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Pamagat: Jude (o Judas) Isang Pagpapakilala (Part 3) 
 
Bible Text: Jude 2 “Mercy unto you, and peace, and love, be multiplied.” 
 Pagsasalin: Kaawaan ang sa inyo, at kapayapaan, at pagibig nawa'y paramihin. 
 
Panimula: 

1. Ang outline ng liham ni Jude: 
  
 
 
 
 
 
 

2. Ngayon bibigyan natin pansin ang v.2. At ito ay patungkol sa tatlong grasya na mahalaga sa 
buhay Christiano. 
 

I. “Mercy” o Kaawaan (o Kahabagan) 
A. Ang awa ng Dios ay dulot ng Kanyang kabutihan. (Ps. 33:5) 
B. Na sa katangian ng Dios ang kanyang awa at kabutihan. (Ps. 119:68) 
C. Mayroong diin ang kaawaan ng Dios sa kanyang mga katangian sa Exo. 34:6-7, at ito ay 

nakakaakit sa mga makasalanang tao. (7 good traits, 1 harsh or judgmental trait) 
D. Ang Dios ay higit na maawain kaysa sa mapaghusga. 
E. Ang awa ng Dios ay nagdudulot ng tulong sa atin. 
F. Hindi tayo makakalimutan ng Panginoon, at palagi Niya tayong tutulungan. (Illustration: 

Parent to a child – long term help, a lifetime, indeed). 
G. Kaya hindi dapat tayo mag-malaki bagkus magpasalamat tayo dahil sa awa ng Dios. 

 
II. “Peace” o Kapayapaan 

A. Ang buong Trinity ay may bahagi sa kapayapaan. 
 A.1.  God the Father – 1 Thess. 5:23 – siya ay ang “the God of peace” 
 A.2.  God the Son – Jesus Christ – Isa. 9:6 – siya ay ang “Prince of peace” 
 A.3. God the Holy Spirit – Gal. 5:22 – nagdudulot ng spiritual fruit: “peace.” 

B. Ang ligtas lamang ang nakakaranas ng tunay na peace. (Isa. 48:22; 57:21) 
C. Ang tunay na kapayapaan ay dulot ng pagsasailim kay Cristo (Jn. 16:33; Isa. 9:7) 
D. Kung nais mo ng kapayapaan – labanan mo sa buhay mo ang kasalanan at hindi ang Dios. 

 
III. “Love” o Pag-ibig 

A. Ang pag-ibig ng Dios ay pinakita sa atin noong ipinagkaloob ng Ama ang Kanyang Anak 
bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan, at para sa ating kapakanan. (1 Jn. 4:9-10) 

B. Sa palagay ko, kahit na nasa Langit tayo at kahit na nasa kawalang-hanggan tayo, ito ay hindi 
sapat upang maunawaan natin ang pag-ibig ng Dios. 

C. Ang pag-ibig ng Dios ay nagdudulot ng katuwiran sa kaluluwa ng mananampalataya. (Rom. 
3:22; 8:1) 

D. Ang pag-ibig ng Dios ay nag-aampon sa atin (tayo ay naging anak ng Dios). (1 John 3:1) 
E. Ang lakas ng buhay Christiano ay base sa kaalaman at karanasan ng pag-ibig ng Dios. (2 Cor. 

5:14) 
F. Kaya ang panalangin ni Pablo para sa iglesia ng mga Taga-Tessalonica ay: Patnubayan nawa 

ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa katatagan ni Cristo. (2 Thess. 
3:5). Ang pag-ibig ng Dios ay nakakapawi, nagpapabanal, at nakakapresko sa buhay! 

G. Kaya dapat tularan natin ang Dios sa Kanyang pag-ibig. Mahalin natin ang kapatiran, at ang 
mga kaluluwang ligaw. 
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