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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 6:37

“Walang-Kondisyong Paghirang”

ni Rev. Carl Haak

Ang ating pagbubulayan mula sa salita ng Dios ngayon ay matatagpuan sa Juan 6:37:  “Ang lahat ng
ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin; at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy.”

Hindi sila lumalapit kay Jesus.  Nakita nila si Jesus at ang Kanyang makapangyarihang mga himala.
Narinig nila ang Kanyang mapagbiyayang mga salita.  Gayunman, hindi sila naniwala.  Ang nakatayo sa
harapan nila sa Juan 6 ay ang tunay na Tinapay ng Dios mula sa langit, na kapag, kinain ng tao, ay hindi
na siya magugutom; at siya na mananampalataya kay Jesus ay hindi na mauuhaw.  Ipinadala ng Dios ang
Kanyang Anak sa laman.  Ang Kanyang Anak ay malinaw na nangusap sa kanila sa mga kalsada ng
Capernaum.  Ipinahayag Niya ang Kanyang dakilang kapangyarihan sa pagpapakain ng 5,000.  Ngunit
hindi sila lumapit sa Kanya.  Hindi sila nanampalataya.

Sa pagkakataong iyon sa ministeryo ng ating Panginoon ay tila baga ang dakilang kapangyarihan ng
kasalanan, ang pwersa ng kawalang-pananampalataya, ang katigasan ng puso ng tao ay ilalayo kay Jesus
sila na ipinunta Niya upang iligtas.  Ipinadala Siya ng Ama bilang Tagapagligtas, at parang babalik Siya
na walang dala.

Ang magandang mga salita ng ating teksto na aking binasa sa pasimula ng ating mensahe ay ang panatag,
hindi matitinag na pananalig sa walang-kondisyong paghirang ng Kanyang makalangit na Ama, ang
tatlong-personang Dios.  “Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin; at ang lumalapit sa
akin kailanman ay hindi ko itataboy.”  Si Jesus ay panatag sa makapangyarihan at di-matatalong nagliligtas
na pag-ibig ng Dios na dadalhin sa Kanya ang lahat ng mapagbiyayang hinirang  ng Kanyang Ama mula
sa walang hanggan upang iligtas.  Ang kapangyarihan ng kawalang-pananampalataya ay hindi naging
dahilan upang mawalan ng pag-asa.   Maytiwala Siyang tumayo sa kaalaman ng mapagbiyayang paghirang
ng Dios at matuwid na pagtatakwil.  Sabi ni Jesus, Hindi kasalanan, hindi katigasan, hindi kasamaan –
hindi ang mga ito ang di-mawawasak na kapangyarihan.  Kundi ang malaya, mapagbiyayang pag-ibig ng
paghirang ng Dios ang tiyak at nagtatagumpay na kapangyarihan.

At ito ang ating katiyakan, ito ang ating pananampalataya, ito ang ating kaaliwan sa kagalakan ng ating
mga puso:  walang-kondisyong paghirang ng Ama.

Paano maliligtas ang isang kaluluwa?  Wala ng mas mahalaga pang katanungan.  Kung ito ay hindi
mahalaganang katanungan sa iyo sa ngayon, ito ay dahil patutulugin ka ng diablo sa kamatayang
pagtulog.  Ang kaligtasan ba ay nakabatay sa makasalanan?  Ito ba ay nagmula sa ating pagpili?
Ibinabatay ba ng Dios ang Kanyang pagpili kung sino ang Kanyang ililigtas sa kung ano tayo o ano ang
ating ginagawa?  Ito ba ay dahil ipinanganak ka sa iglesia?  O mayroong nakita ang Dios sa iyo?  Pinili ba
ng Dios yaong mga unang pipili sa Kanya?  Nais ba ng Dios na maligtas ang bawat isa?  Nag-aalay ba Siya
na iligtas ang lahat, subalit hindi Niya mailigtas ang sinuman malibang piliin muna nila Siya?
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Hindi ito ang evangelio ni Jesu Cristo.  Hindi iyan ang evangelio na makapagliligtas – hindi ang maling aral
ng malayang pagpapasya.  Kundi ang evangelio ay evangelio ng walang-bayad na biyaya.  Ang likas nating
kalagayan ay tayo ay lubos na pinasama.  Tayo ay naiwan sa ating mga sarili ng patay sa kasalanan, na
walang, sa ating mga sarili, pag-asa para sa kaligtasan.  Kung wala si Cristo ay wala tayong magagawa.
Tayo ay ipinanganak na patay sa pagsalangsang at kasalanan.  Ang kapangyarihan at pinagmumulan ng
ating kaligtasan ay ang walang-bayad at walang hanggan, partikular, humihirang na pag-ibig ng Dios.
Katalagahan, o walang-kondisyong paghirang at soberano at matuwid na pagtatakwil – ang mga ito ang
katotohanan ng Banal na Kasulatan.  Ito ang evangelio.  Ang walang hanggang pagpili ng Dios kung sino
ang maliligtas, ang pagpili na hindi ayon sa kung sino o ano ang tao, kundi tanging sa mabuting kaluguran
ng kalooban ng Dios.  “Ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon” (1 Cor. 1:31).  Ang katotohanang
ito ay ang pundasyon ng lahat ng tunay na kababaan at kaaliwan sa pagsamba sa Dios.
Walang-kondisyong paghirang.

Sinabi ni Jesus sa Juan 6:37 na ang Ama ay nagbigay ng ilang tao sa Kanya upang iligtas.  Sabi Niya, “Ang
lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin.”  Ang ating Panginoon ay lubha itong nababatid, at
madalas Niyang sinasabi ito sa Evangelio ni Juan.  Iyon ay, ang mga salitang:  “Ang lahat ng ibinibigay
sa akin ng Ama,” o ang tinutukoy na ibibigay na ilang tiyak ng Ama sa Kanya upang iligtas.  Sasabihin Niya
agad itong muli   sa Juan 6:39:  “At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa
akin ay huwang kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw.”  Ang pagbibigay ng
mga taong ito, sabi ni Jesus, ay naganap sa kalooban ng Dios – iyon ay pagpili ng Dios.  Hinirang sila ng
Dios.  Ibinigay sila ng Dios kay Jesus.  Ito ay ginawa ng Dios ng walang hanggan (Efeso 1:4):  “Ayon sa
pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan.”  Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama -
sa pamamagitan nito ay tinutukoy ni Jesus ang walang hanggang pagpili ng Dios.

Muli sa Juan 10:29, sasabihin ng Tagapagligtas, “Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama.”  Doon ay
tinutukoy Niya ang mga tupa.  “Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat, at
walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama.”  At, muli, sa Juan 17, sa tinatawag na Kanyang
Punong Saserdoteng panalangin ng gabi bago Siya ipako sa krus, sabi Niya sa talatang 2, “Yamang
binigyan mo siya ng awtoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang
lahat ng ibinigay mo sa kanya.”  

Ang ibigay ang mga hinirang kay Cristo ay kilos ng hindi nararapat na pag-ibig ng Dios.  Iyon ay kilos ng
biyaya ng Dios.  “Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama.”  Maaari mong basahin ito sa ganitong paraan:
“Ang lahat ng ipinagkatiwala sa Akin ng Ama.”  Kung paanong ibinibigay ng taong ama ang kanyang anak
na babae sa isang lalaki upang ipakasal, kung kaya’t ang lalaking ito ngayon ay may pananagutan na
upang ingatan at ialay ang kanyang buhay para sa kanya, “ay gayondin sila ibinigay ng Ama sa Akin.”
Hindi isang malamig, malayong kilos sa walang hanggang aklat, kundi isang mapagmahal na pagbibigay
sa sinapupunan ni Jesu Cristo.  Ang paghirang ay paglalagay ng Dios sa mga bisig ni Jesu Cristo ng mga
niloob Niyang iligtas.  Ang paghirang ay isang taimtim na dalahin sa pagkatao ng tatlong personang Dios
kung saan sinabi Niyang, “Inibig Ko sila alang-alang sa akin, mula lamang sa biyaya.  Sila’y mahalaga sa
Akin.  At ngayon, Anak Ko, ibinibigay Ko sila sa Iyo.”  Ang paghirang ay banal na pakikipag-isang dibdib
ng ating mga kaluluwa kay Jesus.

At bakit sila ibibigay ng Dios kay Jesus?  Bakit iyon napakahalaga?  Ang sagot ay, Dahil tayo ay mga
makasalanan.  Kailangan natin ng kaligtasan.  Dahil ikaw at ako ay lantad sa banal na poot ng Dios dahil
sa ating mga kasalanan.  Ibinigay Niya tayo kay Jesus upang tayo ay maligtas, upang makinabang tayo
sa kaligtasan, upang hindi tayo maligaw.  Sabi ni Jesus, “Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit
sa akin; at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy.”  Ang itaboy ay upang iligaw.  Ibig sabihin
na sa huling paghatol ikaw ay itataboy, ikaw ay ipapatapon mula sa kaharian ng liwanag at kaluwalhatian,
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at ikaw ay ihahagis sa walang hanggang hukay ng apoy.  Upang hindi tayo maitaboy, malaya tayong
ibinigay ng makalangit na Ama kay Jesus upang tayo’y mailigtas Niya.

Iyon ang ibig sabihin ng walang-kondisyong paghirang.  Ito’y nangangahulugan na ang kaligtasan ay sa
biyaya – na ang dahilan upang maging na kay Cristo ay kilos ng Dios at kilos ng biyaya.  Ang dahilan ay
hindi matatagpuan sa tao.  Deuteronomio 7:6-8:  Kayo’y inibig at pinili ng Panginoon hindi dahil sa kayo’y
mas marami kaysa alinmang bayan ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao; kundi dahil
iniibig kayo ng Panginoon.

Ngayon ay may katanungan:  Bakit ibinigay ng Dios ang ilang lalaki at babae kay Jesu Cristo?  Bakit
humirang ang Dios ng ilan para sa kaligtasan?  Mas personal, bakit ka ibinigay ng Dios kay Jesu Cristo?
Mayroon lamang dalawang posibleng sagot sa katanungan.  Ang isa ay, dahil ang taong pinili kahit paano
ay nararapat sa pagpiling iyon.  Ang sagot, kung gayon, ay mga gawa.  Kahit paano ay akikilala ng isa ang
kanyang sarili.  Nagpapakita siya ng pagkukusa, marahil, ay pagkiling, upang ibigin ang Dios.  Pinili ng
Dios, kung gayon, silang nakita Niya na magkukusang piliin Siya.  Kahit paano o sa isang paraan minarapat
nila ang pagpili ng Dios – nakuha nila ang Kanyang pansin.  O ang isang kasagutan ay biyaya.  Kaya ang
magiging sagot ay mababasa sa ganitong paraan:  Dahil, bagama’t ang mga piniling ito ay mga
makasalanan pa, patay at nahulog, malaya silang inibig ng Dios sa kabila ng hindi sila karapat-dapat dito.
Tunay, na hindi marapat sa anoman sa Kanyang pag-ibig.  Ang sagot ng Biblia ay:  Ang Paghirang ay sa
biyaya.  Ito ay walang kondisyon.

Ito ang paliwanag ni Jesus.  Hindi ibinigay ng Ama ang mga taong ito sa Kanya dahil sila ay lumapit sa
Kanya.  Hindi dahil nanampalataya sila sa Kanya.  Sa kanilang mga sarili hindi sila lumapit sa Kanya.  Kundi
dahil sa dalisay na biyaya, biyaya lamang.  Ang paglapit natin kay Jesus ay resulta ng pagbibigay ng Dios
sa atin kay Jesus.  Hindi ito ang kalagayan kung saan tayo unang inibig ng Dios.  Kundi ito ang katibayan
ng malayang pag-ibig ng Dios sa atin.  Lahat ng ito ay dahil sa dalisay, soberanong biyaya – ang biyaya
na ibinigay sa atin mula pa sa walang hanggan.  Mababasa natin sa II Timoteo 1:9, “Na siyang sa atin ay
nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon
sa kanyang sariling layunin at biyaya.  Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa
nagsimula ang mga panahon.”  Bago pa nagsimula ang mga panahon malayang ibinigay ng Dios ang
biyaya sa ilan.  Ang pagpili ng Dios kung sino ang maliligtas ay ganap na mapagbiyaya, ganap na
matataguan sa Kanyang sarili.

Naniniwala ka ba dito?  Ang bunga ng pananampalatayang ito ay kapakumbabaan, isang malalim na
kapakumbabaan, sa harap ng Dios.  Tayo luluhod.  Sa isang napaka praktikal na baitang, tayo ay
magkukumbaba sa harapan ng Dios at tayo ay magpapahayag na ang kaligtasan ay ganap na sa
Panginoon, sa biyaya lamang.

Ang naglalarawan at nagtatagubilin ng walang hanggan at di-marapat na biyaya ng paghirang ay ang
pinahayag na patotoo ng Banal na Kasulatan na hindi lahat ay ibinigay kay Jesus.  Ang iba ay naiwan sa
kanilang mga kasalanan.  Ito ang batas ng pagtatakwil.  Nang sabihin ni Jesus na mayroong ibinigay sa
Kanya – “Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama” – itinuturo Niya na ang ilan ay hindi ibinigay sa Kanya.
Pinapatungkulan ni Jesus sa Juan 6 yaong nasa Kanyang mga tagapakinig na hindi nananampalataya sa
Kanya.  Talatang 36:  “Subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako subalit hindi kayo sumasampalataya.”
Ang hindi nila pagsampalataya ay hindi nagpapakita ng kabiguan sa panig ng Dios o ni Jesus, kabiguan
sa kalooban ng Dios.  Kundi binibigyang-diin ni Jesus na hindi sila ibinigay ng Ama kay Jesus.

Nang ituro ni Jesus na hindi ibinigay ng Dios ang lahat ng tao sa Kanya upang iligtas, itinuturo Niya ang
katotohanan sa Biblia tungkol sa pagtatakwil.  Ang pagtatakwil ay ang soberano, matuwid na pasya ng
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Dios, upang italaga ang mga tiyak na tao sa walang hanggang kaparusahan dahil sa kanilang kasalanan
– upang akayin sila sa kanilang kawalang-pananampalataya.  Ako ay nanginginig kapag ipinangangaral
ko ito.  Sa Roma 9:  O wala bang karapatan ang magpapalayok sa luwad, upang gumawa mula sa iisang
limpak ng isang sisidlan para sa marangal na gamit at ang isa’y para sa pangkaraniwang gamit?  Mateo
11:25, 26:  Mga salita ni Jesus, “Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli
mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol; Oo, Ama,
sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban.”  Ito ay matuwid.  Nararapat ang kaparusahan sa tao na
siyang itinalaga ng Dios sa kanila.  Ito ay soberano.  Hindi sila mas masama para sa mga hinirang.  Ito
ay mabuting kasiyahan ng Dios na dapat natin, bilang mga tao, na yukuran.

Ang turo ng ating Panginoon ay ang mapagbiyayang paghirang ng Dios ay magbubunga ng
pananampalataya.  “Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin.”  Ang pananampalataya ay
hindi unang gawa ng tao, na siyang  gagawan ng Dios ng pasya.  Kundi ang evangelio ay ang Dios, mula
sa kanyang biyaya lamang, ay humihirang, at ang Kanyang mga hinirang ay binigyan ng pananampalataya.
Ang pananampalataya ay ang bunga, ang tiyak na bunga, ng paghirang.  Walang kawalang-katiyakan dito.
Ang hinirang (ang lahat ng ibinibigay sa Akin ng Ama) ay lalapit sa Akin, ay mananampalataya.

Nang sabihin ni Jesus na, “ay lalapit sa akin,” sinasabi Niya ang tungkol sa tunay, nagliligtas na
pananampalataya.  Sa talatang 35 ng Juan 6 sinabi Niya, “Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at
ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw.”  Sa talatang 36 sinabi Niya sa kanila na hindi
sila sumasampalataya.  Kaya, ang paglapit kay Jesus ay kaloob ng Dios, ang pagkilos sa inyong kaluluwa
ng pagtitiwala kay Jesus para sa walang hanggang buhay at pagpapatawad.  Ito ang kaalaman sa iyong
sarili bilang maysala at nangangailangang makasalanan na nakatayo sa harap ng kapahamakan.  Ito ay
pakikipag-kaisa kay Cristo ngayon at sa walang hanggan.  Ito ay pagsasabing, “Aking Jesus, iniibig Kita;
alam ko na Ikaw ay akin.  Para sa Iyo ako’y nagbibitiw sa lahat ng kamangmangan ng kasalanan.”  Ang
lumapit kay Jesus ay ang paniniwala sa Kanya ng personal at tanggapin, sa pamamagitan ng
pananampalataya, ang kaligtasan.  “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang
nabibigatan at kayo’y bibigyan ko ng kapahingahan.”

Ang ating pananampalataya, ang ating paglapit kay Jesus, ay kaloob ng Dios na nakaugat sa Kanyang
paghirang.  Mababasa natin sa Mga Gawa 13:48:  “At sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay
na walang hanggan.”  Ang ating pagsampalataya ay hindi nanggagaling mula sa ating likas na kalooban.
Ang pananampalataya ay hindi pasya ng isang masamang makasalanan.  Ang pananampalataya ay hindi
ang kondisyon ng kaligtasan.  Hindi nangangako ang Dios na ililigtas ka kung ikaw ay mananampalataya,
iyon ay, na hindi makapagliligtas ang Dios, na hindi makapagbubukas ang Dios, na hindi makapagpapalaya
ang Dios, malibang ipahiwatig mo muna ang kahandaan sa iyong bahagi.  Hindi iyan ang katuruan ng
Kasulatan.  Iyan ay kabulaanan.  Subalit ang katuruan ng Kasulatan ay ito:  Ang iyong pananampalataya
ay ang banal, mapagbiyayang likha ng Dios.  At makikita nito ang kanyang pinagmumulan sa libreng
pag-ibig at biyaya ng Dios.  Ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon.  Sapagkat kayo ay na kay
Cristo Jesus (I Cor. 1).

Subalit mayroon pa.  Nang binigyang-diin ni Jesus ang pananampalataya bilang paglapit sa Kanya,
tinutukoy Niya ang pansarili at ang makaranasang aspeto ng pananampalataya.  Ibig sabihin na kailangan
mong iwan ang lahat ng iba pang pananalig.  Kailangan mong iwan ang lahat ng iba pa.  Ito’y
nangangahulugan na nagtitiwala ka sa Kanya.  Ito’y nangangahulugan na sumusunod ka sa Kanya.  Ito’y
nangangahulugan na inilalagay mo ang lahat ng iyong tiwala sa Kanya.  

Ang bunga ng paghirang ay hindi kawalang-ingat.  Ito ay maalab na pananampalataya kay Jesu Cristo.
Ang paghirang, ang paghirang ng Dios, ay hindi lamang tinitiyak ang dulo (walang hanggang kaligtasan),
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kundi maging ang pinagmumulan, ang paraan ng kaligtasan (pananampalataya).  Mababasa natin sa II
Tesalonica 2:13:  “Ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na
minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa
pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan.”  

Ang katotohanan ng walang-kondisyon at walang hanggang paghirang ng Dios ay hindi nagtuturo na hindi
kinakailangan, pansarili, na lumapit kay Jesus.  Kundi sinasabi nito na tayo ay lalapit kay Jesus.  Ang isipin
ang paghirang bilang dahilan para sa kasalanan o para sa kawalang-ingat sa buhay Cristiano o
pakikipagharutan sa kasalanan sa sanlibutan o para sa pagtatapos na ang kasalanan ay hindi seryoso
yamang tayo ay hinirang naman, ang akalang iyon ay tulad din ng pagtanggi sa walang hanggang
paghirang tulad ng kabulaanan ng malayang kalooban (free will).  Ang gamitin ang paghirang bilang
depensa para sa kawalang-bahala sa buhay Cristiano ay ang teolohiya ng diablo.  Ito ay pinanday sa
kadiliman.  At ito ay sinadya para sa kasiraan ng mga kaluluwa.

Ngunit tayo ay pinili (Efeso 1:4) kay Cristo “bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo’y maging banal at
walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.”  Ang paghirang ay nagbubunga ng pananampalataya.  Lahat
ng pinipili ng Ama, sa kanila ay ginagawa Niya ang kaloob ng pananampalataya.  Ginagawa Niya sa
kanilang kalooban ang isang malalim na tiwala at malalim na pangangailangan – ang kamalayan ng
malalim na pangangailangan kay Jesu Cristo.

Tayo, kung gayon, ay binibigyan ng pansariling katiyakan.  Pakinggan si Jesus sa Juan 6:39:  “At ito ang
kalooban ng nagsugo sa akin na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi
muli kong bubuhayin sa huling araw.”  Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa Akin; at ang
lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy.  Lumalayo mula sa pag-ibig ng Dios, dumudulas mula
sa mga kamay ni Jesu Cristo?  Kung iyan ang kalagayan, kung gayon ang buhay ay puno ng
kawalang-katiyakan.

Subalit makinig kay Jesus.  “Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa Akin; at ang lumalapit sa
akin kailanman ay hindi ko itataboy.”  Iyon ay lubhang pansarili.  Makatitiyak ba ako na ako ay kabilang
sa mga ibinigay kay Jesus – na hindi ako itataboy?  Ang sagot ay ito:  Ang Dios ba ay gumawa sa iyo ng
kaalaman sa iyong pangangailangan, ng iyong kasalanan, ang kaalaman kay Jesus, ang pag-aalinlangan
sa iyong sarili at sa kaluwalhatian ng Dios?   Ito ang Kanyang gawa ng biyaya sa iyo.  Ikaw ay kabilang
kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng libreng habag ng Dios.  Ikaw ay hindi itataboy.  Iyon ay
nangangahulugan na walang anuman na maaring mag-alis sa iyo mula sa mga bisig ng iyong
Tagapagligtas.  Roma 8:  Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo?  Ang kahirapan ba, o
ang kapighatian, o ang pag-uusig, o ang taggutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak?
Hindi, ako’y naniniwalang lubos na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na na kay Cristo
Jesus na Panginoon natin.

Ito ay katiyakan.  Ito ay kapayapaan.  Ito ay matatagpuan sa mapagbiyaya, walang hanggan, soberano,
walang-bayad na paghirang ng Dios.  Ang lahat ng ibinigay ng Ama kay Jesus ay lalapit kay Jesus.  At ang
lahat ng lumalapit kay Jesus kailanman ay hindi itataboy.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong salita, at dalangin namin na ang Banal na Espiritu ay tatakan
ito ngayon sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


