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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Tito 2:11-13

"Ang Buhay Na Itinuturo Sa Atin Ng Biyaya Upang Ipamuhay"

ni Rev. Carl Haak

Buksan ang inyong Biblia sa Salita ng Dios sa Tito 2:11-13.  Mababasa natin:  “Sapagkat nagpakita ang biyaya
ng Diyos, na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakuwil ang
kasamaan, at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay nang may katinuan, matuwid at
banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng
kaluwalhatian ng ating dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.”

Si Tito ay isinugo ni apostol Pablo sa iglesia sa isla ng Creta.  Pinagbilinan siya na dapat niyang turuan ang
bayan ng Dios na mamuhay ng banal na pamumuhay, na mamuhay nang kaugma sa kaligtasan na natanggap
nila kay Cristo.  Ganito ito inilagay ni Pablo sa talatang 1 ng ikalawang kapitulo:  “Ngunit ikaw naman,
magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral.”

Ang mahusay na aral ay hindi lamang ortodoksiyang aral, kundi ito sa literal, ay mabuti o malusog na aral.
Kapag ang katotohanan ng Dios ay malabo lamang sa ating mga ulo ngunit hindi namamahala sa ating buhay,
tayo ay mga patay.  Ngunit kapag ang buhay na katotohanan ay bumihag sa puso sa pamamagitan ng
pananampalataya, pinamamahalaan ang damdamin at ang kalooban, kung gayon tayo ay may malusog na
aral.  

Ang mga mananampalataya sa Creta ay kailangan ng mahusay na aral o malusog na aral dahil sila, gaya
natin, ay nabubuhay sa lalong masamang panahon at masamang lugar.  Tinutukoy ito ni Pablo sa unang
kapitulo, talatang 12ss., kung saan ay sinabi niya na ang lipunan ay maaaring maglarawan ng pagiging puno
ng masasamang hayop.  Ang mga tao ay ibinigay sa kasalanan, kaya sila ay tulad sa mga hayop.  At sila ay
mga batugang matatakaw.  Pagkatapos, sa talatang 15, sinabi niya na ang kanilang pag-iisip at budhi ay
pawang pinarumi at sila’y kasuklam-suklam at masuwayin sa anumang gawang mabuti.  Ang iglesia sa Creta
ay namumuhay sa gitna ng nakakahiya at nakapanghihilakbot na mga bagay, kung saan ang mga moral na
ugat ng lipunan ay pinutol, na dating nararamdaman ng mga tao.  Sa gayong sanlibutan sinabi ni Jesus sa
Kanyang bayan:  “Mamuhay ka sa Akin.”

Sa kapitulo 2 si Pablo ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga detalye kung paano tuturuan ni Tito ang mga
lalaki at mga babae sa iglesia, at mga binata at mga dalaga, at mga manggagawa – lahat sila – paano sila
mamumuhay.  Sinabi niya sa talatang 10, “upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Dios
na ating Tagapagligtas.”  Iyon mismo ang punto!  Sabi niya, “Dapat mong turuan ang bayan ng Dios na
palamutian ang aral ng Dios.”  Iyon ay, na ang kanilang buhay sa bawat lugar ay magpakita ng kagandahan
ng Dios at ng katunayan ng Kanyang kaligtasan sa kanilang buhay.  Pagkatapos, upang patibayin iyan, upang
magbigay ng nakapanghihikayat na dahilan kung bakit dapat silang mamuhay sa paraang ang katotohanan
ng Dios ay palagiang pinapalamutian, sinabi niya, “Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Dios, na nagdadala ng
kaligtasan sa lahat ng tao.”  Ito ang punto:  Ang nagliligtas na biyaya ng Dios ay nagtuturo sa atin na
mamuhay ng banal na pamumuhay ngayon mismo.
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Naligtas sa biyaya.  Iyan ang isang maluwalhating katotohanan ng Kasulatan.  Iyan ang nag-iisang aral sa
lahat ng ibang mga aral – ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Dios.  Alam mo ba iyan?  Alam mo ba iyan
sa iyong puso?  Kung gayon malalaman mo rin kung paano mamuhay ng banal na pamumuhay.  Ang
mamuhay ng buhay na walang kabanalan, ang mabuhay na walang-bahala, ang mabuhay na ginagamit ang
salitang “F”, ang mabuhay na walang panalangin, ang mabuhay na walang pagsisisi – at pagkatapos ay
sasabihin mo, “Ako ay naligtas sa biyaya,”  iyan ay kalapastanganan.  Ang pinakamatinding kalapastanganan
ay hindi ginagawa saanmang lugar sa sanlibutan.  Ito ay ginagawa ng mga panlabas na nagsasabi na sila ay
naligtas sa biyaya ngunit namumuhay ng buhay na walang kabanalan.  Iyan ang pinakamatinding
kalapastanganan sa harap ng Dios.  Ibig sabihin niyan na hindi mo nalalaman sa iyong puso kung ano ang
sinasabi mo kapag sinasabi mong ikaw ay naligtas sa biyaya.  Kapag ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng
nagliligtas na biyaya, tunay na biyaya, kung gayon ikaw ay may pangganyak, sa biyayang iyon, para sa buhay
na banal.  

Ang biyaya ng Dios ang nagligtas sa atin.  Mababasa natin, “Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Dios, na
nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao.”  Ang kahulugan ng salitang “biyaya”, gaya ng maaaring alam mo,
ay di-nararapat na kagandahang-loob.  Ang biyaya ng Dios ay, una, na hindi Niya ibinibigay sa atin ang
nararapat sa atin – iyon ay, kahatulan.  Kundi ibinibigay Niya sa atin ang di-nararapat sa atin at di kailanman
matatamo – kaligtasan.  Ibig sabihin na walang anuman sa iyo o sa akin o sa iba pang anak ng Dios na may
halaga sa ating sarili.  Walang may halaga sa atin.  May halaga tayo kay Cristo, sa pamamagitan ng biyaya.
Ngunit sa ating sarili tayo ay maruruming makasalanan, walang-wala kahit ano mang mabuting bagay.

Ngunit tayo ay naligtas.  Bakit?  Dahil ang Dios sa sarili Niyang puso ay mapagbiyaya at mahabagin at sagana
sa awa.  Niloob Niyang iligtas tayo.  Mayroon Siyang kagandahang-loob upang gawin ang gayon.  Ang
maligtas sa biyaya ay nangangahulugang ang pasya para sa kaligtasan ay pasya ng Dios – hindi sa
makasalanan.  Ang Dios, dahil lamang sa biyaya, mula sa walang hanggan, ay hinirang at pinili ang mga
ililigtas Niya dahil gagawin Niya ang gayon.

Mababasa natin sa II Timoteo 1:9 na ang Dios ang “nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na
pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin  (ngayon pansinin ang mga
salitang) at biyaya.”  Iniligtas tayo ng Dios ayon sa sarili Niyang biyaya, na ipinagkaloob sa atin kay Cristo
Jesus bago pa magsimula ang sanlibutan.  Ito ay walang hanggang biyaya.  Pinili ng Dios na ipagkaloob ang
biyayang ito sa atin bago pa magsimula ang sanlibutan, bago pa man tayo magkaroon ng pagkatao, bago
pa tayo nakagawa ng mabuti o masama.  Tayo, kung gayon, ay naligtas sa pamamagitan ng walang hanggan,
partikular, kahanga-hanga, at kamangha-manghang biyaya ng Dios.  Ang mga naligtas ay hindi mas mabuti
sa kanilang sarili kaysa sa mga papunta sa impierno.  Ang mga naligtas ay hindi mas mabuti kaysa sa mga
pinagmatigas sa harap ng Dios sa kanilang kawalang-pananampalataya at hinayaan sa karumihan ng kanilang
mga kasalanan.  Ngunit nang tayo ay naligtas, ito ay dahil ang Dios ay naging mapagbiyaya sa atin.  At sa
biyayang iyon, inihatid Niya tayo sa kaligtasan.  Ituwid natin iyan.  Hindi tayo naligtas dahil tayo ay
karapat-dapat, dahil tayo ay yari sa mas mabuting bagay, dahil pinili natin ang tama, dahil mas mabuti tayo
ng kaunti kaysa sa katabi natin.  Hindi!  Walang laman ang maaaring magmalaki sa presensya ng Dios. 
Ngunit siyang nagmamalaki ay magmalaki sa Panginoon (I Cor. 1).  Tayo ay naligtas sa biyaya.
 
Ngayon ang biyayang iyan, sabi ni apostol Pablo, ay nagpakita.  Sa literal, ito ay tumagos sa kadiliman ng
ating mga kasalanan.  Ito ay nagpakita kay Jesu Cristo.  Si Jesu Cristo ay pumarito, sa biyaya ng Dios, sa
sanlibutan, upang mamatay at muling mabuhay at upang umakyat sa Kanyang Ama.  Tunay na ang teksto
ay nagsasalita, una, tungkol sa pagpapakita ng biyaya ng Dios at sa pagpapakita ni Cristo upang maghatid
sa atin ng kaligtasan.  At, pangalawa, kapag si Cristo ay muling pumarito upang dalhin tayo sa kaluwalhatian.
Sinasabi sa atin ng talatang 13 na ang biyaya ng Dios ay magpapakitang muli sa pagparito ng Anak ng Dios
kapag Siya ay muling bumalik sa kaluwalhatian.  Nabasa natin na hinihintay natin ang mapalad na pag-asa
at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.  
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Kaya, ang biyaya ng Dios ay dumating sa atin.  Una itong dumating nang dinala ni Cristo ang ating mga
kasalanan sa sarili Niyang katawan sa isang puno upang makamit ang kapatawaran natin.  Pagkatapos ang
biyaya ay darating din kapag bumalik si Cristo sa wakas ng sanlibutan at dalhin tayo sa ganap na kaligtasan
sa Kanyang sarili.  Kaya ang biyaya, biyaya na nagpakita, ay nagsasalita.   Ito ay nagsasalita sa ating puso.
Sinasabi nito sa atin kung paano mamuhay ng banal na buhay.  Ang biyaya ay hindi isang mumurahing tiket
patungong langit sa higaan ng pagnanasa at paglalasing at pagmumura at kasamaan.  Kundi tinuruan ng
biyaya ang puso natin upang umawit, tinuruan ang ating mga paa upang masunuring lumakad sa Dios,
tinuruan ang ating mga kamay upang gawin ang mga bagay ng Dios, tinuruan ang ating mga mata upang
ibigin ang mga bagay ng Dios, tinuruan tayo kung paano mamuhay.  Binabago ng biyaya ng Dios ang ating
buhay.  Ito ay nagbubunga ng banal na buhay.  Kung saan may biyaya, naroon ang Cristianong pamumuhay,
naroon ang mga pagnanasang tulad ng kay Cristo, naroon ang pagsisisi.

Iyan ay dahil ang biyaya ng Dios ay kapangyarihan ng Dios na gumagawa sa ating kaluluwa, dinadaig ang
patay nating kalooban sa kasalanan at ikinikiling ang ating pagnanasa sa mga bago at banal na bagay.

Sinasabi ni Pablo sa I Corinto 15:10, “Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako ay ako, at ang kanyang
biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod nang higit kaysa
kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na nasa akin.”  Si Pablo doon ay nagsasalita
tungkol sa kapangyarihan, kapangyarihan upang palayain siya, kapangyarihan upang magdala ng kaligtasan;
ng di-matatanggihang kapangyarihan na gumiba sa matigas na puso at ngayon ay sumupil sa kanya at
makapangyarihang gumawa sa kanya tungo sa bago at banal na buhay.

Yaong kapangyarihan ng biyaya ng Dios ay ginawa, syempre, sa pamamagitan ng pamamaraan.  Tinatawag
natin silang “pamamaraan ng biyaya.”  Ginagawa ng Dios ang kapangyarihan ng Kanyang biyaya sa
pamamagitan ng Kanyang Salita, sa pamamagitan ng pangangaral ng Kanyang Salita, sa pamamagitan ng
panalangin, at sa pamamagitan ng mga kaibigan.  Ang biyaya ng Dios ay kapangyarihang nadarama.  Sa
katunayan ito ay nagbibigay-lakas sa iyo na sumasampalataya.  Nagbibigay ito sa iyo ng tainga upang
makinig at mata upang makakita at puso upang sumampalataya.

Ang biyaya ng Dios ay dumating sa iyo, sabi ng apostol.  Ito ay nagpakita sa lahat ng tao, iyon ay sa lahat
ng uri ng tao – sa lahat ng gulang, bata at matanda, sa mga lingkod, sa may asawa at walang asawa, sa mga
mag-asawa, sa mga negosyante sa sanlibutan, sa maybahay sa tahanan, sa isang mag-aaral sa kolehiyo,
kabataan, maliliit na bata.  Ito ay nagpakita sa iyo.  Sa katunayan ito ay narito ngayon.  Masasabi mong, “sa
pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako ay ako.”  Ang biyaya ng Dios ay nagpakita.  At ito ay nagpakita upang
turuan tayo kung paano mamuhay.  

Mababasa natin:  “Na nagtuturo sa atin na matapos itakuwil ang kasamaan, at mga makamundong
pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay nang may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon.”
Ang pagpapakita ng makapangyarihang biyaya ng Dios sa ating kaluluwa ay may epekto.  Ito ay nagtuturo
sa ating mga puso.  Ito ay nagtuturo sa ating mga paa.  Kinikilos nito ang ating kaluluwa sa banal na buhay.
May ganito bang epekto ang pagpapakita ng biyaya ng Dios sa iyo? 

May mga nagsasabi na kapag itinuro mong ang kaligtasan ay buong sa biyaya, makakagawa ka ng
walang-ingat na mga Cristiano – na ang mga tao ay mananatili sa pagwawalang-bahala sa kanilang
kasalanan, na binibigyan mo ang tao ng pahintulot na mag-ukol ng panahon sa kasamaan.  Hindi, sabi ng
Salita ng Dios.  Hindi, sabi ng Dios.  Ang mismong kabaliktaran ay totoo.  Ang katotohanan ng Dios ay malinis
salungat sa pagbaluktot na iyon nitong katotohanan, sa kasinungalingang iyon, sa paninirang iyon.  Ang
biyaya, at tanging ang biyaya, ang humihikayat na dahilan upang mabuhay ng banal, Cristianong buhay.
Hindi mga gawa.  Kung titingnan mo ang Cristianong buhay bilang naisakatuparan mo dahil sa iyong pasya,
kung gayon ikaw ay hindi mamumuhay ng may katinuan, matuwid, at banal.  Kundi ikaw ay magiging
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malamig at di-mabunga at magiging matuwid sa sarili.  Ngunit kapag nakita mo ang biyaya ng Dios sa isang
kamuhi-muhi gaya ng iyong sarili, lubos na nararapat sa walang hanggang kapahamakan, at kapag yaong
kahanga-hangang biyaya ng Dios ay suminag sa iyong puso, tuturuan ka nito kung paano mamuhay.

Ang kahulugan ng salitang “turuan” ay akayin bawat hakbang.  Ang pagtuturo ng biyaya ay hindi nagdadala
sa iyo sa kalituhan.   Hindi ka lamang nito pinagagalaw gaya ng espiritu ng mga demonyo.  Kundi inaakay
ka nito bawat hakbang sa isang matalino, may prinsipyo, dama sa pusong buhay Cristiano.  Ito ay isang
mabuting guro.

Tinuturuan tayo nito, una sa lahat, ng dapat nating iwasan.  Itinuturo sa atin ng biyaya ng Dios na dapat
nating itanggi ang kasamaan at makasanlibutang pagnanasa.  Ang kasamaan ay tumutukoy sa buhay na
walang pagpapahalaga sa sinasabi ng Dios.  Ito ay nagmumula sa panloob na paghamak sa Dios.  Ang
kasamaan ay pagsasabing, “Dito ako sa sarili kong daan.  Gagawin ko ang mabuti sa akin.  Ibibigay ko ang
sarili ko sa ikasisiya ko.”  Ang kasamaang iyon, sa gayon, ay ipinapakita ang kanyang sarili sa maraming
anyo:  pangangalunya at inggit at pagpatay at paninirang puri, at pagiging malupit at suwail.  Iyan ang likas
natin.  Likas tayong masama.  Ngayon tinuturuan tayo ng biyaya ng Dios na itanggi ang kasamaan, na
kamuhian maging ang kaisipan na mamumuhay akong walang pagpapahalaga sa Dios.  Itinuturo sa atin ng
biyaya ng Dios na dapat nating itanggi ang makasanlibutang pagnanasa.  Ang mga makasanlibutang
pagnanasa ay makasalanang hilig ng katawan na matatagpuan sa sanlibutan at matatagpuan sa ating laman
– lahat ng mga bagay na itinataguyod at pinupuspos ng alindog ng paglilibang:  pagnanasang sekswal at
paglalasing at kasakiman at pagmamataas at patuloy at patuloy ang listahan.  Ang biyaya ng Dios kay Cristo
ay nagtuturo sa atin na tanggihan ang kasamaan at mga makasanlibutang pagnanasa.

Ang salitang “tanggihan” ay isang malakas na salita.  Ibig sabihin nito ay itakuwil.  Ibig sabihin ay iwaksi.
Ito ang salitang ginamit patungkol kay Pedro nang “itinanggi” niya ang Panginoon.  Nang itanggi ni Pedro
si Jesus, iyon ay malakas.  Iyon ay madiin!  Gayundin ang biyaya na nagtuturo sa atin na maging malakas,
na maging madiin, na itakuwil ang kasamaan at makasanlibutang pagnanasa.  Nakikita mo ba sa iyong buhay
ang mga bagay na di-nakalulugod sa Dios?  Sinasabi ng Dios, “Nagpakita ngayon ang biyaya.”  Ano ang
sinasabi ng biyaya sa iyo?  Ang biyaya ay gumagawa sa iyo ng pagnanasa, ng malalim na pagnanasa, upang
itakuwil ang sarili mong mga pagnanasa at mga kasamaan.

At kaya, bilang mabuting guro, tinuturuan tayo nito ng dapat gawin – na dapat tayong mamuhay ng may
katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon.  Iyan, syempre, ay nangangahulugang ang biyaya ay
nagbubunga ng malaking pagbabago.  Ang Cristiano ay hindi isang tao na nagpapanggap dito sa
kasalukuyang panahon, umaasang walang makakapansin sa kanya, na palihim na ikinahihiya ang pagiging
kaugnay kay Cristo.  Hindi, hindi.  Ang isang Cristiano ay hindi isang patay na isda na patihayang nakalutang
sa daloy ng maruming sanlibutan – masamang pananalita at pagmumura at pag-iinom, tulad ng iba, lamang
ay mayroon siyang relihiyon tuwing Linggo.  Hindi iyon Cristiano.  Ang isang iyon ay hindi ligtas.  

Kundi ang Cristiano ay buhay.  Siya ay buhay at siya ay lumalangoy sa daloy, salungat sa daloy ng sanlibutan
– sa katinuan, katuwiran, at kabanalan.  Dapat tayong mamuhay ng may katinuan, hindi lasing – hindi lasing
sa pisikal, ngunit hindi rin lasing sa mga bagay ng sanlibutang ito, hindi babad sa mga bagay ng sanlibutang
ito, hindi nabubuhay para sa mga bagay ng sanlibutang ito.  Para saan ka nabubuhay?  Ano ang
pinakamalalim mong kasiyahan?  Ikaw ba ay lasing sa isports?  Ikaw ba ay lasing sa iyong sarili?  Ikaw ba
ay lasing sa mga anyo?  Tumatayo ka ba sa harap ng salamin?  Ikaw ba ay lasing sa uso?  Ikaw ba ay lasing
sa kasikatan?  Sinasabi ng Salita ng Dios na tuturuan tayo ng biyaya na mamuhay nang may katinuan, na
mag-isip ng tama, na mag-isip tungkol kay Cristo. 

Samakatuwid dapat tayong mamuhay ng matuwid.  Ang kahulugan niyan ay marangal, tapat na buhay sa isa’t
isa, tapat na buhay sa pag-aasawa, tapat na buhay sa ating mga kaibigan.
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At dapat tayong mamuhay ng banal.  Iyan ay, nabubuhay tayo para sa mata ng Dios.  Nabubuhay tayo para
sa Kanyang ngiti.  Nabubuhay tayo sa paraang hindi Siya sumisimangot sa atin.

Ang biyaya ay nagbubunga ng pagbabago.  Ang pagbabagong ito ay hindi naipapasa.  Ang pagbabagong ito
ay may epektong tumatagal.

Una sa lahat, tinuturuan tayo ng biyaya na gawin ang lahat nang ito – ang mamuhay ng banal na buhay –
sa kasalukuyang panahon.  Kaya hindi ito naipapasa kapag ikaw ay lumabas sa sanlibutan, hindi ang biyaya
ng Dios!  Ang biyaya ng Dios ay hindi magiging isang bagay na pinag-uusapan natin tuwing Linggo.  Ito ay
magiging kasalukuyang kapangyarihan na nagmamaneho ng ating buhay sa sanlibutang ito.  Ikaw at ako,
bilang mga anak ng Dios, ay hindi lamang naligtas para sa ikaluluwalhati ng Dios sa langit.  Tayo ay naligtas
para sa kaluwalhatian ng Dios sa lupa, ngayon mismo, dito sa kasalukuyang panahon – sa ginagawa nating
pakikipag-date, sa mga kaibigan natin, sa paglilibang natin, sa buhay na ipinapamuhay natin, sa ating
katapatan sa iglesia.  Dapat nating palamutian ang aral ng Dios sa lahat ng mga bagay.  Dapat nating ipakita
kung gaano kaganda ang biyayang iyon.  Kaya nais natin ang biyayang iyon sa ating tahanan.  Nais natin iyon
sa ating trabaho.  Nais natin iyon sa ating paaralan.  Ayaw nating itago ang biyayang iyon.  Ayaw nating
magsuot ng balatkayo sa sanlibutang ito – ang balatkayo ng pagwawalang-bahala at kahihiyan.  Ang biyaya
ay isang bagay na nakikita.

Pangalawa, ang biyaya ng Dios ay magkakaroon ng epektong ito, kokontrolin nito ang ating mga hinahangad.
Kokontrolin nito ang nais natin.  Iyan ang laging epekto ng mabuting guro.  Ilan sa pinakamagagaling na guro
ay may paraan ng paggawa sa iba ng pagnanasang maging katulad nila.  Ang mabuting pagtuturo ay
nagbubunga ng pagnanasang maging gayon.  Gayundin ang biyaya.  Tinuturuan tayo ng biyaya na hintayin
ang maluwalhati at mapalad na pag-asa, sabi ng apostol, ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang
Dios at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.  Ang biyaya ay nagbubunga sa atin ng sabik na paghihintay, ng
paghihintay sa pagdating ni Cristo, paghihintay sa Kanya hindi gaya ng isang bilanggo sa bitayan na
naghihintay ng sentensya ng kanyang kamatayan, kundi ng paghihintay ng isang bata para sa pagdating ng
bakasyon!  Hindi na siya halos makapaghintay para magsimula ito!  Sabik ka bang naghihintay sa pagdating
ni Jesus?  Ito ang itinuturo sa iyo ng biyaya upang gawin.  Itinutuon ka nito sa langit.  Iyan ang sukatan na
maaari mong pagsukatan ng pananampalataya mo ngayon.

Nais mo bang dumating si Cristo?  Kung gayon ay itinuro sa iyo ng biyaya ang karilagan ni Cristo.  Binigyan
ka ng biyaya ng tamang pananaw sa makalupang buhay na ito.  Ito ay walang kabuluhan.  Ito ay walang
maiaalok sa iyo.  Ang iyong buhay ay na kay Cristo sa kaitaasan.  Kaya ikaw ay mabubuhay.  Malalaman mo
kung paano mabuhay.  Ikaw ay mabubuhay ng banal na pamumuhay na puno ng pag-asa sa Kanyang
pagbabalik.  Gagawin mo iyon dahil ikaw ay naligtas sa biyaya.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ang pagtuturo ng Iyong Salita ay pumasok sa aming
mga puso at baguhin kami araw-araw sa tunay na pagsisisi.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


