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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga Roma 3:29-30

“Ang Pagpapawalang-sala Sa Pamamagitan 
Ng Pananampalataya Ay Ang Katolikong Ebanghelyo”

ni Rev Carl J Haak

Ang iglesia ng Panginoong Jesu Cristo ngayon ay nagdiriwang ng isang kahanga hangang gawa ng Dios
na tinawag na Repormasyon noong ika-16 na siglo, sa panahong ang Dios ay nagbangon at
nagpanumbalik ng ebanghelyo sa iglesia sa pamamagitan ng mga lingkod na sina Martin Luther, John
Calvin, at marami pang iba – ang ebanghelyo ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya lamang. 

Ipinaliwanag ni apostol Pablo ito sa pamamagitan ng katotohanan ng ebanghelyo sa buo niyang mga sulat
lalo na sa ikatlong kabanata sa sulat sa mga taga Roma.  Ating papansinin ito ngayon sa pag-alaala ng
Repormasyon, sa kabanatang ito ng Roma 3, na binigyang-diin sa talatang 29 at 30.  Ang
pagpapawalang-sala na ipinaliwanag ni apostol Pablo sa mga talatang ito na kahanga-hangang
katotohanan na tayo ay matuwid sa Dios dahil lamang sa gawa ni Jesu Cristo sa krus.  Ang Kanyang
katuwiran, o Kanyang ganap na pagsunod hanggang kamatayan  sa krus, na ibinintang para sa atin na
mga hinirang ng Dios, upang tayo ay maging walang sala sa korte ng langit, pinatawad ang aking mga
kasalanan, at ipinahayag na walang sala sa harap ng Dios, dahil lang, sa nag-iisa, at tiyak na gawa ni Jesu
Cristo para sa akin sa krus.  Ganito ito ipinahayag ni Martin Luther:  “Ikaw po ang aking katuwiran; subalit
ako ay nagkasala po sa Iyo.  Kinuha Mo po ang sana ay sa akin; Ibinigay naman sa akin kung ano po
Kayo.  Ikaw po ang umangkin nito upang anoman meron ako, ay maging sa Iyo po.”

Bilang napakagaling na guro ni apostol Pablo, matapos niyang ipaliwanag ang katotohanang ito,
nagpatuloy siya sa Mga Taga Roma 3:27-31 upang dalhin sa atin ang pagsasagawa nito sa ating mga
buhay, sa katotohanan ng pagpapawalang-sala dahil sa pananampalataya, na ginawa tayong matuwid ng
Dios sa pamamagitan sa gawa ni Cristo.  Ang unang pagsasagawa nito na sinabi niya sa talatang 29 at 30,
na ang kaibahan ng sangkatauhan ay binuwag na.  Ibig sabihin ng Pagpapawalang-sala sa pamamagitan
ng pananampalataya, ay may isa lang daan ng kaligtasan para sa lahat ng tao, sinoman sila.  Ang ikatlong
pagsasagawa nito, na nasa talatang 31, na ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya
ang nanghahawakan sa kautusan, ay hindi dahil sa batas.  Ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng buhay na walang Dios, kundi ang pinagmumulan ng bago
at tunay na buhay sa pagsunod ay ang Dios.

Sa pag-alaala sa Repormasyon, nais kong tingnan natin ngayon ang mga talatang 29 at 30 – ang
ikalawang pagsasagawa ng katotohanan ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ating mababasa:  “O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Judio lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil?
Oo, ng mga Hentil din naman;  Rom 3:30  yamang iisa ang Diyos, na kanyang ituturing na ganap ang
pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang  di pagtutuli sa pamamagitan ng
pananampalataya.”



Page 2 of  6

Subalit dito, inihahatid ng Espiritu Santo ang iba pang pagsasagawa sa katotohanang ito.  At ang
pagsasagawang ito na ang Dios ang nagliligtas sa isang paraan sa bawat bayan.  Ang dugo ni Jesu Cristo
ay nabuhos para sa lahat ng hinirang sa mga bansa.  Maitim, maputi, kayumanggi – sa lahat ng mga
bansa.  Kaya ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay isang katolikong
ebanghelyo – ang salitang “katoliko” na ginamit ngayon ay may kahulugang pangkalahatan.  Ang Dios ang
nagliligtas, mula sa mga nasa lupa, mula sa bawat lahi, sa bawat bayan, sa pamamagitan ng iisang daan
-  sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, sa pamamagitan ng dakilang katotohanan ng
pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.

Kaya magbantay tayo mga Cristiano sa iyong kaaway.  Dahil mababasa mo ang talatang ito sa ganitong
paraan:  “Siya ba ang Dios ng mga nasa katamtamang estado lang sa buhay na mga mananampalatayang
Cristiano sa Amerika?  Hindi ba’t Siya rin ay Dios ng mga nasa malayong Silangan, India, kasama ang lahat
ng mga bansa?  Oo, Siya nga.  Siya ang Dios ng mapuputi at maiitim.  Siya ang Dios sa Jakarta, at Pretoria
at Grand Rapids at Sao Paulo.  Ang dugo ni Jesu Cristo ang naglilinis sa mga anak ng Dios mula sa bawat
mga bansa.”  Kaya ang iglesia ng Reformed ay naniniwala sa maluwalhating ebanghelyo ng
pagpapawalang-sala sa pamamagitan lamang ng pananampalatay na may mahalaga sa mga
pagmi-misyon.  Dahil ang nag-iisang Dios lang ang nagpapawalang-sala sa lahat ng mga bansa, ang
ebanghelyong ito ay hindi dapat manatili lang sa mga nakakaalam nito.  Huwag tayong masiyahan lang
na taglay natin at nalalaman ang maluwalhating ebanghelyo ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Kundi ang Reformed, na biblikal na iglesia, na ang anak ng Repormasyon, ay may
taus-pusong misyon sa iglesia.  Ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay isang
ebanghelyong katoliko, ang ebanghelyong pangkalahatan.  Nagpapahayag ito na may mga nasa mga
bansa na daan ang Dios sa kaligtasan – na silang nasa dugo ni Jesus sa pamamagitan ng biyaya lamang.

Sinasabi ni apostol Pablo, “yamang iisa ang Diyos, na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa
pamamagitan ng pananampalataya, at ang  di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya” –
tumutukoy ito sa panahon ng mga Hentil, o silang hindi mga Judyo.  Sinasabi niya,  “Ang siyang
pinawalang-sala ng Dios.”  Ang Dios na nag-iisang nagpapawalang-sala.

Ano ngayon ang ibig sabihin nito?   Ibig sabihin, una sa lahat, na mayroon lamang nag-iisang tunay na
Dios, hindi marami.  May isa lamang Dios.  Ito ang lubhang kailangan para sa pananampalatayang
Cristiano.  Ang katotohanang ito ay ang mismong katotohanan.  Sinasabi sa Isaias 44:6:  “Ganito ang sabi
ng PANGINOON, ang Hari ng Israel, at ng kanyang Manunubos, na PANGINOON ng mga hukbo: "Ako ang
una at ang huli; at liban sa akin ay walang Diyos.”  Ito ang sinasabi ni apostol Pablo tungkol sa Dios sa
Mga Roma 11:36:  “Sapagkat mula sa kanya, at sa pamamagitan niya, at para sa kanya ang lahat ng mga
bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen.”  Kung ito ngayon ang ibig sabihin
ng Dios – na ang lahat ng mga bagay ay sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya – walang
dalawang dios.  Ang lahat ng mga bagay ay sa Kanya.

May isa lamang Dios na mismong pinagmumulan ng lahat ng mga bagay.  Ang lahat ay mula sa Kanya.
Ang Dios, ang nag-iisang Dios ang nangangalaga sa lahat ng mga bagay.  At ang lahat ng mga ito ay sa
Kanya, na ang layunin ay para sa Kanyang kaluwalhatian.  May isa lang Dios.  Mahalaga ito sa katotohanan
ng pagpapawalang-sala.  May isa lamang Dios na dito nakatayo ang lahat ng mga tao.  At may isa lamang
daan para maging matuwid sa Kanya.  Hindi ito depende sa iyong kultura o kulay ng balat.  Ito ay sa
pamamagitan lamang ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Ang bawat isa ay nakatayo sa harap Niya at
mananagot sa Kanya – ang mga Hindu sa India, mga Taoismo sa Tokyo, ang nasa pamunuan sa New
York, ang mga elementary sa Michigan.  Paano ka magiging matuwid sa Dios?  Isa lang ang daan – sa
pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.
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Ang puntong ito ay mahalaga sa ating panahon ngayon ng pagka-marami – ang paniniwala na maraming
dios.  Tayo, bilang mga Cristianong iglesia, tayo ba ay may lakas ng loob na ibahagi ang ating
pananampalataya?  Si Jesu Cristo ang daan, katotohanan, at buhay.  Walang makakaparoon sa Ama, kundi
sa pamamagitan Niya.  Sa panahong ito ang bawat relihiyon ay may pananagutan sa ganito, iyan ang
pananaw ng maraming relihiyon ngayon, na ang bawat pananaw, bawat relihiyon ay tama, at ang tanging
masama ay ang pagkakaroon ng isang pananaw na tama lang – sa ganyang panahon, tayo ba na mga
anak ng Repormasyon ay may pananagutan sa Dios?

Sa panahon ngayon, sinasabi na ang lahat ng relihiyon ay magkakapantay lang.  Sinasabi na tayong lahat
ay umaakyat sa isang bundok, ang iba ay sa kabila, at ang ilan ay sa kabilang banda naman.  Nasa ating
lahat ang Dios.  Tayong lahat ay papunta sa pinakatuktok nito.  Pero narito ngayon ag katotohanan ng
ebanghelyo ng Cristiano:  may isa lang Dios; may isa lang daan ng kaligtasan kasama Niya.  Ang
kaguluhan at paglaban sa mundo ng kawalang pananampalataya sa Cristianong iglesia ay hindi
mapipigilan.  At sila rin naman.  Hindi mahalaga kung saan ka nakapanig, hangga’t mabait ka na tao at
may pakialam sa iba, ito ay mabuti.  Naniniwala ang iba na ang Dios ay hindi naman talaga mauunawaan
ang tunay na Siya.  At narito ang ebanghelyo na nagsasabi na may isa lang Dios – ang Dios na nasa Banal
na Kasulatan na nag-iisang daan sa pagpapawalang-sala.  May isa lang daan sa Kanya, sa pamamagitan
ito ng dugo ni Jesu Cristo.  Ang mahalagang katanungan, ay ito:  Ikaw ba ay matuwid sa nag-iisang tunay
na Dios?  At may isa lang daan para maging matuwid sa Kanya:  sa dugo ng Kanyang minamahal na Anak
na nabuhos sa krus ng Kalbaryo.

May isa lamang Dios.  Ang pahayag na iyan ng apostol ay nagbibigay ng paliwanag kung ano ang
kahulugan ng kaisahan ng Dios.  Ang Dios ay kung Siya, at hindi Siya kung ano pa man.  Siya ay Dios na
may katangiang di-nagbabago.  Hindi Siya pabagu-bago.  Hindi Niya ipinapahayag ang Sarili sa mga tao
ayon sa Kanyang pagka-Dios at ang mga ito ay may katangian.  Hindi Niya sinabi sa mga taong ito,
“Ganito ang paraan para malugod Ako at para makapasok sa Aking presensya,” at sa ibang tao naman,
“Huwag, hindi ito ang paraan.”  Siya ay Dios ng poot, apoy, at kahatulan sa Lumang Tipan at ngayon din
sa Bagong Tipan na isang Dios ng pag-ibig at kaawaan.  Hindi Niya ipinahayag ang Sarili sa isang paraan
sa Pilipinas at ibang paraan naman sa Ghana at pagkatapos pangatlo, sa Michigan, at ikaapat sa Sumatra.
Isa lang Siya.  Siya ang AKO’Y AKO NGA.  Siya ay hindi nahahati ayon sa katangian.  Siya ay hindi tataliwas
sa Kanyang pahayag.  Siya ay may kaisahan sa Kanyang pagka-Dios.  Siya ay Siya mismo.

May makakasalamuha ka halimbawa na isang mananampalataya, isang Cristiano, sa isang paglalakbay,
mula sa London hanggang sa Delhi at sinabi mo, “Ang Dios namin ay katulad sa kung ano ako sa  iyo.”
Sinasabi ng apostol,  sa Efeso 3:14, 15, “Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa
kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa.”  Kaya narito ang diin, narito ang saligan
ng katotohanan ng Repormasyon, ang Cristianong ebanghelyo:  ito ang nag-iisang Dios na siyang
nagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesu Cristo.  Ikaw ba ay matuwid ngayon,
sa nag-iisang tunay na Dios?

Ito ang pagsasagawa nito.  Ang tunay na pananampalatayang Cristiano ay isang banta sa ating panahon
ng mga relihiyong pang-maramihan.  Ang katotohanan ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya ay isang banta sa daigdig ng di-mananampalataya.  Bakit?  Dahil ito ang mismong
angkin ng Dios sa lahat ng tao sa buong mundo at mga relihiyon.  Siya lamang ang Dios at may isa lang
daan sa Kanya:  sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesu Cristo.  Ito ang tumatawag sa pagsisisi
mula sa bulaang mga relihiyon at pananampalataya.  At pananampalataya sa tunay na nag-iisang Dios at
sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo.

Ito ang Cristianong ebanghelyo.  Simula pa noong 9/11, nasaksihan natin ang pagka-marami.  Isangdaan
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at limampung taon na ang nagdaan, nakita rin natin ito.  Ngayon, kasama ng mga modernong
kasangkapan, ang buong mundo ay nabubuhay sa sumunod lang na daan.  Tayo rin ay nag-iisa.  Tayo ay
nakatayo bilang mga Cristiano sa gitna ng isang daigdig ng dios-diosan.  Pero hindi ito ang unang
pagkakataon na nangyari sa tunay na iglesia.  Sa unang siglo, ang iglesia ay nabuhay din sa pagka-marami
sa mg adios-diosan.  Ang mga Cristiano sa unang siglo ay nagpahayag ng isang Dios at isang Panginoong
Jesu Cristo at isang kaligtasan, at sila ay nagdusa at namatay sa loob ng malaking palaruan ng Roma dahil
ginalang nila ang nag-iisang Dios at inibig nila ang Kanyang nag-iisang Anak na si Jesu Cristo.

Tayo ngayon, bilang Cristianong iglesia, ay kumakatawan sa katulad na mensahe – ang ebanghelyo ng
kaligtasan ng Dios sa lupa.  Maliban sa pananampalataya, ang mundo ay nakikita ito na isang banta.  Hindi
dahil sa ating Dios at sa Kanyang Anak na may dalang mga baril o bomba o dahil sa demokrasya.  Ang
mga bulaang dios ang may dala ng lakas.  Ang Cristianismo ay hindi tungkol sa kapangyarihan.  Ito ay sa
pamamagitan ng pagtatampok sa Dios na ito sa Banal na Kasulatan, at sa buhay ng bayan ng Dios na
siyang pinili at sumampalataya sa Kanya.  Nagpapahayag ito na ang Dios ay siyang Dios lamang.  May isa
lamang daan sa Kanya – ito ay sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Magsisi ka o
mapahamak!

Alam ko na tatawagin akong mayabang at puspos ng pag-angkin.  Marami ang magsasabi:   “Sino ka ba
sa palagay mo?  Ang muslim ba ay dapat magbago upang huwag mapahamak?  Ang hindu ay dapat
magtakwil sa kanyang pagiging Hinduismo?  Kayabangan iyan.  Sino ka para malaman ito?”

Bilang katugunan, ipinapahayag natin na naninindigan sa Salita ng Dios, na ang lahat ng mga relihiyon ay
relihiyon ng anticristo.  Ang ipahayag mo na ang Dios lamang ang nag-iisang saan sa kaligtasan, sa
pamamagitan ng Kanyang Anak – ito mismo ang pag-ibig.  Dahil kung hindi mo kilala si Jesus at kung ano
ang ginawa ng Dios sa pamamagitan ng biyaya dahil sa Kanya, mapapahamak ka.  Iyan ang sinasabi sa
atin ng pag-ibig na dapat isagawa.  Bilang mga Cristiano  humahayo tayo sa mundo na may mensaheng:
“Ang Dios lamang.  At tanging Siya na Anak ng Dios sa pamamagitan ng biyaya at Kanyang kamatayan,
ay may buhay at tunay na buhay na matatagpuan sa Dios.”

Ang kaisahan ng Dios, sabi ng apostol, ay nagsasagawa na mayroon lang isang daan ng kaligtasan kapwa
sa Judyo at Hentil, para sa mga hinirang ng Dios sa lahat ng mga tao.  Ang tanong ng apostol,  “Siya ba
ay Dios lang ng mga Judyo?  Siya din ay Dios ng mga Hentil, di ba?  Oo, maging ng lahat ng mga hentil.”
Sinabi na ng Dios kay Abraham, “Sa kanya ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain.”  Hindi isang bansa
lang, hindi isang lahi lang ang magtataglay ng ebanghelyo, kaya sinabi ng Dios,  “Dahil sila ay Amerikano,
o dahil ako ay may ganitong kulay ng balat, kaya ako naligtas.”  Ah hindi!  Ang katotohanan, anoman ang
iyong bansa, kultura, o kulay ng bala, lahat ay nahulog na kasama ni Adan sa kasalanan.  Walang kahit
isang bansa ang matuwid.  Walang mas mabuti kaysa sa iba.  Dahil may iisa lang Dios, niloob Niya na
iligtas ang iglesia mula sa lahat ng mga bansa dahil sa iisang paraan lang – sa pamamagitan ng dugo ng
Kanyang Anak na si Jesu Cristo.

At kaya sinabi naman ni Pablo,  “yamang iisa ang Diyos, na kanyang ituturing na ganap ang pagtutuli sa
pamamagitan ng pananampalataya, at ang  di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya,” tanging
sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Jesu Cristo, sa dugo ni Jesu Cristo, kaya may kaligtasan.
Pakinggan mo ang ebanghelyo!  Ang Indian ay hindi ligtas dahil sa kanyang paniniwala sa daigdig ng
espiritu.  Ang Sherpa sa Nepal ay hindi ligtas dahil sa kanyang panalanging gumugulong.  Ang sheik ng
Arabia ay hindi ligtas dahil sa pagluhod nila sa Mecca.  Ang mga Amerkano sa bansang iyon ay hindi ligtas
dahil lang sa ang ama nito ay nagtutungo sa simbahan.  Isa lang ang paraan ng kaligtasan, sa
pamamagitan ito ng pananampalataya kay Jesu Cristo lamang, isang kaloob ng Dios.  Efeso 2:8:
“Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan
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ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos.”  Ang mensahe ng ebanghelyo ay para sa lahat.  May isa lang daan
ng kaligtasan.  Nauunawaan mo ba ito?  Magsisi at sumampalataya ka.

Ang panawagan ng ebanghelyo ay hindi lang para sa mga naninirahan sa tabing-ilog o sa mga lasing.  Ito
ay kapwa para sa mga kagalang-galang, sa mga disente, para sa mga lumaki sa iglesia.  Narito ang
ebanghelyo:  may isa lang Dios.  Gawin at mananagot ka sa Kanya, dahil ginawa ka Niya. May isa lang
daan ng kaligtasan – sa pamamagitan lang ng pananampalataya, na kaloob ng Dios sa Kanyang Anak na
si Jesu Cristo bilang aking katuwiran.

At sa lahat ng mga ito – Muslim, Hindu, Amerka, kasama ng kanilang pagsasagawa – malibang magsisi
sila ay mapapahamak.  Ang daan ng kaligtasan na ibinigay ng Dios ang nagbibigay ng bitak sa lahat ng
mga kultura, at handlang sa mga bansa.  Ang Dios ang magpapawalang-sala sa pagtutuli ng
pananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ang ebanghelyo ng pagpapawalang-sala ang
tanging daan sa langit.  Ang Dios ay hindi lang pambansa.  Ang Baal sa Lumang Tipan ang dios ng mga
Canineo.  Pero ang Dios na tunay ay Dios ng buong mundo – ang bawat pulgada nito ay sa Kanya.  At
mula dito, kinukuha Niya ang bawat isang tao tungo kay Jesu Cristo, na napangaralan, “Ang Kordero na
pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan,
karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan."  Mula sa bawat kultura, kulay, taas, at hitsura tinubos Niya ng
dugo ng Kanyang minamahal na Anak – isang hinirang na iglesia, pinawalang-sala, sa pamamagitan ng
dugo ni Jesu Cristo.

Kaya ang ebanghelyo ng Repormasyon ay misyon ng ebanghelyo.  Ipahayag ang Kanyang pangalan sa
mga bansa.  Umawit sa Panginoon ng isang bagong awit.  Umawit ang buong lupa sa Dios.  Ipahayag ang
Kanyang pagliligtas sa bawat araw.  Ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang Kanyang
kagila-gilalas sa mga hinirang.  Nauunawaan mo ba ito?  Ang dugo na dumanak ang nagpawalang-sala
sa akin, na makasalanan, na naibuhos para ipawalang-sala ang hinirang mula sa mga bansa – maitim at
kayumanggi na mga tao, iisang kultura at iba pa – lahat ng pinili mula sa walang pasimula na biyaya.

Ang ebanghelyo ay marapat sumulong na maghahatid ng pagtutubos sa dugo ni Jesus na sumasa-Ama.
Humayo at ipangaral ang ebanghelyo sa lupa.  Ipangaral ang Dios na nag-iisa.  Isa ang problema – ang
kasalanan.  Isang Tagapagligtas – si Jesu Cristo.  Isang posibilidad – ang biyaya ng Dios.  At isang
pagkatawag – sumampalataya at magsisi.

Dahil Siya lamang ba ang Dios ng inyong iglesia?  Siya rin ba ang Dios ng Kanyang bayan sa Pilipinas?
Sa India?  Sa Tsina?  Oo!  Sa lahat ng mga Filipino at instik din.

Siya ba ay Dios lang ng matatanda?   O ng mga magulang lang?  Siya rin ay Dios ng mga bata, ‘di ba?
Oo, may isa lamang ng Dios na Siyang nagpapawalang-sala sa Kanyang bayan sa iisang paraan.  Siya ba
ay para lang sa iisang estado sa buhay?  Siya rin ba ay Dios ng mga nasa matataas sa lipunan?  Siya ay
Dios ng lahat na siyang sa Kanyang biyaya lamang na ipinapahayag si Jesu Cristo bilang kanilang matuwid
at kagalakan at kanilang pag-asa.

Dahil ito ang ebanghelyo, ng ating mga ama sa Reformed na nagbigay ng kanilang buhay.  Sila ay
namatay upang maisulat.  Huwag tayong matakot sa panahong ito, na nagnanais na isara ang ating bibig
sa ebanghelyo ng kaligtasan sa biyaya ni Jesu Cristo.  Kundi ating isulat at ipangaral ito, manalangin at
mamuhay sa ebanghelyo.  Magbunyi ang ating mga puso sa ebanghelyo.  Ito ay katotohanan: si Jesus
lamang ang matuwid.  Kahanga-hanga ito.  Ang Dios ang nagpawalang-sala mula sa mga bansa, sa dugo
ni Jesus, isang bayan na namumuhay sa harap Niya at nagpupuri sa Kanya – sa Tokyo, Jakarta, Baghdad,
London -  sa lahat ng mga bansa at lahi.
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Bakit ito tila nakakagulat sa iyo?  Dahil pinawalang-sala ang mga makasalanan na Cristiano na gaya natin.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo dahil sa Inyong Salita na mahalaga at dalisay.  Itatak ito sa aming
mga puso sa pangalan ni Jesus, Amen.


