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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 6:44

“Hindi Matatanggihang Biyaya” 

ni Rev. Carl Haak

Ang ating pagbubulayan ay mula sa salita ng Dios na hinango sa salita ni Jesus sa Juan 6:44,  “Walang
taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin;
at siya'y aking ibabangon sa huling araw.”  Sa mga salitang ito, nagsasabi si Jesus sa atin ng
katotohanan na hindi matatanggihang biyaya.

Ang hindi matatanggihang biyaya ay ang katuruan ng Biblia na ang lahat ng pinili ng Dios sa walang
pasimula, at lahat na pinagbigyan Niya ng buhay, ay dadalhin sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ng
personal, kay Jesu Cristo para sa kaligtasan.  Sila ay dadalhin sa kawan ni Jesus.  Silang lahat ay
mailalagay sa Kanyang sinapupunan.  Malalaman nila ang Kanyang pag-ibig.  Sila ay palalakasin upang
magsisi at upang maniwala at upang mamuhay ng buhay na banal kay Jesus.

Ang kapangyarihang ito ay lalaganap sa buong sanlibutan.  Ito ay mapupunta sa mga kalye ng mga
bansa kung saan ay may kahirapan at ang mga tao ay namumuhay sa mga barung-barong.  Ito ay
napupunta sa mga bayan (mga malalaking siyudad) ng sanlibutan.  Ito ay pumapasok sa mga pugad
ng mga droga at alcohol – mga lugar ng kadiliman kung saan ang mga tao ay nakagapos sa kasalanan.
Ito ay kumikilos sa mga tahanan.  Ito ay kumikilos sa mga kuna at sa mga sanggol sa bisig ng ina.  Ito
ay gumagawa sa isang pamilya kung saan ang ama ay iyinuyuko ng kanyang ulo at pinangungunahan
ang kanyang pamilya sa panalangin.  Ito ay kumakatok sa pintuan ng tahanan kung saan mayroong
paglalasing o pag-abuso sa alcohol at sinasabi nito,  “Isa sa tupa ng aking Panginoon ay narito, at ako
ay dumarating upang dalhin siya sa tahanan.”  Ito ay pumapasok sa mga pamantasan.  Ito ay kumikilos
sa matigas sa katalinuhan ng pagmamataas.  Ito ay kumikilos sa mga puso ng mga makasalanan, sa
kadiliman at kalalimang lugar ng kasalanan; sa lugar na ito kung saan, ayon sa salita ng Dios, tayo ay
walang Dios o pag-asa:  ang puso ng tao, ang templo ng dios-diosan, patay at matigas sa kasalanan
– ang kapangyarihang ito ay dumarating at nagpapalambot at nagpapasuko at nagbibigay liwanag at
nakaugnay at naghahatid ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ito ay kapangyarihan na hindi natalo.
Ang hindi matatanggihang biyaya ay ang pag-ibig na nagliligtas ng Dios na hindi maitatanggi.  Ang
pag-ibig ng Dios ay hindi natanggihan.  Ito ay nagliligtas ng bawat isa na minahal ng Dios mula sa
walang hanggan.

Nalalaman mo ba ang kapangyarihang ito – ang kahanga-hangang kapangyarihan ng hindi
matatanggihang biyaya ng Dios?

Ang nakapagtataka, sa tuwing ang magandang doktrinang ito ng hindi matatanggihang biyaya ay
ipinangaral, ito ay kinakalaban.  Ito ay tinatanggihan.  Ito ay tinatanggihan sa panahon ni Jesus.  At
ito ay tinatanggihan sa atin ngayon.
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Sa Juan 6, ang maraming tao na nasa harapan ng ating Panginoon ay mga taong kumakalaban sa
Kanya.  Sila ay sinaway ng Panginoon.  Kanyang sinabi sa kanila na hindi nila maililigtas ang kanilang
mga sarili, na hindi nila makukuhang sumampalataya sa Kanya, na hindi sila makakalapit sa Kanya
malibang ang Ama ay dalhin sila sa Kanya.  Kaya ang resulta, Kanyang sinabi sa kanila na sila ay
walang pag-asa at inutil sa espiritual na kalakasan.  Kanyang sinasabi sa kanila na sila ay hubad sa
anomang kabutihan.  “Hindi kayo nagsisisampalataya.  Hindi kayo makakalapit sa akin.”  At, ang resulta
ng Kanyang mga pananalita, ating mababasa sa Juan 6:41 na ang mga tao ay nagbulung-bulungan sa
Kanya.  Kanilang inatake si Jesus ng personal.  Kanilang sinabi,  “Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak
ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina?  Hindi baga ito’y ang sino lang sa Galilea?”  At ang
Panginoon ay tumugon:  “Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin
ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw.”

Kaya ngayon din sa ngayon, ang katotohanan ng hindi matatanggihang biyaya ay kinakalaban.  Ito ay
pinaparatangan sa pagguhit.  Sinasabi na ang mga gurong ito ay sinipang dinala at nagsisigawan sa
langit.  Bagkus, ang evangelio na ipinapangaral ng marami ngayon na si Jesu Cristo daw ay naghihintay
sa pintuan ng puso ng tao at hindi Siya makapasok sa iyong puso malibang hayaan mo Siya na
makapasok dito.

Ang katotohanan ng hindi matatanggihang biyaya ay tinututulan.  At ating itatanong,  Bakit?  Bakit ang
katotohanan ay tinututulan sa panahon ni Jesus at bakit ito tinututulan ngayon – ito ba dapat ay
maluwalhati at may kaaliwan sa buong katotohanan?  Ang sagot ay:  Dahil ang ating laman ay
nagnanais na magtamo ng papuri para sa kaligtasan;  dahil ang gusto ng tao ay ilagay ang kanyang
sarili sa tali kasama ni Cristo dahil nais nating maupo sa trono.

Subalit kapag ang biyaya ay gumagawang malaman ang ating kasalanan at ang kasamaan o ang dumi
sa ating mga puso, at kapag ang biyaya ay nagbibigay sa atin araw-araw ng labanan laban sa ating
mga kasalanan at mga tukso at upang maramdaman ang lakas ng masama laban sa atin at upang
malaman natin sa ating mga sarili, ibig sabihin ang hindi matatanggihang biyaya ay ang pinakamatamis
na evangelio, ito ang pinakamatamis na doktrina na iyong maririnig.  Ito ang pag-ibig ng Dios na hindi
lamang tumubos sa akin sa mahalagang dugo ni Jesus, kundi hinahanap din ako ngayon at inililigtas
at dinadala ako kay Jesu Cristo.  Hindi matatanggihan ang biyaya!  

Ang hindi matatanggihan na biyaya ay isang makapangyarihan lakas.  Si Jesus ay naglalakad nang araw
na iyon sa Juan 6 tungkol sa makapangyarihang lakas ng Dios na dadalhin na isang makasalanan sa
Kanyang sarili upang maligtas.  Kanyang sinasabi na ang biyayang ito ay hindi nararapat.  Lalo na,
sinasabi Niya na ang biyayang ito ay makapangyarihang lakas.  Ang Kanyang mga salita ay:  “Walang
taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin.”
Nakikita mo ngayon na ang biyaya ng Dios ay ipinapadala sa Kanyang Anak sa sanlibutan upang iligtas
silang mga walang magagawa o nararapat sa kanilang mga sarili.  Hindi ito ginawa ng Dios dahil
nararapat sa atin ito o dahil hinanap natin ang maligtas o dahil hiningi natin ang maligtas.  Hindi, ang
Dios na ito ay ang nagpadala sa Kanyang anak na nangangahulugan na ang biyaya na naghahatid sa
atin kay Jesu Cristo ay biyaya na nagpapakita ng awa sa hindi karapat-dapat.  Ito ay nagbibigay ng
kaligtasan sa mga hindi naghanap.  Sublit ang binibigyang diin ni Jesus dito na ang biyaya ng Dios ay
makapangyarihan at hindi matatanggihang kalakasan.  Sinabi ni Jesus,  “Walang taong makalalapit sa
akin.”  Tinutukoy Niya dito ay ang kakayahan.  Dapat nating basahin ang mga salitang ito.  Hindi natin
magagawa, hindi natin makakaya na lumapit kay Jesus.
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Mayroong kalaliman sa kasamaan ng sangkatauhan.  Tayo ay espiritual na patay.  Sa Juan 5:40, sinabi
ni Jesus,  “At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay.”  Dito sinabi Niya,
“Ayaw ninyo.  Hindi ninyo gusto na lumapit sa Akin.”  Dito sa Juan 6:44 Kanyang sinasabi,  “Hindi ninyo
magagawa, walang kayong kakayahan.  Walang wala kayong lakas.”  Hindi ito matatagpuan sa inyo
upang mahalin at upang maniwala kay Jesus.  Ang kakayahan na ito ay dapat magbuhat mula sa Dios.
Ito ay dapat ibigay ng kahanga-hangang biyaya ng Dios sa inyong puso.  Ating mababasa sa II Cortinto
5:17,  “Kung ang sinoman ay na kay Cristo, siya'y bagong nilalang.”  Ang biyaya ng Dios ay dapat
munang gumawa sa atin.  Anomang imposible sa tao, (ang paglapit kay Jesus) ay posible sa Dios.

Sinabi ni Jesus, “Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa
kaniya'y magdala sa akin.”  Ang salitang “makakalapit” ay hindi tulad sa paghatak sa renda sa paligid
ng isang turuang kabayo at dahan-dahan itong sikuhin.  Dapat mong isipin ang isang batang buriko.
Dapat mong isipin ang isang bisiro na may apat na mga paa na nakatindig ng matigas.  Ipinapakita nito
ang paglaban.  Ang hindi matatanggihang biyaya ay hindi nangangahulugan na hindi natin
matatanggihan ang biyaya.  Dapat tayong dalhin ng Ama.  At ang salitang “makakalapit” ay tumutukoy
sa siyang may pinakamalakas na kapangyarihan.  Ang salitang “makalalapit” sa Biblia ay palaging
tumutukoy sa paglaban.

Ang biyaya na nagliligtas ay isang makapangyarihang lakas.  Kahit pa tayo, sa ating likas na pagkatao,
ay tumanggi, ang biyaya ay isang lakas na nagtatagumpay ng Dios upang baguhin ang ating mga puso.
Ang biyaya na nagliligtas, ay dinadala ang iyong kaluluwa kay Jesus.  Ito ay biyaya na sa kanyang
lakas, ay higit sa ibang kalakasan.  Isaalang-alang mo ang lakas ng kasalanan.  Ang lakas ng kasalanan
ay tiyak na gumagawa sa atin ng may panginginig.  Ang lakas ng kasalanan ay magagawang hawakan
tayo sa ating pagmamataas, hawakan tayo sa pagkagalit, hawakan tayo sa pagka-adik.  Subalit ang
biyaya ng Dios ay mas dakila.  Ang biyaya ng Dios ay makapangyarihang lakas na makapagdadala kay
Jesus.

Ang tanong ngayon, ang biyaya ba ng Dios ay hindi matatanggihan?  Matatalo ba ito?  Ang minahal ba
ng Dios at pinag-alayan ng buhay ni Jesus sa krus, ay mananatiling matigas sa kasalanan at
makakatanggi sa nilalayon ng Dios na iligtas siya?  Sasabihin ba natin, Oo, ang makasalanan ay hindi
maililigtas ang kanyang sarili;  kailangan niya ang biyaya ng Dios na makayanan niya;  kaya ang Dios
ay nag-aalok ng Kanyang biyaya sa taong ito kung gusto niya na tanggapin ito;  subalit maaari bang
tanggihan niya ito?  At ating iniisip ang pag-ibig na nasa ating kaluluwa.  Ating iisipin ang tungkol sa
kanila kapag tayo ay matutulog na sa gabi.  Ang makasalanan ba na minahal ng Dios sa walang
hanghan, pinili kay Cristo, at ibinigay kay Cristo upang si Cristo ay mamatay para sa kanyang mga
kasalanan sa krus, ay isang makasalanan na magagawang patigasan ng bisig ang Dios at lumakad na
lang patungong impierno?

Sabihin na natin na may isang ina, na nawalan ng isang sanggol.  Matapos ito kanyang natuklasan ang
anak sa pamamagitan ng DNA o anopaman.  At kanyang nalaman na ayaw nito sa kanya, dahil siya ay
lumaking wala siya.  Kahit pa gaano kamahal ng ina ang anak, ayaw ng anak sa kanya.  Ganyan ang
pagmamahal na pantao, hindi nito mababago ang ibang tao.  Ganito ba ang pag-ibig ng Dios?  Ang
pag-ibig ba ng Dios ay maikakaila?  Ang pagka-adik na kasalanan ba ay matatalo Siya?  Maitatago ba
ng demonyo ang kaluluwa mula kay Jesu Cristo?

Ang sagot ay:  Ang pag-ibig ng Dios ay hindi matatanggihan.  Ang biyaya ng Dios ay magtatagumpay
at palaging magtatagumpay.  Ito ang buong Biblia.  Sa Isaias 53, ang magandang kabanata ng
pagdurusa ni Jesu Cristo, ay nagsalita ng ganitong pagtatapos:  “Siya'y makakakita ng pagdaramdam
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ng kaniyang kaluluwa.”  Makikita ni Jesus ang dinala sa pananampalataya na bawat isa na ang Kanyang
kaluluwa ay magdaramdam sa krus.  

Una sa lahat, sinasabi ni Jesus sa Juan 6,  “Maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y
magdala sa akin.”  Tinutukoy Niya ang makapangyarihang lakas ng Ama.  Ang Ama ang nagdadala.
At sa Ama, sinasabi ni Jesus sa Juan 10,  “Ang aking Ama ay lalong dakila kay sa lahat.  Ang Aking Ama
ang Siyang nagsalita upang magawa ang sanlibutan.  Siya ang makapangyarihang Dios.”  Samakatuwid,
kung itinuturo mo na ang biyaya ng Dios para sa kaligtasan ay isang matatanggihang biyaya, na
malulupig ng kasalanan ang biyaya ng Dios, ibig sabihin nagtuturo ng isang Dios na kayang tanggihan.
Kaya itinuturo mo na ang pagnanais ng makasalanan, na napakatigas, ay mas malakas pa kaysa sa
Dios.

Subalit hindi ito ang Dios ng Kasulatan.  Ang ituro na ang kalooban ng Dios at biyaya ay magagawang
tanggihan ay pagkakaroon ng dios-diosan.  Sa Mga Awit 115:3,  “Nguni't ang aming Dios ay nasa mga
langit: kaniyang ginagawa ang kaniyang ibigin.”

Subalit marami pa.  Masdan natin ang pagtitiyak ng Juan 6 sa ating Tagapagligtas.  Inasahan ni Jesus
ang biyaya ng Dios na matatapos ang lahat na nilalayong tapusin.  Ang ating Tagapagligtas ay tiyak
na isang maawaing Tagapagligtas.  Dumating Siya upang iligtas ang lahat nang ibinigay sa Kanya ng
Amang nasa langit.  Subalit ang ating Tagapagligtas, matapos ibigay ang Kanyang buhay para sa atin
sa krus, ay nasa langit na ngayon na pinipiga ang Kanyang mga kamay.  Bagkus, Siya ay nauupo sa
Kanyang trono, at sila ay lalapit sa Kanya.  Sinabi ni Jesus,  “Siya'y aking ibabangon sa huling araw.”
Ngayon, ang pahayag na ito ay hindi mapapasubalian, isang soberanong kapangyarihan.  Ang
pagkabuhay na muli ng katawan sa huling araw, ang pagkabuhay na muli ng ating katawan – ito ay
kapangyarihan na mas higit kaysa sa kamatayan.  Sino ang makakabangon sa patay?  Sino ang
makakatakas sa libingan?  Sino ang makakapag-ingat sa katawan mula sa pagkabulok?  Sinasabi ni
Jesus,  “Aking ibabangon sila.”  Kanyang sinasabi,  “Ang pagkabuhay na muli, ang magandang sukdulan
ng Kanyang gawa, ay nagsisimula na sa makasalanan kapag ang makasalanan ay dinala sa Kanya.
Kanyang ibabangon ang katawan niya tungo sa walang hanggang buhay.  Ito ay kapangyarihan na higit
kaysa sa iba na ating nalalaman.  Ang biyaya ng Dios ay hindi matatanggihan.  Dinadala nito ang bawat
isa kay Jesus na minahal ng Ama sa walang pasimula at pinaghandugan ni Jesus ng buhay.

DInadala tayo ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang biyaya upang makalapit tayo kay Jesus, upang
maniwala tayo ng personal, upang makapagsisi tayo at makayakap sa Kanya at mamuhay ng isang
banal na pamumuhay.  Ang hindi matatanggihang biyaya ay gumagawa sa atin ng isang bagong
kalooban – ang kalooban ni Cristo.  Ito ay ang maipanganak na muli.  Ang buhay ni Jesu Cristo ay
mapagbiyayang itinanim sa ating puso.  Ang biyayang ito ng Dios ay itinatanim sa ating kalooban,
upang ating hangarin Siya at naisin natin na sundin Siya.  Kapag dinala tayo ng Dios, hindi ito katulad
ng kabataang lalaki na hinatak sa hukbong sandatahan.  Hindi ito tulad ng robot.  Hindi ibig sabihin na
tayo ay mananatiling walang pagbabago.  Hindi ito ang larawan ng Cristianong ligtas dahil sa biyaya.
Dinadala tayo ng hindi matatanggihang biyaya sa paanan ni Jesus, basag, mababa sa ilalim ng
kaalaman sa ating kasalanan, kundi nilikha ngayon ang isang bago kay Cristo, tinubos upang gawin ang
kalooban ng ating Tagapagligtas.  Binabago nito ang ating kalooban.  Ating malalaman ang hindi
matatanggihang biyaya sa pamamagitan ng pagbabago ng mga gawa nito sa loob natin.

Tayo ay lumalapit kay Jesus nang may kamalayan.  Lumalapit tayo sa Kanya ayon sa ating kalooban.
Lumalapit tayo sa Kanya ng aktibo.  Nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan at nananampalataya kay
Jesus.  Hindi natin tiyak maipagtatanggol ang makapangyarihang biyaya ng Dios sa Kanyang mga
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hinirang, at ang makapangyarihang biyaya ng Dios sa Kanyang hindi matatanggihang kaligtasan, sa
pamamagitan ng pagsasagawa ng Cristianong pamumuhay ng pananampalataya, sa pamamagitan ng
pagkatawag ng personal na pananampalataya.  Ang biyaya ng Dios, ay hindi matatanggihang nagagawa
natin na lumapit kay Jesus.  Ito ay gumagawa ng pananampalataya sa ating mga puso.  Ito ay
gumagawa ng kalungkutan at pagkagalit sa kasalanan.  At ito ay gumagawa ng pag-ibig kay Jesus.

Ang paglapit kay Jesus at nangangahulugan na iyong kalilimutan ang lahat ng iyong nagdaang pag-ibig,
lahat ng nagdaang pagtitiwala sa iyong puso.  Ibig sabihin nito na ikaw ay magtitiwala sa Kanya bilang
iyong Tagapagligtas.  Ibig sabihin nito na susundan mo Siya, itatakwil ang iyong sariling kalooban at
susunod sa Kanya.  Ang biyaya ng Dios ay nagdadala sa atin kay Jesu Cristo sa pananampalataya at
sa pag-ibig.

Ang paggawa ng biyaya ng Dios sa loob natin ay isang nakatuwa, kagila-gilalas, at hindi
maipapaliwanag na bagay.  Ito rin ay napakalaki upang ipahayag sa mga salita.  Ito ay hindi
matatanggihan sa tipanan.  Ito ay kumikilos sa loob ng mga puso ng mga bata na ipinanganak ng
mananampalataya –mga bata, na ayon sa biyaya ng Dios, sa paghirang.  Ito ay kumikilos sa loob ng
tahanan.  Ito ay kumikilos mula sa pagkabata.  Madalas ang biyaya ng Dios ay namimili ng sariling
panahon upang kumilos.  Ang isang tao ay makakarinig ng salita ng maraming ulit subalit hindi naman
tunay na nakarinig.  Pagkatapos biglang sa kapangyarihan ng biyayang ito, ang puso niya ay kikilos.
Ang biyaya ng Dios ay dumarating kapag tayo ay wala nang mahugutan ng pagkukunan at iniwan
tayong walang lakas.  Ang biyaya ng Dios ay dumarating sa kamatayan, ito ay dumarating na may
kalakasan.  Ito ay dumarating sa sandali ng trahedya.  Ang biyaya ng Dios ay misteryoso at
nakakatuwa.  Ito ay dumarating ayon sa kalooban ng Ama.

Subalit ang biyaya na nagdadala sa atin kay Jesus ay palaging dumarating sa pamamagitan ng salita,
ang Banal na Kasulatan, at sa pamamagitan ng pangangaral ng Salita.  Sinabi ni Jesus sa Juan 6:45,
“Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto,
ay lumalapit sa akin.”  Tinatawag natin ito na pinagmumulan ng biyaya – ang pinagmumulang ito ay
dinadala sa atin ng Dios kay Jesus ay ang buhay na salita ng Dios.  Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa
pamamagitan ng salita – lalo na sa pamamagitan ng pangangaral ng salita.  Ating mababasa sa I
Corinto 1 na ito ay nakakalugod sa Dios sa pamamagitan ng kamang-mangan ng pangangaral upang
iligtas sila na nagsisampalataya.  Dinadala tayo ng Dios kay Jesus sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin
sa pamamagitan ng makapangyarihan at buhay na salita ng Dios.  Dinadala tayo ng Dios kay Jesus sa
pamamagitan ng pakikinig ng salita, dahil ang pananampalataya ay nagmumula sa pamamagitan ng
pakikinig (Mga Roma 10:17), at sa pakikinig ng salita ng Dios.  Kapag ang pinagpalang evangelio ay
naipangaral, ito ang tinig ng nabuhay na Panginoong Jesus, na nagsasabi:  “Magsiparito sa akin,
kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin.”

Ito ay dapat maisagawa, sa pamamagitan ng lihim na paggawa ng Espiritu Santo.  Ang salita at ang
Espiritu.  Ang Espiritu Santo ay dapat tanggapin na ang salita na naipangaral at dapat nakaugnay sa
ating mga puso at magbigay liwanag sa ating mga kaluluwa at magpapalambot sa atin at magtuturo
sa atin.  Ang Biblia ay mauunawaan at balewalain, maliban ang Espiritu Santo ay sumikat sa Kanyang
liwanag.  Ang salita ay dapat maipangaral sa lahat, kung saan tayo ay binibigyan ng Dios ng
pagkakataon upang mangaral.  Tayo ay nananawagan sa pangalan ni Cristo:  Magsisi at
manampalataya.  Subalit ang nagbibigay ng kapangyarihan sa pangangaral na ito ay ang Espiritu Santo
at ang biyaya ng Dios.
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Isang kahanga-hangang katiyakan ang mayroon tayo.  Walang katiyakan kung walang hindi
matatanggihang biyaya.  Kung ang biyaya ng Dios, ito ay ang layunin ng Dios upang iligtas ang isang
tao, ay matatanggihan, ang buong sanlibutan ay babaligtad patiwarik.  Nakita mo, hindi ito maliit na
punto ng doktrina.  Kung wala ang soberano, hindi matatanggihan biyayang nakapagliligtas, ang
sanlibutan ay iikot ayon na lang sa kapalaran nito.  Nais mo bang mabuhay sa gayong sanlibutan?  Nais
mo bang manampalataya na ang kuwerdas ng pag-ibig ng Dios ay mapapatid?  Nais mo bang
manampalataya na ang layunin ng Dios ay mabibigo?  Nais mo bang manampalataya na ang biyaya ng
Dios ay hindi ka maaabot, hindi ka maililigtas, hindi magagawang pigilan ka sa pagpasok mo sa
impierno?  Ang malaman ang kasamaan ng kasalanan sa loob ng ating mga sarili, ating ipinapahayag
na kailangan natin ang hindi matatanggihang biyaya – o tayo ay mapapahamak sa walang hanggan.

Pag-isipan mo ito sa pansariling kalagayan.  Ano ang ibig sabihin nito sa atin?  Isipin ang Anak ng Dios
na magbabalik sa Kanyang makalangit na Ama sa pag-akyat niya sa langit at sabihin sa Kanyang Ama,
“Ama, Sinubukan ko.  Namatay Ako.  Inihandog ko ang Aking sarili.  Sabi ko, ‘magagawa ko kung gusto
nila.’  Subalit ang makulit na mga hangal ay nagpasya na tanggihan ang iniaalok ko.  Bumabalik ako
sa Iyo, Ama naming nasa langit, na may dalang mga baka sakali.  Maghintay tayo at tingnan kung
mayroong magnanais na tanggapin ang aking iniaalok.”  Ito ay paglapastangan.  Kapag ang Anak ay
nagbalik sa Ama, Kanyang sinabi, “Ama, ang Aking mga tupa ay natubos na.  Sila ay nasa Aking mga
bisig.  Dahil mahal Mo sila ay Iyong dinala sila sa Akin, walang sinoman ang napahamak.”

Ito ay isang kamangha-manghang katiyakan sa ating mga sarili.  Habang tayo ay nahihikayat ng husto
sa ating kasamaan, ating makikita ang magaling at mahalagang kapangyarihan ni Jesu Cristo.  Ang
ating pananampalataya ngayon ay nasa Dios lamang nahihimlay.  At naniniwala tayo kay Jesus dahil
ang Dios ay kumilos sa ating mga puso sa pamamagitan ng hindi matatanggihang biyaya.  At tayo ay
inihatid sa pagpupuri sa Kanya at lumuluhod at nagpapahayag na lahat ng ating kaligtasan ay sa
biyaya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa Inyong salita.  Itatak ito sa aming mga puso.  Bigyan kami
ng tamang pang-unawa at ng pansariling kaaliwan ng Inyong kamanha-mangha at mapagbiyayang
pagliligtas.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


