.  Sa pagdadala sa Kanya kay Pilato, pinapangyari nila ang sariling mga salita ng Panginoon
(Marcos 10:33), nang sabihin Niya sa Kanyang mga alagad, “Tingnan ninyo, umaahon tayo patungo
sa Jerusalem at ipagkakanulo ang Anak ng Tao sa mga punong pari at sa mga eskriba.  Siya’y
hahatulan nila ng kamatayan, at ibibigay siya sa mga Hentil.”  Ang daan ng krus, tulad ng lahat ng mga
paghihirap ni Jesu Cristo, ay matagal nang itinalaga sa pasya ng Dios.  Ngayon ay dumating na ang
sandali.  Ayon sa itinakdang pasya ng Dios (Mga Gawa 2:23), ang sariling Anak ng Dios ay dinala doon
sa krus.  Ang Dios (Roma 8:32) ay hindi ipinagkait ang Kanyang sariling Anak, kundi ibinigay dahil sa
ating lahat.

Ibinigay sa atin ng Marcos, sa mga talatang 2-5 ng kapitulo 15, ang pinaiksing paliwanag ng kung
anong nangyari nang sila’y nasa harapan ni Pilato.  (Para sa buong paliwanag, iuugnay ko kayo sa Juan
18:28-32.)  Tila malinaw na kapag ang isang tao ay dinala sa gobernador na Romano, aasahan ni Pilato
na ang sakdal ay ipahahayag at patutunayan.  Kaya mababasa natin sa Juan 18:29 na tinanong ni
Pilato, “Anong paratang ang dala ninyo laban sa taong ito?”  Si Pilato ay hindi tagasang-ayon.
Kailangan nilang patunayan ang kanilang kaso.  Maliwanag na sa puntong ito ang mga Judio ay hindi
nakapaghanda at sumagot sa mapagmataas na paraan.  “Kung siya ay hindi tampalasan, hindi namin
siya dadalhin sa iyo.”  Sa madaling salita, “Hindi namin kailangang magdala ng tiyak na sakdal.  Hindi
ba ang katayuan namin bilang mga bihis na lalaki ay magpapatunay na hindi kami magdadala ng
walang salang tao sa iyo, Pilato?”
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Subalit si Pilato, sa puntong iyon, ay nagpakita na mayroon siyang prinsipyo.  Iyon ay, bagama’t si
Pilato ay isang makasariling tao, isang pinahirapang tao, isang nakakaawang tao, isang duwag na tao,
gayunman, sa pagkakataong iyon, tumugon siya sa mga Judio:  “Kunin ninyo siya, at siya’y inyong
hatulan ayon sa inyong batas.”  Alam niya, sa katunayan, ang batas ng mga Judio na kailangang
mayroong mga saksi.  Kaya, sinabi niya sa kanila, “Kung sinasabi ninyong kailangan kong panghawakan
ang inyong salita para dito, ibinabalik ko siya sa inyo.”

Sumagot ang mga Judio, “Hindi kami pinahihintulutan na ipapatay ang sinumang tao.  Pilato, nais
namin ang Kanyang kamatayan! At ang kamatayan ay dapat iparusa ng Roma, ang pamahalaan.  At
saka, nais namin ng pagpapako sa krus.  Pumunta kami upang maipako siya sa krus.”  Ang mga Judio,
siyempre, ay hindi dinala ang sakdal na kanilang pinagkasunduan.  Sa kanilang pagpupulong sa
konseho napagkaisahan nilang isakdal siya ng pamumusong:  “Sinabi Niyang Siya ang Anak ng Dios.”
Ang batas ni Pilato ay walang sinasabi tungkol doon.  Hindi ito makapaghahatid ng pambayang hatol
ng kamatayan sa isang tao.  Kaya sisikapin nilang hikayatin si Pilato na  ito’y isang tao na
nagtatangkang talunin ang kapangyarihan ng Roma.  Naniniwala ang mga Judio na mahihikayat nila
si Pilato na si Jesus ay nagkasala ng pagliligaw sa bansa.

Kaya, sa puntong iyon, ang mga Judio ay nagsimulang sakdalan si Jesus ng maraming bagay, lahat ay
nangangailangan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus.  Mababasa natin sa Lucas 23:1,
“Nagsimula silang ipagsakdal siya na sinasabi, Natagpuan namin ang taong ito na inililigaw ang aming
bansa, at pinagbabawalan kaming magbuwis kay Cesar, at sinasabi na siya mismo ang Cristo, ang hari.”
Ang lahat ng mga bagay na iyon ay lalong nakakamuhi kay Pilato bilang gobernador.

Sinabi nila na inililigaw Niya ang bansa – sa literal, ay baluktot.  Sa madaling salita, sinasabi nila kay
Pilato, “Tayo ay nasa patuloy na daanan, pero ang taong ito ay inilalayo tayo sa daan.”  Naniniwala sila
na ang bagay na ito ay makakatusok sa mga tainga ni Pilato.  At saka, “Natagpuan namin siyang
nagbabawal na magbuwis kay Cesar.”  Ngayon, ito’y harap-harapang kasinungalingan.  Tatlong araw
ang nakaraan tinangka nilang siluin si Jesus ng tanong sa pagbubuwis kay Cesar.  Inakala nila na
mailalagay nila ang Panginoon sa sungay ng suliranin.  At sumagot ang ating Panginoon, “Ibigay ninyo
kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos.”  Pinilipit nila ngayon ang sagot ni Jesus, upang
pumanig sa kanila si Pilato.

Pagkatapos ay sinabi nila kay Pilato, inaangkin niyang siya ang Mesias, ang hari.   Iyon din, ay
kasinungalingan.  Ibig nilang sabihin na sinisikap niyang gawin ang kanyang sarili bilang makalupang
hari.  Subalit ginawang lubos na payak ng Panginoon sa kanila na hindi Siya makalupang hari kundi
espiritwal na hari.  Nalalaman ni Pilato na mayroong napakalaking paghihintay sa mga Judio para sa
isang Mesias, para sa isang politikal, para sa makalupang pinuno na babali sa likod ng pangunguna ng
Romano.  Kaya, kung nais nila itong matala kay Pilato na ito ay isang tao na karapat-dapat na mapako
sa krus, kailangan nilang gawin ang bintang na tantiya nilang kakalabit sa katutubong ugat ng politikal
na pakiramdam ni Pilato.

Ito ay naghatid kay Pilato upang magtanong kay Jesus ng dalawang katanungan.  Mababasa natin sa
Marcos 15:2, “Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?”  Alalahanin na sinuntok nila si Jesus sa mukha ng
kanilang buko ng daliri at dinuraan Siya at sinampal.  Walang pakete ng yelo na maaring ilagay sa
Kanyang mga sugat, galos, at mga pasa.  Walang anumang panghugas sa natuyong dugo.  Kaya iyon
ay halos pabulong na paghamak na tinanong ni Pilato:  “Ikaw, ikaw ang hari ng mga Judio?”
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Sikaping pakinggan habang sinasabi iyon ni Pilato.  Narito ang isang lalaking nakatali sa harapan niya,
inilagay sa kanyang korte ng masusing pagsisiyasat na may pamamaga, mga galos, at natuyong dugo.
“Ikaw?  Ang hari ng mga Judio?”  At sumagot si Jesus, “Ikaw ang nagsabi.”

Isang malinaw na pagpapatibay, isang tahimik, mahinahong pagpapatibay.  “Tulad ng sinabi mo –
hindi, siyempre, tulad ng iniisip ng mga Judio, hindi bilang makalupang hari kundi isang espiritwal na
kaharian.  Ang Aking kaharian ay hindi sa sanlibutang ito.  Ang Aking kaharian ay nakatatag sa
katotohanan at katuwiran.  Oo, iyon Ako.  Ako ang Hari ng Dios.”

Maliwanag, sa puntong ito pinatindi ng mga Judio, ang kanilang paratang.  Mababasa natin sa talatang
3, “Pinaratangan siya ng mga punong pari ng maraming bagay:  ngunit hindi siya sumagot ng anuman.”
Nagpakawala sila ng sangkatutak na paratang, maraming walang katibayang mga paratang.  Subukang
isalarawan ito.  Subukang unawain kung ano ang inilalagay ng Banal na Espiritu sa harapan natin dito.
 Nagtanong si Pilato, “Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?”  Sumagot si Jesus ng pagsang-ayon.
Pagkatapos sa bawat dako ay may maraming tinig na nagpupukol ng mga paratang laban kay Jesus.
At sa gitna niyon, ay minamasdan ni Pilato si Jesus.  Nakatayo Siya doon bilang Anak ng Dios, maringal,
subalit sugatan at duguan – at tahimik.

Ito ang naghatid kay Pilato sa kanyang ikalawang tanong, talatang 4, “Muli siyang tinanong ni Pilato,
Wala ka bang isasagot? Tingnan mo kung gaano karami ang kanilang ibinibintang laban sa iyo.”  Hindi
na maitago ni Pilato iyon sa kanyang sarili.  Tinitingnan niya ang tagpo bilang gobernador ng mga
Judio.  Maraming beses na siyang nakakita ng tao na dinala sa kanyang bar.  Doon, martilyo at sipit,
ang isa ay magpaparatang, at ang pinaparatangan ay susundan ito ng mapusok na pagtanggi.  Ngunit
ang ating Panginoon ay hindi sumasagot – hindi higit sa isang sagot.  Si Pilato ay nanggilalas:  “Wala
ka bang isasagot?”

“Ngunit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman, anupa’t nanggilalas si Pilato”  (t. 5).

Ang Panginoon, sa kawalan Niya ng sala, ay hindi yuyuko upang bigyang-dangal ang mga paratang sa
pamamagitan ng pagsagot.  Ang Kanyang pagtahimik ang sumisira kay Pilato.  Siya’y nanggilalas.  Ito’y
hindi pangkaraniwang tao. At nagsimulang matakot si Pilato at humanap ng paraan upang maiwasan
ang usaping ito at nagpasyang ipadala Siya kay Herodes.

Ano ang kahalagahan ng lahat nang ito sa atin?  Tulad ng sinabi ko nang tayo ay magsimula, hindi tayo
dapat mamangha na makita, sa salaysaying ito, ang pinaka malinaw na pagpapakita ng biyaya ng Dios
laban sa pinaka nakasisindak na pagpapakita ng kapangyarihan at kapangitan ng kasalanan.  Subalit
nakikita ko ang tatlong natatanging gamit.

Una sa lahat, tingnan natin ang ating maluwalhating Panginoon na, nang Siya’y dinala para sa atin,
upang pasanin ang kaparusahan sa ating mga sala, ay hindi sumagot kahit isang salita.  Siya’y nakatayo
na may ganap na kapanatagan.  Hindi siya nag-alay ng pagtatanggol sa Kanyang sarili.  Buuin natin
ang mga pangyayari.  Nakatayo sa harapan ni Pilato.  Nakatayo Siya sa harap ng mailap, ng
kasuklam-suklam, ng mali, ng mapaghiganti, ng mapanikis na mga paratang na ipinupukol laban sa
Kanya ng mga Judio.  At hindi Siya sumagot ng anuman.  Bakit?  Sapagkat ang Anak ng Dios ay
kusang-loob at sa pag-ibig ay napasailalim sa paratang ng ating kasalanan.

Narito ang katuparan ng Isaias 53:7, “Siya’y inapi, at siya’y sinaktan, gayunma’y hindi niya ibinuka ang
kanyang bibig; gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga
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manggugupit sa kanya ay pipi, kaya’t hindi niya ibinuka ang kanyang bibig.”  Ang isa na nagdala ng
ating mga kasamaan ay hindi nagbuka ng Kanyang bibig sa tunay na pagtatanggol sa sarili.  Sapagkat
ang Ama sa langit, ngayon, ay tinawag Siya upang akuin sa Kanyang sarili ang ating kahatulan, ang
ating mga kasalanan, ang kasalanan ng lahat nang Kanyang pinili upang ibigay kay Jesus.  At Siya’y
lubhang masunurin, lubhang puspos ng pag-ibig sa Ama at pag-ibig sa atin, na Siya ay ganap na
tahimik sa harap ng mga malulupit na sakdal.

Ginawa Niya ito dahil nalalaman Niya na sa kabila ng korte ni Pilato ay ang krus.  Sinasabi ni Panginoon,
“Sa krus na iyon dapat Akong pumunta.  Doon ay kailangan Kong tanggapin ang mga paratang na totoo
– iyon ay, lahat ng paratang ng banal na kautusan ng Dios laban sa mga kasalanan ng Aking mga anak
at bayan.  Ang mga ito ay kailangan kong sagutin sa pamamagitan ng pagpasan ng galit ng Dios at
pagsagot ng, ‘Mahal Kita, O Panginoon,’ para sa kanila.”  At upang gawin itong napakasimple, hindi
Niya ibinuka ang Kanyang bibig.  Kung ibinuka Niya ang Kanyang bibig sa puntong iyon, hindi Siya
magiging Tagapagligtas natin.  Subalit itinikom Niya ang Kanyang bibig upang ang sa atin ay mabuksan
sa pagpupuri ngayon.

Ang ikalawang gamit na nakikita ko ay ito.  Mayroon tayong napakalakas na halimbawa para doon sa
mga naghihirap alang-alang kay Jesu Cristo sa paggawa ng mabuti.  Ang ebanghelyo ni Marcos ay
isinulat pangunahin para sa mga Kristianong Romano na, kasama si apostol Pablo, ay nakakatanggap
ng pagsalungat at pag-uusig.  Sila ay dinadala sa mga pinuno at mga hari at pinaparatangan ng
maraming bagay na nakasisirang-puri.  Si Cristo, ngayon, ang ating halimbawa ng pagbabata sa
paninirang-puri para sa Kanyang pangalan sa pagtitiis.  Mababasa natin ito sa I Pedro 2:20-23.  Doon
ay binigyang-diin ni apostol Pedro ang aspeto ng paghihirap ni Cristo.  Sinasabi niya sa atin na nang
ang Panginoon ay alipustain, hindi Siya gumanti.  Ang salitang “alipustain” ay nangangahulugang
“nakakasira, nakawawasak na pananalita, hindi totoo, mali.”  Hindi Siya sumagot, sa gayon ay
nag-iiwan sa atin, sabi ni Pedro, ng halimbawa upang sumunod kayo sa  Kanyang mga yapak.  Alam
ni Cristo habang Siya’y nasa harapan ni Pilato nang araw na iyon na lahat nang mga paratang laban
sa Kanya ay mali.  Gayunman, hindi Siya sumagot ng anuman.  Siya ang ating halimbawa, kung gayon,
ng mapagtiis na paghihirap sa paglilingkod sa Kanya.

Ang ikatlong bagay na dapat nating makita ay ito.  Narito ang ating kasalanan at ang biyaya ng Dios.
Tumingin sa kalikasan ng tao, ang puso ng tao na walang-wala ng biyaya ng Dios, na siyang makikita
sa mga punong pari at sa mga Judio – na siya ring makikita maging sa kanila na babad sa
maka-relihiyong ortodoksiya (orthodoxy).  Nabasa natin sa mga Kasulatan na ang mga Judio at ang
mga punong pari ay hindi mismo pupunta sa bulwagan ng hukuman ni Pilato – sila ay nag-aatubili –
sapagkat iyon ay panahon ng kanilang kapistahan, at sila’y nababahala na dapat nilang sundin ang mga
alituntunin ng kadalisayan.  Sila ay nagpaplano ng pagpatay buong gabi.  Sila’y puno ng galit.  Subalit,
sinasabi nila, “Oh, hindi tayo dapat matagpuan sa korte ng mga Hentil sa banal na araw ng kapistahan.
Oh, gaano kasindak-sindak ito kung ilalapat natin ang talampakan ng ating paa sa korte ng taong si
Pilato sa araw ng kapistahan ng mga Judio.”  Gayunman, sa kanilang mga puso sila ay puspos ng galit
at pagpatay.  Sila ay larawan ng relihiyon na walang-wala ng araw-araw na, pansariling kaalaman ng
sariling kasalanan.  Ito ang relihiyon na nakakaalam nang lahat ng tamang lugar, lahat ng tamang mga
salita, at lahat ng tamang panlabas na gawain – subalit walang karanasan ng biyaya ng Dios sa
kanilang puso, upang magpakumbaba sa harapan ng Dios na banal, sa pagkaalam ng sariliring
karumihan at kasalanan.

Ang larawan dito ay sa puso na walang alam, wala kahit ano, na kanyang sariling kasalanan at ng
kabanalan ng Dios.  Ito ay puso, kung gayon, na makapagsisinungaling.  Ito ay maaring mamuhi.  Ito
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ay maaring magbalak ng masama.  Ito ay maaring magnasa.  Ito ay maaring mainggit.  At kasabay
nito, sa kanyang panlabas na mga gawa, ito ay maaring mag-atubili sa mga panlabas na detalye, sa
buong sandali ay hinahalo sa kalooban ng malupit na kasalanan.

Subalit ito ay larawan din ng kung sino tayo.  Ito ay larawan ng ating kalikasan bilang tao.  Ito ay
larawan ng ating kasalanan.  Ito ay kung sino ang likas na tayo.  Ito ang kabuuan natin sa mga mata
ng Dios.  Ito ay kung ano tayo kapag wala ang biyaya ng Dios.  Tayo ay hamak, kaaba-aba,
kasuklam-suklam, mainggiting makasalanan.  At ito ang biyaya ng Dios.  Sapagkat ibinigay ng Dios ang
Kanyang Anak, hindi para sa matuwid, kundi para sa mga makasalanang pinili ng Kanyang biyaya.

At ipapakita sa atin ngayon ng Dios.  Ipapakita Niya sa atin ang ating kasalanan sa krus.  Huwag
magturo ng daliri dito.  Tingnan mo ang iyong sarili.  Ipahayag sa pamamagitan ng biyaya ng Dios na
“Ako ang nagdulot nito sa Kanya.  Ito ako.”  At ito ang biyaya ng Dios at ang pag-ibig ni Jesus, dahil
ibinigay Niya ang Kanyang sarili sa kamatayan para sa atin.

Ibinigay ni Cristo ang Kanyang sarili para walang salang hatulan upang hindi tayo kailanman mahatulan,
upang tayo ay pawalang-sala sa harapan ng Dios.  Kapag nakita mo iyon, sa pamamagitan ng biyaya
ay, mamahalin mo Siya.  Pagtitiwalaan mo Siya.  Susundin mo Siya.  At sasambahin mo Siya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa banal Mong Salita.  At dalangin namin ang
pagpapala nito sa aming mga puso sa araw na ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


