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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga Roma 8:38-39

“Ang Di-Maihihiwalay na Pag-ibig ni Cristo” 

ni Rev. Carl Haak

Ating babalikang muli sa oras na ito ang magandang siniping talata sa Mga taga Roma 8, tingnan natin
ang dalawang huling mga talata: “Sapagkat ako’y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, ni
ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga
kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang, ay hindi
makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Dios, na na kay Cristo Jesus na Panginoon natin.” Isang
pambihira at nakamamanghang pahayag ng ating katiyakan ng kaligtasan dahil sa biyaya na na kay
Cristo.

Kasama mo ako na alalahanin minsan pa na ang layunin ng Banal na Espiritu sa Mga Roma 8, at lalo na
sa talatang 28 ng kabanata, ay mabuo sa ating mga puso ang labis na katiyakan nito. At upang mabuo
itong labis na katiyakan, upang tayo ay tumagal sa pagdurusa sa landas ng ating buhay na may pagsunod
kay Jesu Cristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Nakikita ng Banal na Espiritu ang ating buhay bilang
mga anak ng Dios sa sanlibutang ito bilang isang nagdurusa ngayon at may maraming pagsubok, tulad ng
ginawa ni Jesus noong Siya ay nasa mundo pa. Juan 16:33, “Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa
paguusig. Nguni’t lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan.” At, muli, isinulat ni apostol
Pablo sa Mga Taga Roma 8 talatang 18, “Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan...” at
muli, sa talatang 36, “Gaya ng nasusulat, ‘Dahil sa iyo kami’y pinapatay sa buong araw; kami ay
itinuturing na mga tupa sa katayan.” Upang mabuo ang labis na katiyakan sa ating mga puso, tinapos ni
Pablo ang Mga Taga Roma 8 na may mga serye ng mga tanong o mga paghamon na nais niyang
masagot natin. Ang layunin niya na humantong tayo sa mala-batong kasiguraduhan ng pananampalataya 
sa ating kaligtasan. Kung ang Dios ay kakampi nga natin, sino pa ang laban sa atin? Sino ang
magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Dios? Sino ang hahatol? At pagkatapos dumating ang
huling katanungan sa talatang 35: “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios?” At kung ang
tanong na ito ay makakayang sagutin, Walang sinuman, kung gayon ang ating seguridad ay tiyak at
ganap. 

Mailalarawan ito sa ganitong paraan. Tayo ay nakatayo sa hukuman ng Dios at ipinapahayag ng Dios:
“Walang kahatulan para sa iyo. Isang ganap na gawa ay natapos para sa kapakanan mo, dahil sa biyaya.
Pinapaburan kita kay Cristo.  Subalit sa labas ng hukuman, may mga grupo ng taong nais kang patayin
nang walang paglilitis. Mayroon bang nariyan, labas, mayroon bang anumang karanasan na makakayang
ihiwalay tayo mula sa kapangyarihan ng pag-ibig ni Cristo? At ang sagot ay: Wala, walang sinuman.
Walang maaaring makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Dios, na na kay Cristo Jesus na ating
Panginoon.

Nakatayo tayo dito sa tuktok ng bundok, sa maluwalhating tuktok ng pananampalataya. Sa kabila ng mga
pangyayari na tinitiis mo ngayon bilang anak ng Dios, ang salitang ito ay tunay: Walang may kakayanan
na ihiwalay ako mula sa pag-ibig ni Cristo Jesus na aking Panginoon. At ang layunin ng Banal na Espiritu
ay iyun mismo, na ating masabing, “Sapagkat ako’y naniniwalang lubos,” hindi lang si apostol Pablo,
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kundi ako! Sino ang makapaghihiwalay sa akin mula sa pag-ibig ng Dios, na na kay Cristo Jesus na aking
Panginoon? Kung hindi natin gagawing personal ito, hindi natin ito narinig. Sapagkat hindi lamang ito
sinabi ni Pablo sa kanyang sarili. Nagsasalita siya dito bilang kinatawan ng mga ligtas at pinawalang-sala,
silang mga minahal ng Dios. Sinabi ng Dios na mararanasan natin itong malalim na maranasan, di-
mauuga ng tiwala. Tayo ay dapat nakatitiyak sa pag-ibig ni Jesu Cristo. Ang malaman ito, dahil sa
pananampalataya, ang pagmamahal ni Cristo ay ang malaman na walang sinuman ang makapaghihiwalay
sa akin mula sa pag-ibig na ito.

Ating nalamaman na ang buhay, madalas mula sa ating pantaong pananaw, ay hindi ganoon ang
nakikitang pamamaraan. Madalas na makita ito na tila maraming bagay na tunay ngang nagpapahiwalay
sa atin sa mga bisig ni Jesu Cristo. Kung titingnan, minsan, na may ibang halos ay nakapaghihiwalay.
Kaya dapat ay maipako ito sa ating mga puso sapamamagitan ng Espiritu ng Dios ang ganap na
katiyakan: Ang pag-ibig ni Jesus para sa akin ay di-maihihiwalay. Walang makakaalis sa akin mula rito.

Dapat kong malaman ito. Bakit? Upang magagawa nating mabuhay sa laman na may kaibahan, mamuhay
ng makasalanan? Huwag nawa! Ito ay ang paglapastangan sa kaibuturan ng impiyerno. Hindi, upang
magawa kong magdusa ng lubos sa landas ng pasunod kay Jesu Cristo.

Ang tanong na ito ay maaaring pinaka-seryosong tanong na itinanong ng apostol. Sa talatang 35, May
bagay ba na magiging dahilan upang mapigil ang Dios sa pagmamahal sa atin? At ang sagot ay ibinigay
sa mga talatang 38 at 39 ng kabanata. Wala, walang makakagawang maihiwalay tayo sa pag-ibig ni
Cristo. 

Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Maaari kayang, marahil, may isang bagay
patungkol sa akin na walang sinuman ang nakakaalam, at kung ito ay lumabas sa publiko, ang
nakakasindak na bagay na ito tungkol sa akin, makakaalis ba ito sa akin sa mga bisig ni Cristo? O may
mga pangyayari ba, mga ilang malalalim na kadiliman, may ilang kamatayan o pagsubok, bagay na
mabigat at napakadilim na, imbes na mahalin ako ng Dios sa pagsubok na ito, ang Kanyang pag-ibig ay
hindi magagawang makapasok sa kadiliman at ang kaaway ay magtagumpay sa pagputol sa akin mula sa
pagmamahal ng Dios? Maaari bang ako ay mapalayo mula sa pag-ibig ng Dios sa akin – upang sa gayon,
magpasya ang Dios na tumigil na sa pag-ibig sa akin, o di naman kaya’y may makikitang kapangyarihan,
isang pangyayari, sa isang sitwasyon, sa isang trahedya na magagawang magtagumpay na pigilin ang
Dios mula sa naisin Niya? At ang sagot ay: Hindi, ito ay hindi mangyayari! Dahil ang Kasulatan ay
nagpapahayag (II Tim.2) na mananatili Siyang tapat, hindi Niya maaaring talikuran ang kanyang sarili. 
Ipinapahayag din ng kasulatan na Hindi Siya tao, Siya ang pinakamakapangyarihang Dios, Siya na hindi
pahihintulutang magalaw kailanman ang matuwid(Mga Awit 55).

Subalit ang tanong ay nagpupumilit, at personal. Dahil ako ay makasalanan, at ang Banal na Espiritu ay
nagpapakita na walang kasalanan na hindi ko magagawa. Marami pa rin, bilang anak ng Dios,
nararanasan ko na ang aking pananampalataya ay nanghihina, at may mga oras na ako’y nawawalan ng
pag-asa. At kaya naman, tatanungin natin uli, mayroon ba akong mapaniniwalaang bagay na magiging 
dahilan upang  ang pag-ibig ng Dios sa atin ay magbago o alisin tayo sa pag-ibig na ito? At ang sagot ay:
Wala, ito ay imposible. Sinagot sa talatang 37: Doon sa ginawa sa krus (Mga Roma 8:37), “Tayo’y higit pa
sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan Niya na sa atin ay umibig.” Doon naroon ang sagot, “Tumingin
kay Cristo at sa Kanyang gawa. Ito ang patunay na ang pag-ibig ni Cristo para sa atin ay hindi mababali.” 

Nguni’t ngayon, sa Mga Roma 8:38 at 39, ang binigyang-diin ay nalipat  mula sa katangian ng Dios,
patungo sa pag-ibig ng Dios. Ang sagot na ngayon ay naging ganito: Dahil sa kung sino ang Dios at dahil
sa kung ano kahulugan ng pagmamahal sa atin. Dahil ang pag-ibig na ito ng Dios, walang anumang
bagay ang magagawang pigilin ito o alisin tayo mula dito. 
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Ngayon, dahil ang tanong sa katapusan ay patungkol sa katangian ng pag-ibig ng Dios, pansinin mong
kasama ko ang tatlong bagay na nabanggit sa mga talatang ito patungkol sa pagmamahal ng Dios.

Una: Ang pag-ibig na ito ng Dios na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Ito’y sa talatang 35, ang
“pag-ibig ni Cristo.” At pagkatapos, sa talatang 37, “Siya na umibig sa atin.” At ngayon, sa talatang 39,
“pag-ibig ni Dios, na na kay Cristo Jesus na Panginoon natin.” Ngayon, lahat nang ito – ang pag-ibig ni
Cristo, ang pag-ibig Niya na umibig sa atin, at ang pag-ibig ng Dios na na kay Cristo Jesus na ating
Panginon – ang lahat ay magkakatulad na pag-ibig. Subalit ang punto na nagawa, ay ang pag-ibig ng
Dios ay nahayag kay Jesu Cristo. Ito ay ang pinag-pasiyahan na pag-ibig ng Dios na na kay Cristo Jesus.
Ito ay naipakita o nahayag sa atin kay Cristo. Naaabot tayo nito kay Cristo. Sa madaling salita, sinasabi
ng apostol, Nais mo bang malaman ang pag-ibig ng Dios? Nais mo bang sukatin ito? nais mo bang
marating ang isang pagtantiya sa pag-ibig na ito – Kung anong tulad nito, sa kapangyarihan, at sa
kanyang kagandahan?   Kung gayon, dapat mong tumingin kay Jesu Cristo. Ang pag-ibig ng Dios ay
naipakita kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Tumingin kay Cristo, ang walang hanggang Anak ng Dios,
ang Panginoon ng kaluwahatian, na ibinaba ang kanyang sarili, at natagpuan sa kapakumbabaan ng ating
kalikasan, ipinanganak sa sabsaban. Tingnan ang Kanyang paglakad buong buhay Niyang sa ilalim ng
bigat ng ating pagkakasala. Tingnan mo ang Kanyang krus sa bundok at tahimik na naghirap sa pagsunod
sa Ama. Tingnan mo ang Kanyang dakilang puso ng pag-ibig sa Dios na hindi nag-atutubili at
nagpabayubay ng kusa sa krus upang takpan ang ating mga kasalanan. Tingnan Siya na nabuhay na
muli, tingnan Siya na umakyat sa langit, at ngayon, nasa kanan ng Dios, namamagitan sa atin. Ang lahat
ng mga ito ay ang kapahagayan ng pag-ibig ng Dios.

Sasabihin mo bang, “Nasaan ngayon ang pagmamahal ng Dios sa akin? Hindi ko ito makita. Paanong
minamahal ako ng Dios kung ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari sa akin?” At ang sagot ng
Biblia: Nasaan ang pag-ibig ng Dios? Halika tingnan mo. Itoý naroon kung saan ito palaging naroon: Ito
ay na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Inibig ako ng Anak ng Dios at ibinigay ang Kanyang sarili para
sa akin (Gal. 2:20).

Pangalawa: Ang pag-ibig ng Dios ay pag-ibig para sa mga pinili, o ito ay natatangi, soberanong (na
siyang, ipinasiya ng Dios) pag-ibig. Ang talatang ito ay nagsasaad patungkol sa kasiguruhan ng mga pinili
ng Dios (t.33): “Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Dios?” Hindi ito patungkol sa
bawat isa. Hindi mo dapat basahin ang kapitulong ito tulad sa paraan ng ating kapanahunang
malawakang relihiyon- isans malabnaw na pakiramdam na maaaring maging dahilan upang ang lahat ng
tao, ng bawat maisip na pananampalataya at panghihimok, ng bawat posibleng relihiyon na kilala ng mga
tao, na magsama-sama sa isang pagdiriwang at sabihing, “Hindi ba’t nakamamangha na ang Dios na
Siyang ating tinatawagan sa iba’t ibang katawagan ay nagmamahal sa atin at hinahawakan tayo sa
Kanyang mga bisig, ang bawat isa ayon sa Kanyang sariling pagkapaniwala. Kung iyan ang iyong
pinaniniwala, nilalapastangan mo ang Bblia. May isa lamang Dios. Jehovah ang Kanyang pangalan, ang
Ama ng ating Panginoong Jesu Cristo. Siya lamang ang Dios, Manlilikha at nag-iisang Manunubos sa
pamamagitan ni Jesu Cristo. Sinabi ni Jesus, “Walang sinumang makakarating sa Ama kundi sa
pamamagitan ko.” Tinatawagan kita, sa pag-ibig ng Dios, ang kilalanin itong Panginoong Jesus at
lumuhod sa harap Niya. 

Ang pag-ibig ng Dios ay isang natatanging pag-ibig. Ito ay para sa mga (t.28) tinawag ayon sa Kanyang
kasiyahan. Ito ay, ayon sa talatang 29, sa kanila na mga itinalaga, kinilala ng Dios, na maging katulad sa
larawan ni Jesu Cristo. Hindi ito malabnaw, magiliw na bagay na pinapantayan ang lahat ng mga relihiyon
at lahat ng sagradong mga aklat na iisa at sabihing, “May kaginhawahan tayo sa pag-ibig ng Dios sa
harap ng trahedya.” Hindi ito totoo. Ang pagmamahal na ito lamang ng Dios at para sa pinili.
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ito ang di-matitinag na katiyakang bagay na pagmamay-ari ng Dios na Siyang mapagbiyayang umibig at
malaya mula sa banal na pagpili. Ang pag-ibig na ito ng Dios ay hindi masisira. Ang pag-ibig ng Dios ay
para lamang sa mga pinili kay Cristo Jesus, sa kanila na mga tinubos ng Kanyang mahalagang dugo. Ikaw
ba ito? Maaari mong malaman sa bunga ng Kanyang biyaya na kumilos sa iyo, isang patay na
makasalanan, ang bunga ng biyaya ay dinadala ka sa pagsisisi sa iyong kasalanan, sa pagtitiwala kay Jesu
Cristo, subalit, higit sa lahat ng mga bagay, sa pagpapakumbaba – ang hiwaga na inibig ako ng Dios. Ito
ay lubos na mapagbiyaya.        

Pangatlo: Ito ang pag-ibig ng Dios kay Cristo Jesus para sa mga pinili, subalit ito ay personal. At ito ang
tanong. Maaari ba na ang pagmamahal sa aking personal, ay maaaring mapigil at mapawalang-bisa
kailanman? Ang tanong ay hindi lamang: Maaari ba na ang ating pag-ibig sa Dios ay mapapawalang-bisa,
,may bagay na maaaring maramdaman ko na ako’y nahiwalay mula sa Kanyang pag-ibig? May bagay ba
na maaaring mangyari na magsimula akong magkaroon ng matigas na pag-iisip patungkol sa Dios?
P’wede itong mangyari. Ang tanong ay hindi: May bagay ba na maaaring makapag-alis sa akin mula sa
kamalayan ng pag-ibig ng Dios sa aking puso? P’wede itong mangyari. Nguni’t ang tanong ay may
kinalaman sa pag-ibig ng Dios sa akin. Posible ba na may bagay na pumutol sa atin mula sa pag-ibig ng
Dios sa atin? At ang sagot: Wala, walang anumang bagay na makapag-layo sa pagitan ng pag-ibig ng
Dios at sa akin at maging dahilan upang tumigil ang Dios. 

Kung kaya ang apostol ay nagsasabi ng tagumpay ng pag-ibig ni Jesu Cristo – ang pag-ibig na
nagtatagumpay laban sa lahat ng bagay na maari  mong maisip, lahat ng bagay na maaaring umeksena
upang mahiwalay tayo sa kanyang pag-ibig. Sa mga talatang 38 at 39, kung mabibilang mo, ay nabanggit
may sampung mga bagay na nabananggit si Pablo. Nabanggit niya ang buhay at kamatayan, anghel, mga
pamunuan, mga kapangyarihan, mga bagay sa kasalukuyan, mga bagay na darating, kataasan, kalaliman,
o alin pa mang nilalang. At sinabi niya: Wala sa mga bagay na ito ang makapaghihiwalay sa atin mula sa
pag-ibig ng Dios kay Cristo. 

Ngayon, kung iyong titingnan nang maingat ang mga talatang iyun, iyong mapapansin na ang apostol ay
nagsasalita ng mga magkaka-pares. Binanggit niya ang buhay at kamatayan (o kamatayan at buhay)
bilang unang pares. Binanggit niya muna ang kamatayan, dahil kamatayan ang una. Ang kamatayan ay
pagkahiwalay, pagkatapos ng lahat. Kung tayo ang tatanungin, ito ang ekstaktong kamatayan – ang
pagkahiwalay, mula sa bawat pananaw. Ang pagkahiwalay ng katawan at kaluluwa, pagkahiwalay sa mga
mahal sa buhay mula sa ating mga bisig (isang bata mula sa ating mga bisig – hindi na sila babalik muli).
Hindi na maaaring magawa. Ito ay ang pagkahiwalay mula sa buhay na ito at lahat ng bagay na ating
nalalaman.

At pagkatapos ay ang buhay. Ang buhay, din, para sa atin ay serye ng paghihiwalay. Ang buhay ay
patuloy na serye ng pagbabago, na hindi na maaaring maibalik pa sa dati. Ang buhay ay may
paghihiwalay – ang mga kayamanan ay nawawala, ang mga kaibigan ay tumalikod, ang kalusugan ay
napapawi, ang pag-asa ay nawawala. Ang pagbabago at pagkabulok, sinasabi ng himno, ang lahat sa
paligid ay aking nakikita. Kung ako ay mamatay, at ako nga, ako ba ay nahiwalay mula sa pag-ibig ng
Dios? Kung ang mga mahal ko sa buhay ay mauwi sa kamatayan, sila ba ay nahiwalay mula sa Dios?
Mayroon bang pangyayari sa buhay na ang lahat ay pagtatapos at paghihiwalay na maaaring
makapaghiwalay sa akin mula sa Dios? 

Sinabi ni Pablo, Hindi. Ang kamatayan ay hindi lamang di-pagkahiwalay mula sa Dios, kundi, kay Cristo
Jesus, ito ang paraan na kung saan tayo ay nalalapit sa pag-ibig ng Dios. Sa katotohanan, masasabi natin
na ang lahat ng mga bagay na mga binabanggit ng apostol. Ang mga bagay na ito ay hindi
makapaghihiwalay sa atin kundi, sa kamay ng Dios, naglalapit sa atin sa Kanya. Ang kamatayan – lalo na
ang kamatayan. Ang kamatayan, ang huling kaaway, malupit, malinaw na di-madadaig, gumigiba sa atin.
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Gayon man ang mamatay, ngayon, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ay ang tayo’y madala ng ligtas sa
ating tahanan na makasama ang Dios kay Cristo Jesus. Sa Filipos 1:21: “Sapagkat sa ganang akin, ang
mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.” Sa II Cor. 5:8: “Kaya’t kami ay nagtitiwala at
nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon.” Ang kamatayan ay
hindi pagkahiwalay, kundi ito ay paglalapit sa aking Tagapagligtas at aking Dios. At kaya naman ang
apostol ay nagsabi sa II Cor. 5:9: “Kaya’t maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin
ay ang bigyan siya ng kasiyahan.” Tayo ay gumagawa, kaya tayo ay nabubuhay, tulad doon sa mga
nakatingin na pasulong na makauwi na sa tahanan upang makasama ang ating Tagapagligtas at Dios
kapag tayo ay namatay. Ang kamatayan at buhay ay hindi makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng
Dios. 

Subalit gayon pa man sinabi ng apostol na walang demonyo, masama, o kapangyarihan ang maaaring
makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Dios na na kay Cristo. Sinabi niya, “[N]i mga anghel, ni ang
mga pinuno, ni ang mga kapangyarihan.” Nasa isip ni Pablo ang diablo at ang kanyang mga kampon at
ang kanyang mga demonyo at ang kanyang mga kapangyarihan. Mababasa natin sa Efeso 6:12:
“Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban
sa mga may kapangyarihan, laban sa mga may kapangyarihang di-nakikita na naghahari sa sanlibutan sa
kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan.” Ang diablo at ang masamang
sanlibutan at ang kanyang masamang kapangyarihan ay kumikilos sa sanlibutan. Maaari ba nilang
ihiwalay tayo mula sa ating Tagapagligtas? Sinabi ni Pedro na ang diablo  ay gaya ng leong umuungal,
nagnanais na lamunin ang nais niya. At ang mga demonyong ito ay pinakawalan. Maaari ba nilang
mahubaran ako sa aking pananampalataya? Maaari ba nilang wasakin ako sa pagkakahawak sa akin ng
aking Tagapagligtas? Ang sagot ay: Hindi, hindi nila magagawa. itinatampok ng Colosas 2:15 na sinira ni
Cristo ang mga pamunuan at mga maykapangyarihan. Ginawa niyang ipakita ng bukas sa kanila,
nagtagumpay laban sa kanila sa Kanyang krus. P’wede itong magpagalit, talaga namang nakakagalit,
kung maririnig ito ngayon ni Satanas. Subalit ikaw Satanas, ikaw at ang iyong mga kawan ay wala ng
magagawa. Hindi mo magagawa na isa man sa pag-aari ni Cristo ay mahiwalay mo sa Kanyang pag-ibig
at kapangyarihan ng kaligtasan.

At kaya naman inaawit natin kasama ng mga dakilang repormador, Martin Luther, “Ang prinsipe ng
kadiliman ay mabangis, hindi tayo manginginig sa kanya; isang maliit na salita [ang salita ng kasulatan]
ang magpapabagsak sa kanya.”   

Pagtapos dumating ang apostol sa dalawa pang mga pares: wala sa panahon o lugar ang magagawang
maihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Cristo. Wala sa panahon (hindi sa mga bagay na kasalukuyan o mga
bagay na darating). Wala sa ngayon. Wala sa hinaharap. At pagkapos nagsalita siya ng lugar (ni kataasan
ni kalaliman). Marahil kung saan ka nakatira ngayon, ang buhay moý lubhang maginhawa. Pero para sa
iyo mayroon pa sa dako roon. Marahil nakakakot ito, ang malayong ng hinaharap ay nagbabanta at maka-
gulat sa iyo at lumundag sa iyo. Magagawa ba nito na sirain ang iyong pananampalataya? O iniisip mo,
kung dinala ako ng Dios sa kalagayang ito ng pagsubok, kung dalhin man ako ng Dios sa isang silid-
hintayan (waiting room) matapos matanggap ang balita ng biglaang aksidente sa sasakyan ng aking
mahal sa buhay, kung dalhin man ako ng Dios tabi ng libingan ng aking mahal sa buhay, kung dalhin man
ako ng Dios sa panunuya, paghamak,pagpapahirap, nagdurusa dahil sa aking pagpapahayag tungkol sa
Kanya, naroroon kaya ang Dios? Makasama ko kaya Siya? Ang sagot ay: Oo, tulad ng kanyang sinabi  kay
Josue, sinasabi niya rin sa iyo: “Hindi ka Niya iiwan ni pabababayaan.” Sa Mga Awit 139: “Saan ako
pupunta mula sa iyong Espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo?” Pumunta ka man sa mataas,
pumunta ka man sa pinakamalayo, pumunta ka man sa kalaliman. Pumunta ka sa lugar na kung saan ay
nahiwalay ka sa lahat ng iyong mahal sa mga buhay, na kung saan walang nakakaalam kung nasaan ka,
kung saan ikaw ay nag-iisa, naliligaw. Hindi ito makapaghihiwalay sa iyo mula sa Kanyang pagmamahal.
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Walang hapdi sa pag-iisip, walang lumbay, walang karanasan na maaring may kinalaman ang iba- 
Walang makapaghihiwalay sa iyo mula sa kanyang pag-ibig. 

At kahuli-hulihan, sinabi ng apostol, “Walang nilalang na magagawang makapagpahiwalay sa atin mula sa
pag-ibig ng Dios.” Dito ay tinutukoy niya ang lahat ng nilalang, lahat ng bagay na hindi Dios. Isinasama
niya ang lahat ng bagay. walang nilikhang anuman walang nilikhang kapangyarihan - walang  anumang
bagay ang magagawang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Dios kay Cristo Jesus, kasama ang sarili mo.

Nasabi ko ito dahil maraming mga Kristiano ang pinapawalang-bisa ang talata dahil sa paniniwala sa free-
will (o malayang pagpapasya). Sa Juan 10:29 – Walang sinumang tao ang magagawang agawin sila mula
sa kamay ko, sabi ni Jesus. Sinasabi ng iba, Oo, totoo ‘yan, pero maaari kang makatalon paalis sa kamay
ng Dios. Ito ay malaking kawalang-galang sa Dios na puntahan ang talata at sabihing ang tinubos at
binagong anak ng Dios  gayon ma’y magagawang ihiwalay ang sarili at tumalon palabas sa kamay ni
Cristo, mula sa pagpili. Ang sabihing ikaw ay maaaring minahal ng Dios, pinili, tinawag, pinawalang-sala,
tinubos; na nais ng Dios, tunay na ninanais, na dalhin ka sa kalangitan, pero ikaw ay malalaglag – anong
laking insulto ito sa Dios mismo. Ipinapahayag ng Kasulatan: Ni anumang nilalang. Kasama ka doon. 

At ito samakatuwid ang nalalabing kaaliwan natin. Ang pag-ibig ng Dios ay ang lakas na hindi masisira.
Na kahit ako pa man, kahit dahil pa sa aking kasalanan, kahit dahil pa sa madalas kong pagkakasala,
kahit pa ang aking likas na kasamaan. Hindi ibig sabihin nito, kung paano mo ito narinig, bilang dahilan
upang magpakasama ka. Ito ay paglapastangan, tulad ng sinabi ko, paglapastangan mula sa kaibuturan
mismo ng impierno.  Ang mag-isip at mamuhay sa ganoong paraan, ang tanging bagay na iyong
magagawang masabi, ay hindi mo natikmang personal at naranasan ang kamangha-manghang biyayang
nagliligtas ng Dios kay Cristo Jesus.  Kung ating papahagalahan ang kasamaan, at magdahilan sa ating
kasamaan sa basehang paghirang ng Dios, at hindi ito nag-akay sa atin sa pagsisisi, tayo ay
mapapahamak. Sapagkat ang pinili ng Dios ay dinadala sa pananampalataya at pagsisisi kay Jesu Cristo.
At sa kanila, iniligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya, sa kanila ang pangako: Kahit ang iyong
makasalanang-likas ay kasama dito sa listahan. Walang makakagawang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng
Dios. Ako ay naniniwala, ako ay maytiwala. Dahil kay Cristo? Oo. Subalit dahil sa Dios –
makapangyarihan, mahabagin, matapat na Dios. Dahil sa kung sino ang Dios. 

Mayroon tayong malawak na katiyakan ng ating seguridad kay Jesu Cristo, hindi upang mamuhay ng
walang-bahala at walang pag-iingat na buhay tulad sa demonyo, ngunit dahil ngayon ay may magagawa
tayong dalawang bagay. Lubos tayong magdusa, manghawakan sa mga pagsubok, hindi sumuko sa
kawalan ng pag-asa. At tayo ay mamumuhay sa bawat araw na isang banal at mapagpasalamat na buhay
dahil ang nabuhay na Cristo ay nasa atin, dahil ang pag-ibig ng Dios ay sumasaatin, dahil ang Banal na
Espiritu ay umaalon na may banal na kapangyarihan sa ating mga kaluluwa. Kahit tayo man ay nasa
matinding lungkot at pighati, kahit tayo man ay matisod at madapa, mapapagtagumpayan nating lahat,
dahil walang maaaring makapaghiwalay sa atin mula sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Dios kay Cristo
Jesus. 

Siya nawa.

___________________________________________________

Tayo’y manalangin.      

Ama, salamat po sa iyong Salita. At dumadalangin kami na ang Banal na Espiritu ni Cristo ay tunay na
tatakan  ang salitang ito sa aming puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen.


