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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 10:24-31

"Maliwanag Na Ang Cristo”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Ngayon ay ating pag-aaralan ang pangyayaring naganap habang si Cristo ay namiministeryo sa lupa.  Ito
ay lantaran at galit na paghaharap ni Cristo at ng mga pinunong Judio.

Mababasa natin ang pangyayaring ito sa Juan 10:24-31.  “Kaya't pinalibutan siya ng mga Judio, at sinabi
sa kanya, Hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Cristo, sabihin mong maliwanag
sa amin. Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko na sa inyo, at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa
ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Subalit hindi kayo naniwala, sapagkat hindi
kayo kabilang sa aking mga tupa. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala,
at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanma'y hindi sila
mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama
ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. 
Ako at ang Ama ay iisa.”

Si Jesus ay nasa Jerusalem upang ipagdiwang ang Pista ng Pagtatalaga.  Ang mga pinunong Judio ay mas
lantad sa kanilang pagkagalit kay Jesus kaysa sa mga tao sa Galilea.  Ang mga tao sa Galilea ay lumayo
lamang at hindi na sinundan si Jesus.  Hindi sila naniwala sa Kanya, kaya iniwan nila Siya.  Ngunit sa
Jerusalem, nais Siyang patayin ng mga Judio.  

Nang si Jesus ay nasa Jerusalem ilang buwan ang nakalipas, sinubukan nila Siyang batuhin, sa kanilang
galit.  Ang Pista ng Pagtatalaga ay pista na ipinahayag ni Judas Maccabeus matapos mabawi at linisin ang
Templo matapos itong sirain ni Atiochus Epiphanes.  Ang pista ay tumagal ng walong araw.  At isa sa mga
araw na ito, muli, si Jesus ay nagkaroon ng pakikipagharap sa mga pinuno ng mga Judio.  Sinabi sa atin
sa talatang 24, “Kaya't pinalibutan siya ng mga Judio, at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami
ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Cristo, sabihin mong maliwanag sa amin.”

Ngayon, dapat nating pahalagahan ang nangyayari dito.  Noong huling beses, nakalusot si Jesus sa
kanilang pagkakasunggab.  Nawala Siya kahit paano, at hindi nila Siya nabato gaya ng sinubukan nila.
Sa pagkakataong ito, tiyak na ang mga Judio na hindi ito mangyayari.  Pinalibutan nila Siya – iyan ay,
pinutol nila lahat ng pamamaraan ng pagtakas.  At inilayo nila si Jesus sa lahat ng posibleng
pakikipag-ugnayan sa sinumang tao na maaaring sumasang-ayon pa rin sa Kanyang mga turo.  Ang mga
Judio, iyan ay, ang mga pinunong Judio, at ang mga bantay sa Templo ay pinalibutan si Jesus.  Mag-isa
Siyang nakatayo sa gitna nila.  Dito nila muling inilagay ang hinihingi nila sa Kanya:  Hanggang kailan mo
kami ilalagay sa alanganin?   Kung ikaw ang Cristo, sabihin mong maliwanag sa amin.  

Ang galit ng mga pinunong Judio ay malutong sa kanilang hinihingi.  Ang tanong nila ay nagbibintang kay
Jesus ng pagtatangkang dayain sila.  Pinagbintangan nila si Jesus na hindi patas sa kanila, kundi iniiwasan
ang pangunahing tanong na, Ikaw ba ang Mesias?  Sabihin mo sa amin.  Bakit mo kami inilalagay sa
alanganin kung sino ka.  Sabihin mong maliwanag sa amin, nang lantaran, kung ikaw ang Mesias na
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ipinangako sa bansang Israel nitong maraming taon.  At, dito mismo at ngayon na!  Ikaw ba ang Cristo?
Ikaw ba ang Mesias? 

Ngayon, syempre, itinatanong ito ng mga taong ito hindi dahil talagang naguguluhan sila sa bagay na ito
at kailangang tuwirin ito sa kanilang isipan.  Hindi ito tila tapat silang naghahanap na maunawaan si Cristo
upang sila, marahil, ay sumampalataya sa Kanya.  Gusto nila ng dahilan upang patayin Siya.  Kung tahasan
Niyang sasabihin sa kanila na Siya ang Mesias, paparatangan nila Siya ng paglapastangan, at pagkatapos
ang mga bato ay magliliparang muli.

Kaya pinalibutan ng mga Judio si Jesus upang patayin Siyang daglian.  Pinalibutan nila Siya upang hindi
Siya makatakas.  At naghintay sila sa Kanyang sagot.

Ibinigay ito ni Jesus sa kanila nang napakalinaw.  Mababasa natin sa talatang 25, “Sinagot sila ni Jesus,
Sinabi ko na sa inyo, at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama
ay siyang nagpapatotoo sa akin.”  Sinasabi dito ni Jesus sa kanila ang mismong hinihingi nila.  Hindi Niya
iniiwasan ang tanong.  Tahasan Niyang sinasabi:  “Sinabi ko na sa inyo.  Ipinakilala Ko na ang sarili Ko sa
inyo.  Kumikilos kayo na tila baga naguguluhan pa rin kayo at nagtataka.  Kumikilos kayo na tila baga
sinisikap Kong maging matalino at iniiwasang lumantad at magsabing Ako ang Cristo.  Ngunit sinabi Ko
na sa inyo na Ako nga Siya.  Bakit ngayo’y ibibinabatong muli sa Akin ang tanong na ito?”

Malinaw din, mula sa Kasulatan, na dati na itong sinabi ni Cristo sa kanila.  Sa unang bahagi pa lang ng
Kanyang ministeryo, pagkatapos pagalingin ang lalaking lumpo sa tipunan ng tubig sa Betzatha, sinabi na
Niya sa mga Judio ang tungkol sa Kanyang sarili, at malinaw na Niyang binigyang-diin.  Pagkatapos lang
ng kaunti, sa Kanyang pakikipag-usap sa Juan 8, ang buong kapitulo ay sumentro sa katotohanang Siya
ang Mesias, at bilang Mesias Siya ang Anak ng Dios.

Kaya, maliwanag, lantarang inaangkin ni Cristo na Siya ang Cristo.  Ito mismo ang nag-udyok sa mga Judio
upang paulit-ulit na kunin ang Kanyang buhay.  Nasabi na ang katotohanan.  Bukod dito, tinatawag din
ni Cristo ang pansin, sa sitas na ito sa Juan 10, sa mga himalang Kanyang ginawa.  “Ang mga gawang
ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin” (t. 25).  Sino kundi ang Mesias
ang may kapangyarihang magpagaling ng may sakit, ang magpalayas ng mga diablo, o magpakain ng
5,000 tao sa isang pagkakataon, o mag-utos sa mga hangin at mga alon upang sundin Siya, o buhayin
ang mga tao mula sa mga patay?  Lahat ng mga gawang ito ay nagpapatotoo sa katotohanang si Jesus
ang banal na Anak ng Dios, na ipinadala ng Dios dito sa sanlibutan bilang ipinangakong Mesias.

Ito ay malinaw.  Kung mayroon mang kalituhan, ito ay sanhi lamang ng sariling
kawalang-pananampalataya ng mga pinunong Judio.  Nakita nila.  Narinig nila.  Ang katibayan ay hindi
maitatanggi.  Si Jesus ang Cristo.  Ngunit ang sarili nilang kawalang-pananampalataya ay humahadlang
sa pagtanggap sa katotohanang ang Jesus na ito ang Tagapagligtas na pumarito sa sanlibutan.  Kaya
sinabi sa kanila ni Cristo nang napakaliwanag, “Sinabi ko na sa inyo,” na sa katuturan ay
nangangahulugang, “Oo, Ako ang Cristo.”

Ngunit muli, ipinaaalala ni Jesus sa mga Judio ang ilang pangunahing katotohanan tungkol sa Mesias na
ayaw nilang kilalanin o paniwalaan.  Naniniwala ang mga Judio na ang Mesias ay magiging tao, isang tao
lamang, subalit isang dakilang tao, isang tao na magtatatag ng pamumuno sa mga Judio.  Hindi sila
naghahanap ng Mesias na Dios mismo na nagkatawang-tao.  Ni naghahanap man sila ng anumang higit
pa sa makalupang kalayaan mula sa kanilang mga kaaway.  Hindi sila naghahanap upang ang Mesias na
ito ay dumating upang iligtas sila sa kanilang mga kasalanan.  Syempre.  Ang gawang-katuwiran ng mga
Fariseo ay hindi nagpahintulot para dito sa kaisipan ng Mesias.  Hindi nila kailangang maligtas sa
kasalanan.  Nasa kanila ang kautusan ni Moises, at tinutupad nila ang mga kautusang iyon.  Bukod dito,
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mababakas nila ang kanilang angkang pinagmulan pabalik kay Abraham.  Sila ay mabubuting Judio,
ipinanganak upang maligtas sa pamamagitan ng kanilang makalupang bigkis kay Abraham.  Hindi nila
kailangan ang Cristo upang iligtas sila sa kasalanan.  Kailangan nila ng Mesias na magtatatag muli sa kanila
bilang makalupang kaharian sa sanlibutang ito, isang kaharian na maghahari sa lahat ng mga kaharian sa
lupa.

Kaya, sa sitas na ito, inihahayag ni Cristo dito sa mga Judio ang layunin ng pagparito ng Mesias.  Pansinin
sa talatang 27 at sa unang bahagi ng 28:  “Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y
aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin.  Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan.”  Sinasabi ni
Cristo sa mga lalaking nakapalibot sa Kanya ngayon, na pumarito Siya dito sa sanlibutan bilang Mesias
upang magbigay ng buhay na walang hanggan.  Hindi Siya interesado sa makalupang kaharian.  Hindi Siya
interesado sa pagpapanumbalik ng makalupang kaharian sa mga Judio.  Ang Kanyang gawain, bilang
Mesias, ay walang hanggan sa layunin nito.  Si Jesus ay pumarito upang bigyan ang Kanyang bayan ng
buhay na higit na nananaig sa makalupa.  Siya ay pumarito upang magbigay ng buhay na walang
hanggan, buhay sa walang hanggang kaharian.  

Dapat ay naisip ng mga Judio ang sarili nilang kasalanan at ang mga bungang dapat sa kanila.  Ang
kawalang-pananampalataya, gayunman, ay hindi iyan ginagawa.  Ang pananampalataya lamang.

Ngayon, mga mahal na tagapakinig, tumitingin tayo sa ating sarili, at tinatanong natin sa ating sarili:
Anong uri ng Cristo ang hinahanap natin?  Isa na magpaparamdam sa atin ng mabuti sa ating sarili?  Isa
na darating at magtatatag ng isang uri ng makalupang kaharian?  O isa na darating upang iligtas tayo
mula sa kasalanan?

Nauunawaan mo na ang kasalanan ay isang kasindak-sindak na bagay.  Ginagawa tayong may sala ng
kasalanan sa harap ng Dios, dahil sa pamamagitan nito nasasaktan natin ang kataasan-taasang Dios.  At
ang Dios, sa Kanyang katarungan, ay hindi hahayaang di-maparusahan ang kasalanan.  Pinarurusahan
Niya ito nang pansamantala, ngunit pinarurusahan din Niya ito nang walang hanggan.  Ang ibinababa
Niyang hatol ay kamatayan.  Ang buong sangkatauhan, yamang nahulog kay Adan, ay nagkasala at
samakatuwid ay dapat tumanggap ng parusang kamatayan dahil sa kasalanan.  At ang parusang
kamatayan na iyan ay walang hanggang kamatayan.

Paano natin matatakasan ang kamatayang ito?  Tiyak na hindi sa pamamagitan ng pagtupad natin sa mga
kautusan at mga tradisyon.  Tiyak na hindi sa paggawa ng mabubuting gawa upang makamit ang
katuwiran sa harap ng Dios.  Ang nag-iisa at tanging paraan upang matakasan ang walang hanggang
kamatayan ay magkaroon ng magbabayad para sa ating kasalanan, upang alisin ang salang iyon.  At iyan
ang layunin o ang gawain ng Mesias.  Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng
pagdurusa sa poot ng Dios laban sa ating kasalanan, binayaran Niya ang halaga ng ating kasalanan.  At
sa ganoong paraan, binigyang-kasiyahan ni Cristo ang katarungan ng Dios, sa pag-aalis ng sanhi ng
kamatayan.  Binibigyan ngayon ni Cristo ng buhay ang Kanyang bayan, buhay sa presensya ng Dios, buhay
na walang hanggan.  Iyan ang dahilan kung bakit pumarito Siya sa sanlibutan.

Ngunit iyan mismo ang hindi gusto ng mga Judio.  Wala silang nakikitang pangangailangan sa gayong
kaligtasan.  Sa katunayan, nang ipaalala itong muli ni Cristo sa kanila, gaya noong nakaraan, galit na galit
sila sa Kanya.  Iyan ang dahilan kung bakit itinanong natin, Ano ang inaasahan natin sa ating Cristo?
Anong uri ng Cristo ang gusto natin?  Kung ito ay isang pumarito upang iligtas ang mga makasalanan mula
sa kanilang kasalanan, kung gayon ay maniniwala tayo sa Jesus na ito.  Kung hindi, tayo ay magagalit
nang husto kapag sinabi sa atin na iyon ang uri ng Tagapagligtas na kailangan natin.

Ngunit ito rin ay magpapahiwatig ng katotohanan na si Cristo ay banal.  Ang katotohanang iyon tungkol
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kay Cristo ang gumalit sa mga Judio.  Hindi nila iyon nagustuhan.  Muli itong inangkin ni Cristo sa kanila
sa pakikipag-usap na ito (t. 30), “Ako at ang Ama ay iisa.”  Ang katotohanang ito tungkol kay Cristo ay
nasa mismong puso ng lahat nang sinasabi ngayon ni Cristo sa mga lalaking ito; ito ay nasa mismong puso
ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesu Cristo.  Sa mga tao, sa lahat ng mga tao, ang Mesias ay dapat
maging banal.  Dapat Siyang maging Anak ng Dios.  Ang isang tao lamang ay hindi kayang gawin ang
gawain ng Mesias o ng Cristo.  Bilang pinahiran ng Dios, kailangang pasanin ni Cristo ang bigat ng poot
ng Dios.  At sinumang tao lamang ay hindi magagawa iyan.  Ang poot ng Dios ay walang hanggan sa
kalikasan; kaya gayundin dapat ang kabayaran ng kasalanan.  Ang Mesias ay kailangang Anak ng Dios.
Kaya sinasabi ni Cristo, “Ako at ang Ama ay iisa.”  At pansinin sa sitas na ito kung paano paulit-ulit na
tinawag ni Cristo ang Dios na Kanyang Ama.  Siya ang natural-na-isinilang na Anak ng Dios.

Ngunit nabahala nito nang labis ang mga Judio.  Bakit?  Dahil hindi nila gusto ang Mesias na banal.  Gusto
lamang nila ng isang dakilang tao na magsasagawa ng gawain ng tao.  Kaya, nang sabihin ni Jesus sa
kanila na Siya ay banal, pakiramdam nila si Jesus ay mayabang at hambog, at samakatuwid ay
lapastangan, kinukuha ang titulo na hindi nararapat angkinin ng tao.  Ang kawalang-pananampalataya ay
hindi nakakaunawa kay Cristo.  Itinatalikod nito ang matigas na puso sa Kanya at sa kung sino Siyang
talaga.  Kaya nagmamatigas na tinanggihan ng mga Judio si Cristo.     

Ang pagtangging ito ay hindi naganap hanggang sa ihayag muna ni Cristo sa kanila ang lubos na pinagpala
sa lahat ng katotohanan – ang gawain ng pangangalaga.  Mababasa natin ang magandang katotohanang
ito sa mga talatang 27-29:  “Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking kilala, at
sila'y sumusunod sa akin.  Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanma'y hindi sila
mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay.  Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama
ay higit na dakila kaysa lahat, at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama.”

Ang mga salitang ito ay naging bukal ng pinakadakilang kagalakan at kaaliwan sa mga buhay ng bayan
ng Dios.  Tayo ay mga tupa ni Cristo.  Siya ang mabuting Pastol na nag-iingat sa Kanyang kawan ng mga
tupa.  Tayo ang mga tupang kabilang sa Kanyang pastulan at sa Kanyang kulungan ng mga tupa.  Nauna
nang sinabi ni Cristo sa kapitulong ito na ibinibigay Niya ang Kanyang buhay para sa mga tupang ito.
Ibinibigay Niya ang buhay na iyon upang maibigay Niya sa kanila ang buhay na walang hanggan.  Ang
mga tupang ito, ipinaaalam sa atin ni Jesus sa talatang 29, ay ibinigay sa Kanya ng Kanyang Ama.

Ngayon lahat ng ito ay lubos na nagsasabi.  Ito ay nagtuturo sa atin na ang kawan ni Cristo ay binubuo
ng mga nauna nang ipinasyang bilang ng mga tupa – bilang na pinili ng Dios at tiyakang ibinigay Niya kay
Cristo.  Ito ay hindi tila hindi alam ni Cristo kung sino ang Kanyang mga tupa.  Alam Niya.  Kilala Niya ang
bawat isa sa kanila sa kanilang pangalan.  Sila ang mismong mga tao na ibinigay ng Dios sa Kanya mula
sa walang hanggan, na mga pinili ng Dios tungo sa buhay na walang hanggan.  Kaya nga ang kanilang
kaligtasan ay tiyak na tiyak.  Kaya nga sila ay pinangangalagaan.  Sila ay kabilang sa Dios mula sa walang
hanggan.  Pinili Niya ang bawat isa sa Kanyang mga tupa – bawat isa sa Kanyang bayan – kay Cristo sa
Kanyang walang hanggang plano para sa lahat ng bagay.  Bago pa nagsimula ang panahon, bago pa
itinatag ang lupa, pinili na ng Dios sa Kanyang sarili ang ilang tao kay Cristo.  At ang kanilang wakas ay
buhay na walang hanggan.  Ang mga ito, ay ibinigay ng Dios kay Cristo.  At si Cristo ay pumunta sa
kamatayan sa krus para sa mga tupang ito.  Namatay Siya para sa kanila.  At, sa pagkamatay Niya para
sa kanila, ibinibigay Niya sa kanila, at sa kanila lamang, ang buhay na walang hanggan.

Ang mga tupang ito ay sumasampalataya kay Cristo.  Kilala nila ang tinig ng kanilang mabuting Pastol.
Nakikinig sila sa Kanya.  Minamahal nila Siya.  Sumusunod sila sa Kanya.  At iyan ang pananampalataya.
Ito ay pagkilala kay Cristo, nagtitiwalang Siya lamang ang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan,
at, samakatuwid, lumalapit sa Kanya at sumusunod sa Kanya.
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Ngunit, muli, ang pananampalatayang ito ay hindi isang bagay na likas na mayroon sa bawat tao, isang
bagay na dapat sanayin bago maging isa sa mga tupa ni Cristo.  Sa kabaliktaran, ang mga pinili lamang
ng Dios sa walang hanggan, di-mapaglabanang inilapit ng Espiritu kay Jesu Cristo, ay yaong bilang resulta
ay sumampalataya.  Ang mga ito ay  may pananampalataya.

Binibigyang-diin ni Cristo ang katotohanang ito nang, sa talatang 26, ay sinabi Niyang:  “Subalit hindi kayo
naniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa.”  Nariyan ang katotohanan, ang katotohanan
ng Salita ng Dios.  Hindi sila kabilang sa Kanyang mga tupa.  Ngayon, pansinin, hindi Niya sinabi doon,
“Dahil hindi kayo naniwala, hindi kayo kabilang sa aking mga tupa.”  Sabi Niya, “Hindi kayo naniniwala
dahil hindi kayo isa sa Aking mga tupa.”  Ang kawalang-pananampalataya ay yaong nagpapatisod kay
Cristo; ang Mesias; ito ay nagpapatisod sa krus; ito ay nagpapatisod sa pangangailangan ng kaligtasan
mula sa kasalanan.  At ang mga natitisod ay tunay na yaong mga itinalaga ng Dios upang matisod (I Ped.
2:7, 8).  Kahit iyan ay hindi madaling makuha, naunawaan mo.  Ang mga pinili ng Dios mula sa walang
hanggan ay Kanyang mga tupa.  At ang mga ito ay magpapakita ng pananampalataya.  Susundin nila si
Jesu Cristo.  Subalit ang iba ay itinalaga ng Dios sa walang hanggan upang matisod sa krus ni Jesu Cristo.
Ang mga taong ito ay hindi mga tupa ni Cristo.  Hindi sila ibinigay sa Kanya mula sa walang hanggan.  At,
samakatuwid, hindi sila naniniwala.  Hindi nila kayang maniwala.

Sa kadahilanang iyan kaya itong mga pinunong Judio ay nagbabanta kay Jesus nang sabihin Niya iyon.
Ang kanilang puso ay pinatigas.  Alam nila na maliwanag na sinabi sa kanila ni Cristo na Siya ang Mesias.
Hindi nila iyon nagustuhan.  At dahil diyan sila ay dumampot ng mga bato at babatuhin si Jesus hanggang
mamatay.  Muli, gaya ng dati, tatlong beses na ngayon, sa kanilang galit ay sinubukan nilang patayin si
Jesus.  Napakatalas at mapait ang galit nila sa Kanya.  Dahil Siya sa katunayan ang Cristo.  Nais nila ng
dugo.  Si Cristo ay hinamak at itinakuwil ng mga taong ito.  Ang banta ng pagpatay kay Cristo ay tunay.
Alam ito ng lahat.

Ngunit ang mga pinili ng Dios mula sa walang hanggan, ngayon ay di-mapaglabanang inilalapit din Niya
kay Cristo.  Naririnig nila si Cristo, ang mabuting Pastol, sa pamamagitan ng pangangaral.  Ang Espiritu
ay gumagawa sa kanilang puso.  Nang marinig nila ang tawag na iyon sa pananampalataya at pagsisisi,
nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at inilapit kay Jesu Cristo tungo sa kaligtasan.  Dahil pinili sila ng
Dios, sila ay sumampalataya.  At ibinibigay ni Cristo sa mga tupang ito lamang ang buhay na walang
hanggan.

Iyan, sa gayon, ang pinaka kamangha-manghang katotohanan sa lahat.  Walang makakaagaw sa mga
tupang ito mula sa kamay ni Jesu Cristo.  At walang makakaagaw sa mga tupang ito mula sa kamay ng
Dios.  Ang mga iniligtas ni Cristo, ang mga pinag-alayan ni Cristo ng buhay, ay hindi kailanman
mapapahamak.  Ang bawat tao na pinag-alayan ni Cristo ng buhay ay ligtas.  Ang bawat tao na
pinag-alayan ni Cristo ng buhay ay sumasampalataya.  At bawat tao na pinag-alayan ni Cristo ng buhay
ay pangangalagaan tungo sa buhay na walang hanggan.  Walang alinlangan dito.  Pinili ng Dios ang
Kanyang bayan mula sa walang hanggan.  Tiningnan Niya sila kay Cristo.  At dahil ang mga banal na ito
ay kabilang sa kawan ni Cristo, walang tao, walang diablo, walang pangyayari sa buhay ang makakaagaw
sa sinuman sa kanila mula sa kamay ng Dios.  Dahil si Cristo ay Dios, at walang makakaagaw sa kanila
mula sa kamay ng Dios.

Iyan ang pinagpalang katotohanan ng pangangalaga sa mga banal.  Alam mo, ang pangangalaga sa mga
banal ay hindi lamang isang pinagtatalunang pang-teolohiyang bagay na ipinagpapatuloy ng mga
naniniwalang ang isang tao ay maaaring mahulog sa pananampalataya.  Hindi tayo interesadong
ipagpatuloy ang pagtatalong iyan ngayon.  Ito ay katotohanang mahalaga sa kaaliwan at kagalakan ng
anak ng Dios.  Kung iniisip ko sandali na maaari akong maging anak ng Dios ngayon at pagkatapos, isang
linggo mula ngayon, hindi maaari; kung iniisip kong bahala na ako, ako ay mawawalan ng pag-asa. Tunay
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akong mawawalan ng pag-asa.  Sa katunayan, susuko na ako, dahil alam kong mabibigo ako.
Kilalang-kilala ko aking puso.  Napakaraming kasalanan ang nakikita ko sa akin.  Ako ay isang tupa.
Gustong-gusto ng isang tupa ang gumala at mapalayo sa kawan.  At iyan mismo ang gagawin ko kung
ako na ang bahala.  Kilalang-kilala ko ang aking sarili.  Wala akong nakikita sa aking sarili na maaari kong
ipagyabang sa espiritual.  Kung hahayaan ako sa aking sarili, direkta akong lalakad sa kasalanan at hindi
na babalik.

Subalit ang Dios, sa pamamagitan ni Cristo, sa Kanyang biyaya ay pinangangalagaan ako.  Hinahawakan
Niya ako sa Kanyang makapangyarihang kamay.  At kahit na ako’y nadarapa sa aking kahinaan,
hinahawakan Niya ako at hindi Niya papahintulutang madulas ang aking paa.

Kailangan kong malaman iyan.  Tinitingnan ko ang aking puso at, oh, kailangan kong malaman na hindi
ako bibitiwan ng Dios.  Maiwawala ko, ng sandali, ang katiyakan ng pananampalataya, ngunit hinding-hindi
ko maiwawala ang pananampalataya, yaong gawa ng Dios na dahil diyan ay itinali Niya akong
di-mahihiwalay kay Jesu Cristo bilang isa.   Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios.  Ibinibigay ito ng
Dios at pinangangalagaan ito ng Dios sa Kanyang bayan.  Hindi tayo kailanman mapapahamak.  Walang
makakaagaw sa atin mula sa kamay ng Dios na nagligtas sa atin.

Ang ating reaksyon, kung gayon, kay Cristong Mesias, na pumarito upang magligtas sa kasalanan at
magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ay ito:  Salamat sa Dios.  Pinasasalamatan natin Siya sa
pag-aalis ng ating kawalang-pananampalataya.  Pinasasalamatan natin Siya dahil ginawa Niyang makilala
natin si Cristo.

Ipagkaloob nawa sa atin ng Dios, yaong mga pinili mula sa walang hanggan, iniligtas sa dugo ni Cristo,
ipagkaloob nawa sa atin ng Dios ang pagiging matibay sa pananampalataya, na bilang mga tupa ni Cristo,
ay sundin natin Siya.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, salamat po sa Iyo na kami ay Iyong pinili, iniligtas sa dugo ni Cristo, at, samakatuwid,
hawak ng Iyong makapangyarihang kamay, kaya’t walang makakaagaw sa amin mula sa Iyong kamay.
Anong dakilang katiyakan ang aming natanggap, at kailangan sa bawat araw ng aming buhay.  Patuloy
Mo sana kaming gabayan ngayon sa pamamagitan ng Iyong Salita, upang matanggap namin ang katiyakan
mula sa Salitang iyon, at upang humayo kami bilang Iyong mga tupa.  Dinggin Mo po ang aming dalangin,
Ama.  Alang-alang kay Jesus idinadalangin namin ang mga ito, Amen.


