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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 8:31-32

“Hindi Ipinagkait ng Dios Ang Sarili Niyang Anak”  

ni Rev. Carl Haak

Kung minsan nawawalan tayo ng imik. Hindi natin lubos na mahanap ang mga salitang magpapahayag
ng ating nararamdaman. ito ay maaaring mangyari matapos ang dagok, o ng bigat ng kalungkutan, na
nagwasak ng ating buhay at iniwan tayong walang-imik.  Sinabi ito ni David sa Mga Awit 39: 9 – “Ako’y
pipi, hindi ko ibinubuka ang bibig ko, sapagkat ikaw ang gumawa nito.” Anumang nakakasindak na
karanasan iyon kay David, mayroon siyang ganitong kaaliwan, na hindi ito nagkataon lamang kundi
dahil sa mapagbiyayang kamay ng soberanong Ama sa kalangitan.

Nguni’t may mga oras na nawawalan tayo ng imik sa harap ng di-nararapat at di-maisaisip na
kabutihan at pagmamahal na ipinakita sa atin. Hindi natin lubos malaman kung ano ang sasabihin.
Naranasan mo na ba ito? 

Noong matapos isulat ni Apostol Pablo ang mga talatang ito sa Mga Roma 8:23-30, nang ang
katotohanan ng kanyang sinabi sa mga talatang iyun ay bumihag sa kanyang isipan at puso, sinabi
niya: “Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito?” Anong mga bagay? Kahanga hanga,
napakagaling na mga bagay! Roma 8: 28-30, ang katotohanang nakilala ng Dios ang Kanyang mga
anak sa pag- ibig at itinalaga, naunang pagpasyahan mula sa walang hanggan, na tayo ay matulad sa
larawan ng Kanyang Anak (t.29) ; na pinangyari ng Dios ang di-matatanggihang pagtawag Niya, sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang biyaya, mula sa kadiliman ng kamatayan at kasalanan,
patungo sa liwanag ni Cristo; na tayo ay malayang pinawalang-sala sa dugo ni Jesus at ngayon ay
lumuluwalhati sa atin, at bibigyan tayo ng mga katawang tulad kay Cristo sa walang hanggang
kaluwalhatian.  At, kaya naman, ang Dios ay gumagawa ngayon sa lahat ng bagay para sa ating
kabutihan, na dahil sa Kanyang soberanong kamay ang lahat ng bagay sa buhay ng Kanyang anak ay
magsilbing mapagbiyayang layunin ng Dios. Ito ang nagpapawalang-kibo kay Pablo! “Ano nga ang
ating sasabihin sa mga bagay na ito?” Paano tayo tutugon sa kanila? 

Ito ang dahilan kung bakit halos siya’y hindi makakibo.  Sapagkat ang ugnayan sa pagitan ng Roma 8:
30 at 31 ay ang gagawing pagbubuod ni apostol Pablo sa nakita niyang kadakilaan, higit pa sa di-
mailalarawang mga salita. Ano ang ating masasabi sa walang hanggan, walang kapantay, na
mapagbiyayang pagmamahal ng Dios na Siyang humihirang, tumatawag, nagpapawalang-sala, at
lumuluwalhati at Siya ngayong  nagpapangyari ng lahat ng bagay, mabuti man o masama para sa
ating kabutihan? Ano ang masasabi natin doon kung gayon, sasabihin natin ito: Mga Roma 8:31,
“Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?” 

At ang Dios ay kakampi natin, paano natin ito hahatulan? Ano ang ating ipupunto dito? Paano natin
malalaman na ang Dios ay nasa panig natin? Kung gayon, sinasabi ng apostol sa talatang 32: “Siya na
hindi ipinagkait ang kanyang sariling Anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi
ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay?” Ang kasiguruhan na ang Dios ay
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kakampi natin ay yaong nakasulat sa krus at dahil dito nag-aakay ito sa lubos at mala-batong
katiyakan na ang Dios din, kung naibigay Niya sa atin si Cristo, ay magagawa din ibigay sa atin ng
malaya ang lahat ng bagay kay Cristo. 

Ito ay totoo ngayon sa iyo bilang anak ng Dios. Sa anumang paraan ang Dios ayon sa Kanyang pagka-
soberano ay akayin ka ngayon bilang Kanyang anak kunin mo ang iyong lugar sa harapan ng krus ni
Jesu Cristo. At ayon sa liwanag ng krus na yaon ay hatulan mo ang lahat ng nangyayari sa iyong
buhay. Ang Dios ay para sa iyo. At ginawa ngDios ang lahat, bagay para sa iyong kabutihan. Kung
ikaw ay Kristiano sa pangalan; kung namumuhay ka ng pabaya, makasalanang buhay; kung ang iyong
pagkakristiano ay maskara lamang ng pagre-rebelde laban sa Dios at pinagmatigas ang iyong puso,
samakatuwid ay hindi ka maaaring uminom sa bukal ng ganap na tubig na ito. Samakatuwid ang
tawag sa iyo ng Dios ay: Magsisi. 

Subalit ang tumindig bilang mga makasalanang nangangailangan, hinatulan ng ating pangangailangan
kay Cristo at namangha dahil sa biyaya ng Dios, nakatindig tayong walang kibo. Hindi ipinagkait ng
Dios ang Kanyang sariling Anak para sa atin.  

Noong sabihin ng apostol sa talatang 31 na ang Dios ay nasa panig natin, ibig niyang sabihi’y sa
mapagbiyayang pagmamahal Niya, Siya’y pumanig sa atin at nagnanais na gawan tayo ng kabutihan.
Ito ang siyang konklusyon sa kanyang sinasabi nasabi sa mga talatang 28-30. Gaya ng aking nasabi,
ang mga talatang 28-30 ay mga kahanga- hangang bagay.  At sinasabi ni Pablo sa kanyang
konklusyon dito ay ito: Ang Dios ay nasa panig natin.  Sa mga talatang iyun (tt. 28-30), sinabi ng
apostol ang katotohanang kinilala ng Dios o hinirang kung sino ang maliligtas bago pa man sila
ipanganak.  Itinalaga Niya ang mga ito at malayang siniguro Niya na sila ay matutulad sa larawan ng
Kanyang Anak.  Nagpatuloy siya sa pagsasabing ng mga ito ay tinawag din.  Sila ay hindi nakatanggi
sa pagtawag ng Dios ng Kanyang sariling tinig sa kanilang mga puso, mula sa kasalanan, patungo sa
Kanyang sarili. Sila ay pinawalang-sala. At sila nga ay magiging gayon at maluluwalhati. 

Ano ang ating masasabi sa lahat ng ito? Paano natin pagsasama- samahin ang lahat ng ito?
Pagsasama- samahin natin ang lahat ng ito sa ganitong paraan: Ang Dios ay kakampi natin. 

Ngayon pagbulay- bulayan mo ito. Wala nang anumang mahalagang salita pa sa buong sanlibutan
kaysa sa: Ang Dios ay nasa panig ko. Sa gitna nga bawat kasaysayan, tunay na mahalagang tumingin
sa krus na may patunay at sabihing, “Ito ang nalalaman ko, na ang Dios ay nasa panig ko”(Mga Awit
41:11). Sa sandaling hindi ko nalalaman ang anuman, alam ko ito: Ang Dios ay kakampi ko. 

At wala nang anumang nakakatakot na mga salita pa sa sanlibutan ang iyong maririnig kaysa dito: Ang
Dios ay laban sa iyo. Kung ang walang hanggang galit ng Dios ay laban sa iyo at patuloy ka pa rin na
nananatili sa iyong kasalanan ng hiwalay Kay Cristo; kung ang Dios ay laban sa iyo, samakatuwid ang
pagkapawi ay isang matamis na bagay. Mayroong huwad na katuruan sa ilang mga Kristianong iglesia
na ang tawag ay annihilationism. Ito ay ang katuruan na ang makasalanan sa huli ay malilipol, hindi
sila bibigyan ng buhay, dahil doon, ang Dios ay hindi panig sa kanila o kalaban man nila dahil sila ay
kusang nawala lamang, hindi sila nabubuhay. 

Nguni’t ito ay hindi mangyayari. Ito ay hindi totoo. Ito ay panlilinlang. Ang kaluluwa ng tao ay may
buhay. Nilikha ng Dios ( Gen. 2) ang tao na isang buhay na kaluluwa. At kung ang Dios ay laban sa
iyo, ikaw ay hindi malilipol.  Ikaw ay magdudusa ng walang-hanggan sa impierno, nang nararapat,
para sa iyong mga kasalanan. 
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Subalit ang teksto ay nagpapahayag ng di-makahulugan at di-masasambit na mabuting balita.  Ang
Dios ay malayang kakampi natin, mahabagin, nagnanais, na italaga at tawagin at ipawalang-sala at
luwalhatiin tayo sa Kanyang Anak. Ang Dios ay kakampi natin. Nabasa natin sa Mga Roma 8:1,
“Ngayon nga’y [ngayon mismo] wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.” Ang Dios ay
lubusang kakampi natin, hindi laban sa atin. Sabi ng Dios, “Ako nga, sa bawat segundo ng bawat araw,
ay kakampi mo.” Wala sa anumang mga karamdaman natin ang laban sa atin, ang mawalan ng
trabaho, ang iwanan ng kaibigan, ang pagpapakasakit sa pamilya; kapag inaakay tayo ng Dios sa
kadiliman, madilim na tunnel; Sa Mga Salmo 4 ating masasabi, “Marami ang mangagsasabi, sinong
magpapakita sa amin ng mabuti?”; kapag tayo ay nasa pagsubok, tulad ng cancer, o ang katigasan ng
ulo ng isang anak o ng mahal sa buhay – ang lahat ng ito ay hindi ang bitak o lamat sa pamalo ng
pagpaparusa ng Dios.  Hindi, ang Dios ay kakampi natin, hindi Siya laban sa atin, dito at sa
pamamagitan ng mga bagay na ito – kapuwa sa kaginhawahan at mga sakit, sa kagalakan at sa
kalungkutan, sa kabutihan at kasamaan. Hindi sa ang Dios minsan ay kakampi natin at minsan ay
hindi.  Hindi sa ang Dios minsan ay nasusunod at minsan ang Demonyo’y nakakalusot.  Hindi,
anumang oras! Ang Dios ay kakampi natin. Ginagawa Niya ang lahat ng bagay para sa ating kabutihan
(Roma 8:28). 

At upang bigyang diin ito, ang mga tanong ni Pablo ay ganito: Kung ang Dios ay kakampi natin, sino
ang laban sa atin? (Mga Roma 8:31).

Ano ngayon, sa iyong palagay ang inaasahang tugon ni Pablo? Ang sagot ay simple. Walang sinuman. 
Wala.  Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ang sagot ay: Wala kahit isa. 

Ano ibig sabihin nito? At, maaari nating itanong: Totoo ba ito? Madalas nating maramdaman na tila
maraming bagay ang laban sa atin. Tayo ay bumabagsak, tayo ay nalulungkot, tayo’y nasasaktan o
nawawalan ng pag asa. Madali sa atin ang tumugon tulad ni Jacob sa Genesis 42:36 nang ang
kanyang mga anak ay nagdala ng balita na ang kanilang kapatid na si Simeon ay dinakip upang
ikulong sa Ehipto at hindi sila maaaring makabalik malibang dalhing kasama nila si Benjamin. Ang sabi
ni Jacob sa kanyang mga anak: “Inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak: si Jose ay wala, at si
Simeon ay wala, at aalisin pa ninyo si Benjamin: lahat ng bagay na ito ay laban sa akin.” Sabi ni pa
Jacob, “Ang mga bagay na ito ay nakapagpapabagsak sa akin.”   

Itinuwid siya ni apostol Pablo na ang wika, “Walang sinuman ang maaring maging laban sa atin. Sino
pa ang laban sa atin kung ang Dios ang kakampi natin?” At ang sagot ay: Wala kahit isa, wala. Walang
sinumang magtatagumpay na laban sa atin. Walang sinuman ang makakawasak ng gawa ng Dios. 

Marami pa. Ang lahat ng bagay sa kamay ng Dios ay ginamit bilang lingkod para sa ating espiritual at
pangwalang hanggang buhay. Oh, ang Demonyo ay laban sa atin. Hinahangad niyang patigasin at
upang iligaw at upang bulagin tayo sa kasalanan. Ang mga tao ay magagawa ang magnakaw; ang
mga tao ay maaaring manirang puri; ang mga tao ay maaaring makapanakit sa iyo.  Maaari kang
magkasakit.  Maaari kang mabilanggo sa apat mga pader.  Ang lukemya ay maaaring dumating sa
iyong anak; pwedeng mawalan ka ng hanap buhay; maaaring ang isang anak ay papagmatigasin ng
kasalanan.  O maaari kang lumakad sa daan ng sariling kadiliman, na kung saan ay wala kang
makikitang kaliwanagan. Nguni’t sinasabi ng Mga Roma 8:28, “At nalalaman natin na sa lahat ng mga
bagay ang Dios ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag
alinsunod sa Kanyang layunin.” Ang kadiliman na ipinadala sa iyo; ang mga bagay na masusukat bilang
laban sa iyo – doon at sa pamamagitan ng lahat ng nito ang mga gawa ng Dios ay sa mabuting
kaligtasan. 
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Kung ito ay hindi tunay, kung ang talatang 28 ng Mga Roma 8 ay hindi totoo; kung ang mga talatang
30 at 31 ng Mga Taga Roma 8 ay hindi mga totoo – samakatuwid, ipukol na natin ang buong Biblia.
Samakatuwid wala na tayong pag asa.  Subalit ito ay hindi totoo, hindi totoo na may mga bagay na
labas sa kamay ng Dios. Sa lahat ng bagay, walang hindi kasali, Ang Dios ay gumagawa at patuloy na
gumagawa para sa atin.  At, dahil dito, sa isang banda, walang maaaring lumaban sa atin. 

Tunay na kakaiba ang nagagawa nito.  Ang mundo ay pumipili ng kanyang estilo ng pamumuhay dahil
sa pagkatakot.  Natatakot ito sa mga sakit, pagkawala ng trabaho, at kaguluhan.  Kaya naman,
namumuhay sila sa paraang ginagawa nila – dahil sa takot.  Dahil sa biyaya ng Dios sinusunod natin
ang Panginoong Jesu Cristo, at ating inaalala na sa Kanyang krus at sa kamay ng soberanong Dios,
ang lahat ng bagay ay ginagamit para sa ating pangwalang hanggang kabutihan. 

Nguni’t sasabihin mo, “Nasaan ang patunay nito?” Hindi pa rin natin ito makita. Kaya ang apostol, o
ang Banal na Espiritu, ay patuloy sa talatang 32: “Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling Anak,
kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng
mga bagay?” Ang sinasabi ng apostol, “Ang krus ang patunay na ang Dios ay kakampi natin at walang
sinuman ang laban sa atin.” 

Mayroon tayo dito na isang matibay na katwiran ng Dios. May isang argumento na ibinigay sa talatang
32 mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa.  At ang argumento ay kung ang pinakamataas
ay totoo, samakatuwid ang pinakamababa ay totoo din. Mayroon tayong argumento dito mula sa
mahirap hanggang sa madali, o mula sa hindi mapagtagumpayan hanggang sa kayang
pagtagumpayan.  Ang mga bata ay palagiang ginagamit ang ganitong uri ng pangangatwiran at
argumento.  Ang maliit na bata ay dadalhin sayo, na kanyang ama, ang kanyang laruan, o ang manika
ng maliit na batang babae, at sasabihing, “Ayusin mo ito Tatay.” Ito ay maliit na bagay.  Sila ay tiwala
na gagawin mo kahit ang maliit na bagay na ito dahil sila ay may matinding tiwala sa isang mas higit
na bagay, na mahal mo sila. 

Kaya, kung ang Dios ay hindi ipinagkait ang Kanyang sariling Anak, kung ang matinding katotohanang
ito ay nananatiling tunay magpakailanman, na ibinigay ng Dios ang Kanyang sariling Anak at hindi Niya
ito ipinagkait na parusahan na nararapat sa atin, samakatwid hindi ba’t totoo rin na ibibigay nang
malaya ng Dios ang lahat ng mga bagay kay Cristo? Narito ang dakilang bagay na ginawa ng Dios:
Ibinigay ng Dios ang Kanyang sariling Anak doon sa pandudura, sa mga latay, sa mga pako, sa mga
mangangantiyaw, sa sibat, sa mga nangungutya, sa pagtataksil, iniwang mag isa – ang lahat ng ito ay
para sa atin. Ang bigat ng poot ng Dios laban sa ating mga kasalanan ay nabunton sa Kanya, at Siya
ay sumigaw, “Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?” Kung nagawa iyun ng Dios, at talagang
ginawa nga Niya samakatuwid walang makakapigil sa Kanya sa pagbibigay ng lahat ng bagay kasama
ni kay Cristo. 

Nakita mo, hindi mo dapat hatulan ang iyong buhay bilang anak ng Dios ayon sa iyong paningin, ayon
sa iyong pakiramdam, o ayon sa iyong pag iisip – kundi mula sa burol ng Bundok ng Kalbaryo.  Doon
ka nakatayo, at sasabihin mo, “Kung ako ay minahal ng Dios, kung ibinigay Siya ng Dios para sa akin,
hindi ba Niya ngayon maibibigay sa akin ang lahat ng mga bagay para sa aking pangwalang hanggan
at espiritual na kabutihan?” Ang binigyang diin dito sa talatang 32 ng Mga Roma 8 ay nauuwi sa mga
salitang “Sa Kanyang sariling Anak.”  Dapat ito’y maging maliwanag sa atin.  Ito ang pinaka-sentro ng
ating kaligtasan at pag asa. Ang lahat ng mga relihiyon ay hindi iisa. Muslim, Saksi ni Jehovah,
Mormons, Jewish – ang lahat ng ito ay hindi iisa dahil ang Kanyang sariling Anak ay
nangangahulugang si Jesu Cristo ay Dios nasa laman.  Si Jesu Cristo ay hindi propeta sa gitna ng mga
propeta. Hindi siya tao na nasumpungan ng Dios at kinupkop at naging dakila at isang mala-dios na
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tao.  Nabasa natin sa Mga Roma 8:3, “Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay
pinahina ng laman, ay ginawa ng Dios sa pagsusugo sa kaniyang sariling Anak sa anyo ng
makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan  ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman.” Isinugo ng
Dios ang Kanyang sariling Anak, na ang ibig sabihin, Siya ay Anak ng Dios bago pa man Siya
ipanganak sa laman, ni birheng si Maria. Hindi siya isang anghel, hindi siya isang taong pinakamagaling
sa lahat, hindi siya propeta ng mga propeta. Si Jesu Cristo ay hindi nilikha, pangwalang hanggan,
kapantay ng Dios. Siya lamang ang bugtong na Anak ng Ama, puspos ang biyaya at katotohanan. 

Sa biyaya ng Dios, tayo ay mga Kristiano. Naniniwala tayo sa Anak ng Dios. Ang Dios, ay hindi
nakinabang upang matamo para sa Kanyang sarili, ibinigay ang Kanyang sariling Anak, ang Kanyang
pinakaminamahal na Anak, Ang Anak na kung saan ay lubos niyang kinalugdan. Hindi Niya ito
ipinagkait, sabi ng apostol. Lahat ng bagay na nais Niyang hindi danasin ng Kanyang Anak, ay hindi
Niya ipinagkait na danasin Niya. Hindi Niya hinadlangan mula sa kahihiyan at sobrang pang aabuso at
mula sa lubos na pagbuhos ng Kanyang poot dahil sa ating mga kasalanan.  Isang nakapangingilabot
na bagay ang nangyari sa Kanyang Anak: Getsemani, ang pagkakanulo ni Judas Escariote, Pontio
Pilato, Herodes, mga kawal, ang pagbayo ng mga pako sa Kanyang mga paa, ang tatlong oras na
kadiliman.  Sa lahat ng ito, ibinubuhos ng Dios ang Kanyang matinding galit sa Kanya na siyang parusa
na marapat sa atin. Hindi Niya ipinagkait ang Kanyang sariling Anak. Hindi Siya ipinagsanggalang ng
Dios, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. 

At paano natin ito maipapahayag? Ang lahat ng ito ay mula sa krus – ang banal na pagmamahal ng
Dios at banal na galit sa kasalanan. Ang pagmamahal ng Dios ang nagbigay sa atin ng Kanyang Anak,
at ang banal na galit sa kasalanan ang nagbigay sa kanyang Anak ng lahat ng marapat sa ating mga
kasalanan. Ang lahat ng nararapat sa kasalanan ng mga hinirang ng Dios, ay pinasan ni Jesus sa krus.
Hindi Niya ipinagkait ang Sariling Anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Ginawa ito ng Dios.

Ang katulad na salita, “ibinigay,” na ginagamit ng apostol sa talatang 32, ay ginamit sa Biblia sa
ginawa ni Judas Escariote, ang tagapagkanulo, Pilato, Herodes, at ang mga mamayang Judyo, at
gayon din sa atin. Ibinigay natin Siya.  Subalit sinabi ni Pablo na ang sukdulang katotohanan ay
ibinigay Siya ng Dios doon krus at sa pamamagitan nito, sa ilalim at ibabaw, ang lahat ng mga bagay
na ito. Ginawa ito ng Dios. Nabasa natin sa Mga Gawa 2:23: “Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at
paunang kaalaman ng Dios ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga
makasalanan.” Sa pakikipag- sabuwatan ni Judas, ang galit ng Konseho ng mga Judyo, ang karuwagan
ni Pilato, ang pagwawalang-bahala ni Herodes, Oo- ang kalupitan ng mga kawal. Subalit ginawa ito ng
Dios. Hindi Siya ipinagkait ng Dios. At bakit? Upang tayo hindi mapahamak. Ang Dios ay kakampi
natin. Mga Roma 8:29: itinalaga Niya tayo upang maging katulad sa larawan ng kanyang Anak.

Kung gayon, kung ito man ay totoo, samakatuwid ang bunga nito ay tunay rin. Paano niya na hindi rin
malayang ibibigay sa atin ang lahat ng bagay kay Cristo? 

Mga Taga Roma 8:32 ay isa sa mga dakilang mga talata sa Biblia. Dapat mong isulat ito sa card at
idikit mo ito sa dashboard ng iyong kotse. Dapat mong gawing plake ito at isabit sa pader. O sa
pamamagitan ng magarang disenyo gamit ang panulsi at isabit ito sa bintana upang tamaan ito ng
ilaw. hindi mo ito kayang lumain.  Ito yang krus.  Hindi ipinagkait ng Dios ang Kanyang sariling Anak.
At pagkatapos ay ang mga pakinabang nito: Paanong hindi Niya rin malayang ibibigay sa atin ang
lahat ng mga bagay? Ang panghawakan ang mga ito ay ang matibay na katwiran ng Dios: Kung
ginawa ito ng Dios, ang pinaka dakila, gagawin din ng Dios ang pinakamababa.  Gagawin Niya ang
lahat ng mga bagay para sa ating kabutihan.
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Ganito kung paano mamuhay ang isang iniligtas, dahil sa biyaya ng Dios, sa krus. Ito ang tiwala na
mayroon tayo sa Kanya. Mayroon tayo ng bawat espiritual na pagpapala. Ibibigay Niya ang lahat ng
mga bagay kasama si Cristo. Ang lahat nang ginawa ng Dios, Ginawa itong lahat ng Dios ayon sa
Kanyang walang hanggang karunungan para sa ating kabutihang espiritual. Kung naniniwala ka na si
Cristo ay namatay para sa iyo, dapat mo itong paniwalaan. Sa krus naninindigan, paanong hindi ako
bibigyan ng Dios, sa espiritu, lahat ng mga bagay na kailangan ko ngayon? Paanong ang Dios ay hindi
gagawa ng lahat ng mga bagay para sa aking kabutihan? 

Ginagawa ng Dios kung ano ang palaging makakabuti para sa atin. Kung naniniwala ka na ibinigay
Niya ang Kanyang sariling Anak para sa iyo, iyan ay ayon sa iyong paniniwala. At ang buhay kristiano
ay ang pamumuhay ayon sa iyong pinaniniwalaan. Ang Dios ay kakampi ko. Hindi ipinagkait ng Dios
ang Kanyang sariling Anak. Ako ay palagiang bibigyan ng Dios kay Cristo kung ano ang aking
pangangailangan at gagawin ang lahat ng mga bagay para sa aking pangwalang hanggan at kabutihag
espiritual. 

Tumingin ka sa krus, tumingin ka sa kahanga- hangang pagmamahal ng Dios at huwag ka ng matakot.
Maumid ka sa kamanghaan. 

Siya nawa.

----------------------------------------------------------------------

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa iyong Salita. Idinadalangin namin ang pagpapala para sa aming mga
kaluluwa sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.


