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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 8:1

“Ngayo’y Wala Nang Kahatulan”

ni Rev. Carl Haak

Ang pinakamalaking panganib na ating kinakaharap ngayon bilang mga Kristiano ay nagpapasimula nating
tanawin ang ating pananampalataya tulad ng pagtanaw ng sanlibutan dito.  Mayroong malaking tukso na
gawin iyon.  Ito ay parehong nagmumula sa labas at sa loob ng iglesia ni Jesu Cristo.

Tinatanaw ng sanlibutan ang Kristianismo (at, sa bagay na iyon, ng lahat ng relihiyon) sa paraang:  “Ito
ba’y kapaki-pakinabang?”  Anong panlipunan, pisikal, psikolohikal na pakinabang ang hatid ng relihiyong
ito?”  “Napabuti ba ng Kristianismo ang kalagayang panlupa ng tao?”  Hindi tinataya ng sanlibutan ang
Kristianismo sa paraang “Ito ba’y totoo?”  Dahil tinalikdan na ng sanlibutan ang anumang pag-asa na
malaman ang lubos na katotohanan.  Tinataya ng sanlibutan ang Kristianismo sa paraang “Ito ba’y
kapaki-pakinabang?”  Hindi nila ito tinitingnan sa paraang ito’y banal na kapahayagan mula sa Dios mismo,
ng katotohanan.  Kundi kanila itong tinitingnan sa pamamagitan ng palagay ng tao.

Ito, syempre, ay upang ilagay ang pamantayan kung saan ang lahat ay dapat hatulan, na makalupang
kabutihan ng tao.  Ang lahat ng bagay ay dapat hatulan ayon sa kanyang kapakinabangan sa tao.  Hindi
pinaniniwalaan ng sanlibutan na kailangan ihayag ng Dios ang ating malalim na pangangailangan at
magbigay ng lunas.  Kundi pinaniniwalaan ng sanlibutan na alam niya ang kanyang malalim na
pangangailangan at ang relihiyon ay kagalang-galang kung kanyang natutugunan ang pangangailangang
iyon.

Kaya ang isang taga-ulat ay kakapanayamin ang isang pastor sa iglesiang Kristiano.  At ang tanong ng
taga-ulat ay maghahayag ng pamantayan na kanyang ginagamit upang hatulan ang kahalagahan ng
Kristianismo.  “Ano ang ginagawa mo sa mga abot-kayang pabahay?”  “Paano mo natutulungan ang mga
tao na magkaroon ng hanap-buhay?” “Sa anong paraan mo mapapabuti ang pangangalagang
pangkalusugan?”  Ang mga ito, syempre, ay mahahalagang tanong.  Subalit kung hahayaan mo ang
sanlibutan na magtakda ng batayan at ipakita ang ebanghelyo ni Jesu Cristo una sa lahat bilang isang
gawain ng mga taong kapaki-pakinabang, kung gayon iyong itinatatwa ang Kristianismo.

Ang Roma 8:1 ay ang sustansya ng pananampalatayang Kristiano.  “Ngayon nga’y wala nang kahatulan
sa mga na kay Cristo Jesus.”  Sa liwanag ng kinasihang Kasulatan, sinasabi ng talatang iyon na, “Ang Dios
ang pinakamahalaga sa sansinukob – hindi ang tao.  Wala isa man sa buong sanlibutan, sa kanyang sarili,
ang nabubuhay sa paraang hinihingi ng Dios.  Ang tao ay mapanghimagsik.  Siya ay makasalanan, at kung
gayon ay nasa ilalim ng kahatulan, iyon ay, maysala.  Siya ay nasa ilalim ng banal, lubos na
makapangyarihan, makatarungang poot ng buhay na Dios.  At ang Dios lamang ang makakasagip mula
sa kahatulan sa pamamagitan ng Kanyang Anak, sa biyaya, sa isang krus, naghuhugas at nagbabago mula
sa kasalanan.”
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Kung hindi natin nakikita kung ano ang ginawa ni Cristo sa pag-aalis ng kahatulan sa ating kasalanan,
kung hindi natin nakikita iyon bilang sustansya ng pananampalatayang Kristiano, naiwawala natin ang
pananampalatayang Kristiano.  At kung hindi natin maiparating ang mensaheng iyon sa sanlibutan, kundi
maitaguyod lamang ang gawain mula sa iglesia (pangangalagang pangkalusugan, hanap-buhay, at mga
panlipunang interes), kung gayon tayo ay malulupit.  Samakatwid silang nanghahawakan sa
pananampalatayang Kristiano ay nagiging  malupit.  Sapagkat iyon ay tulad din ng pagsusuklay sa buhok
ng isang tao habang siya ay nakaupo sa upuang de-kuryente at itinatago sa kanya ang natatanging daan
sa walang hanggang kalayaan.

Ang sustansya ng pananampalatayang Kristiano ay hindi dapat maintindihan ayon sa paniwala ng tao sa
kapakinabangan nito, kundi ang sustansya ng pananampalatayang Kristiano ay pinatutungkulan kung ano
ang sinasabi ng Dios na malaking pangangailangan ng tao – ang pag-aalis ng kanyang kasalanan.

“Ngayon nga’y,” sigaw ni apostol Pablo sa Roma 8:1, “Wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.”
Ang salitang “nga’y” ay nagpapahiwatig na si apostol Pablo ay naghahatid ng pagwawakas, sinusubukan
niya ang pagsasama ng mga bagay.  Tunay na ito ang wakas ng lahat ng bagay na sinabi niya sa mga
kapitulong 1-7 sa aklat ng Roma.  Doon ay inilatag niya ang mga blokeng pantayo ng pananampalatayang
Kristiano.  Itinuro niya sa atin ang tungkol sa banal na Dios at tungkol sa isang taong makasalanan, na
hindi kayang iligtas ang kanyang sarili at nagkasala laban sa Dios.  Ipinakita niya sa atin ang isang ganap
na Tagapagligtas (Jesu Cristo), at isang ganap na gawa sa pamamagitan ni Cristo, kung saan si Cristo at
si Cristo lamang ang umaaring ganap sa mga makasalanan, iyon ay, ginagawa silang tuwid sa presensya
ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang gawa sa krus, ang kaligtasan na natanggap ng kaloob na
pananampalataya lamang.  Nagpatuloy pa siya upang ipakita na ang bunga nitong maluwalhating gawa
ng pagpapatawad at katuwiran ay ang bago at banal na buhay, na ibinunga sa mga mananampalataya
sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo.  At pagkatapos ay nagpatuloy pa siya upang sabihin na ang buhay
Kristiano ngayon ay bubuuin ng isang pakikipagbaka – isang pakikipagbaka laban sa kanyang mga
kasalanan – ngunit hindi walang pag-asang pakikibaka, ang pakikibaka, na manapa’y tapos na, dahil sa
tagumpay na atin na kay Cristo.

At ngayon ay kanyang susumahing lahat:  Kaya, sa pananaw ng lahat nang aking sinabi, wala nang
kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.  Iyon ang sustansya ng pananampalatayang Kristiano.  Iyon ang
mensahe, ang tanging mensahe, na karapat-dapat marinig na ating dadalhin sa buong sanlibutan.  Iyan
ang buhay.  At sa mensaheng iyon inaayos natin ang ating buong buhay.  Iniingatan natin ang ating buhay
bilang mga Kristiano upang hindi maging magulo sa mga bagay ng sanlibutang ito, at tayo’y nabubuhay
mula sa mahalagang ebanghelyong ito.  Wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus!

Iyan ang kaloob ng biyaya ng Dios.

Ang mahatulan ay ang masentensyahan ng parusa para sa pagkakasala.  Ito ay ang masumpungang
nagkasala sa harap ng hukom.  Ang apostol ay nangungusap ng kahatulan ng Dios.  Ang marinig ang
kahatulan ng Dios ay ang mapagsarhan ng pintuang bakal at masentensyahan, nang matuwid, sa walang
hanggang impiyerno, pinaalis mula sa Dios dahil sa aking kasalanan.

Ito ay ang pagkakaroon ng pananagutan ng aking kasalanang aking pasan, sa aking konsiyensya, at
magkaroon ng kawalang-kapayapaan sa aking pagharap sa buhay na Dios.  Ito ang katotohanan ng
hukuman, ang tunay na hukuman, kung saan lahat (ikaw at ako) ay pahaharapin.  Ang Dios ang Hukom.
At ang lahat ng aking kasalanan at mga gawa at lahat ng haka ng aking puso at mga salita ng aking bibig
at lahat ng maruruming bagay sa aking kaibuturan ay ilalabas.
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Ang mahatulan ay ang humarap sa Dios kasama ang lahat nang ito, ang aking kasalanan, na aking pasan,
na nasa akin.  At ito ay ang mabuhay ngayon na may kasalanang nasa akin.

Sa isang banda, ang mga lalaki at babae (hiwalay kay Jesu Cristo) ay alam din ang kahatulang ito.
Sinasabi sa atin ni apostol Pablo, sa Roma 2:14, na sa kalikasan, hiwalay sa biyaya ng Dios, nagdadahilan
tayo o pinararatangan ang ating mga sarili.  Iyon ay, ginagamit natin ang pamamaraan ng nagkasalang
konsiyensya.  Alinman na ating iniiilag ang katunayan ng ating kasalanan sa pamamagitan ng
pagdadahilan, o inililipat natin ang sisi sa pamamagitan ng pagpaparatang.  Subalit ang Banal na Espiritu
ay ginigising sa ating mga puso ang katunayan ng ating makasalanang kalagayan at isinisigaw natin na
tayo ay nagkasala sa harapan ng Dios.

At pagkatapos, ating narinig ang ebanghelyo:  “Ngayon nga’y wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo
Jesus.”  Ibig sabihin noon ang aking kasalanan, ang pananagutan ng aking kasalanan, at ang kaparusahan
na nararapat sa aking kasalanan ay inalis na sa akin.  Hindi ko na ito dinadala.  Ito ay binuwag na.  Ito
ay wala na.  Ito ay banal at maluwalhating pasya na isinaysay tungkol sa akin:  “Wala nang kahatulan!”
Ito ay ang kaluguran, di mailarawan na  kagalakan ng makasalanan, na ang kaparusahan ng kanyang
kasalanan ay naglaho! At ipinahayag siya ng Dios na matuwid sa Kanyang harapan.  Ito ay tulad ng
nabasa natin sa Juan 8 tungkol sa babae na nangalunya at dinala kay Jesus.  Sinalita ni Jesus ang mga
salitang ito sa kanya:  “Babae, wala na bang ni isang humatol sa iyo?   Hindi rin kita hinahatulan.  Humayo
ka na at mula ngayo’y huwag ka nang magkasala.”  Sa halip na takot, dusa, at kawalang-pag-asa, sinasabi
ng Dios, “Wala nang kahatulan, pinatawad na Kita.  Humayo ka ng mapayapa.”

Wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.  Gaano kahalaga! Ang kahatulang ito ay hindi napasaatin
dahil sa ating sarili.  Hindi ito batay sa anumang galing, mabuting pangalan, o gawa na ating ginawa o
maaring gawin.  Kundi ito’y gawa ng Banal na Espiritu, na gumagamit ng mga pakinabang at galing at
gawa ni Jesu Cristo para sa akin.

Wala nang kahatulan kay Cristo.  Ibig sabihin noon na ang kaparusahan na marapat sa ating mga
kasalanan ay hindi nakaligtaan.  Kundi ito ay nabunton sa likuran ng sariling pinakamamahal na Anak ng
Dios na si Jesu Cristo.  Ang aking kaparusahan ay inilagay sa Kanya.  Hiwalay kay Jesu Cristo, isang sulyap
ng banal na Dios at ako ay matutupok magpakailan man sa kahatulan ng Dios para sa aking kasalanan.
Subalit ngayon ay wala nang kahatulan kay Cristo, na malayang ibinigay ng Dios, upang kunin ang lugar
ng bawat makasalanan na pinili lamang ng biyaya ng Dios.  Pinalaya sila ni Cristo mula sa kahatulan.

Wala nang kahatulan ngayon sabi ng mga apostol.  At iyon ay napakahalaga.  Ibig sabihin noon na
naganap na ni Cristo ang ating kapatawaran ngayon.  Ito ay pangkasalukuyang katunayan.  Ito ay hindi
posibilidad, ito ay hindi isang marahil o balang-araw ay maaari.  Ito ay hindi ang hukuman ng kalangitan
ay sandaling natigil at ang hatol ay naroon pa rin.  Walang pagkaantala sa hatol.  Ito ay hindi, “Hintayin
natin at tingnan.  Mayroon tayong mabuting pag-asa, ngunit hindi tayo nakatitiyak.”  Hindi, sinasabi ng
apostol,  Sa kasalukuyan ay wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.  Mayroon na ngayong
kapatawaran para sa anak ng Dios.  Kailangan kong malaman iyan ngayon, o hindi ako mabubuhay.

Tunay na sa magandang kapitulong ito ng Roma 8, ang apostol ay tumitingin sa hinaharap, at sa
pagkakaalam ninyo marahil, sa bandang huli ng kapitulo (napakahalaga), sinasabi niya, “Hindi ako
natatakot sa hatol sa huling araw.  Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos?  Sino
ang hahatol?” Ang hatol ay ipapahayag, sa hukumang iyon sa huling araw, na tayo ay walang sala.  Subalit
ang hatol ay hindi ipapahayag sa unang pagkakataon.  Iyon ay naibigay na, dahil sa gawa ni Jesu Cristo
sa krus noong A.D. 33.
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Wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.  Sa huling paghuhukom, kapag ang lahat ay haharap
sa Dios (at ikaw ay haharap doon!), at ang lahat ng ating buong buhay na kabiguan ay gagawing malinaw
sa harap ng lahat, ano ang iyong sasabihin sa nagniningas na Hukom?  Ito ang iyong sasabihin, “Ang aking
hatol ay naganap matagal nang panahon – A.D. 33 – nang ang aking kahatulan ay napunta sa aking
Panginoon, ang matuwid para sa hindi matuwid, upang madala Niya ako sa Dios.”

At ngayon, dahil sa ako ay hamak na makasalanan (at gayon ka din), iyon ay iba na.  Purihin ang Dios,
iyon ay iba na! Ngayon, sa pamamagitan ng hatol na ito, nakikita ko at ipinahahayag at kinamumuhian
ang aking kasalanan.  Ang aking kasalanan ay nariyan.  Subalit ngayon ay wala nang kahatulan para sa
akin.  Ito ay nawala na dahil dinala ito ng Jesu Cristo dahil lamang sa biyaya at inalis ito.

Ang mensaheng ito ay Kristianismo.  Ang Kristianismo ay ang mensaheng iyon at wala nang iba pa.  Alam
mo ba iyon?  Wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus, na lumalakad hindi ayon sa laman kundi
ayon sa Espiritu.

Ito ay hindi para sa lahat.  Hindi lahat ay makapagsasabi “wala nang kahatulan sa aking buhay.”  Ang
apostol na si  Pablo ay hindi universalist.  Sabi niya, “Para doon lamang sa mga na kay Cristo Jesus.”  Iyon
ang pananalita  na madalas gamitin ng apostol.  “Kay Cristo Jesus” ay nangangahulugang pag-isahin kay
Cristo nang di-mahihiwalay.  Ito ay ang ituring ng Dios na sa Kanya.  Ito ay ang ipagkatiwala kay Cristo.

Ayon sa Salita ng Dios, mayroong mga na kay Cristo dahil sa biyaya.  At mayroong mga nasa katigasan
ng kanilang kasalanan na labas kay Cristo at walang pananampalataya.  Ang pinakamatinding pananalita
na masasabi sa iyo ay hindi “Hikahos,” “Mahirap,” “Pinagmalabisan,” “Nakamamatay na kanser,” “Malapit
nang mamatay.”  Kundi ang pinaka nakapanghihilakbot na pananalita na masasabi sa isang tao ay:
“Hiwalay kay Cristo.”  Ito ay walang hanggang pagkagiba.  Ito ay nakadudurog na kahatulan.  Ito ay
tigang walang  laman na kaluluwa.  Nasaan ka?

Oo, ito ay sa biyaya, sa pamamagitan ng walang hanggang paghirang, sa di-mapaglabanang pag-ibig, na
tayo ay naging kay Cristo.  Ngunit ginagawa ng Dios ang biyayang iyon ngayon sa pamamagitan ng tawag
ng ebanghelyo.  Sa Kanyang pangalan, sinasabi ko, talikdan mo ang iyong kasalanan.  Tigilan mo ang
iyong pagtatangka na takpan ang iyong kasalanan.  Tumigil na sa iyong paghihimagsik.  Manampalataya
sa Panginoong Jesu Cristo sa kamanghaan ng biyaya ng Dios.  Sapagkat sa kanila na na kay Cristo Jesus,
na lumalakad hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, ay wala nang kahatulan.

Sinasabi dito ng apostol na kung saan ang mapagbiyayang kapatawarang ito ay ibinigay, ay mayroon ding,
sa pamamagitan din ng gayong biyaya, pagbabago, ng pagbabagong buhay.  Maaari ko itong ilagay ng
ganito:  Silang mga inaring-ganap, ginawang matuwid sa Dios, dahil lamang sa biyaya sa pamamagitan
ng pananampalataya, ay binanal din naman, iyon ay, ginawang bago at banal ng Banal na Espiritu na nasa
loob nila.

Ako ba ay isa sa mga wala nang kahatulan?  Paano ko malalaman iyon?  Ikaw ba, sa biyaya ng Dios, ay
hindi na lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu ni Jesu Cristo?  Sasabihin mo sa akin, “Ano ang
ibig sabihin noon?”  Ang iyong paglakad, sa Biblia, ay hindi lamang ang iyong panlabas na buhay, ang
buhay na nakikita ng mga tao.  Hindi iyon ang iyong paglakad.  Kundi, ayon sa Biblia, ang iyong paglakad
ay ang iyong buhay na iyong ipinapamuhay mula sa iyong puso.  Ang lakad ng buhay Kristiano ay hindi
lamang, “Eto ako – sa panlabas.  Ako ay nasa pamayanang Kristiano.  Tingnan mo, ako ay Kristiano.
Siyempre ako ay Kristiano! Ako ay nasa iglesia.”  Hindi iyon ang ibig sabihin ng paglakad kasama ni Cristo.
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Ang “lumakad kasama ni Cristo” ay ang iyong buhay,  ang iyong buhay na lumalabas mula sa iyong puso,
at habang ang iyong puso ay tungo sa pagbibigay-lugod sa Dios.  Mayroon lamang dalawang paglakad
mula sa puso.  Ito ay maaaring lakad, sabi ng apostol, ayon sa laman, iyon ay, ayon sa iyong sarili, ayon
sa iyong sariling kapalaluan,  iyong sariling paraan, iyong sariling tuntunin.  Ikaw ang nagtatakda ng
direksyon, ng daan.  Nabubuhay ka para sa iyong sarili.  Ito ay tungkol lahat sa iyo.  O, ikaw ay
nabubuhay sa Espiritu, ang Espiritu ni Jesu Cristo, iyon ay, ang pagsunod sa bunsod ng Banal na Espiritu.
Iyon ay paglakad na taliwas sa laman, ito ay taliwas sa sanlibutan; ngunit ito ay dakilang lakad.  Ang Banal
na Espriritu ay bumubulong at umaawit sa atin tungkol kay Jesu Cristo at lumilikha sa loob natin ng
damdamin at pagnanasa upang maging tulad Niya.

Alam mo ba ang iyong pangangailangan?  Alam mo ba ito dahil ipinakita ito ng Dios sa iyo?  Ikaw ay isang
makasalanan.  Mayroong kahatulan at kasalanan.  Ito ay dapat mapagtuunan o ang iyong kaluluwa ay
hindi makakasumpong ng kapahingahan.  Wala kang matatagpuang lugar upang tayuan.  Ninanais mo ba
ang katiyakan ng kapatawarang iyon at biyaya?

Ito ang mensahe ng Dios sa iyo:  Wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus, na dahil sa biyaya ng
Dios, mula sa kanilang puso, ay lumalakad hindi ayon sa kanilang sariling makasalanang laman kundi
ngayon ay nagnanais na mamuhay na ang lahat nilang simbuyo ay ayon sa Espiritu ng Panginoong Jesus.

Ito ang pinaka kagamit-gamit, ito ang pinaka praktikal, ito ang pinaka pinagpalang bagay na maririnig ng
iyong kaluluwa.  Ito ang pinakamatamis at pinakamahalagang  mensahe na nalaman sa buong sanlibutan.

Marahil, ngayon, habang ikaw ay nasa sanlibutan kasama ang lahat nitong makalupang kalayawan at
pangangailangan, hindi ka nahihikayat na ang ebanghelyo ni Jesu Cristo at ang Roma 8:1 ang pinaka
pinagpalang bagay na maaring marinig ng isang kaluluwa.  Marahil ay sasabihin mo sa akin:  “Oo, pero
hindi ba mas mabuti para sa mga Kristiano at para sa iglesia na ang ating nangungunang mensahe ngayon
ay kung ano ang magagawa ni Cristo para sa iyo tungkol sa iyong gutom, tungkol sa mga hanap-buhay,
tungkol sa pangangalagang pangkalusugan, tungkol sa iyong pananamit?  At pagkatapos nating
mapagtuunan ang mga usaping iyon, kung gayon, marahil, sa dakong gabi, ay ihatid na ang mensahe ng
ebanghelyo ni Jesu Cristo?”

O, marahil, may isang magsasabi sa akin, “Anong kaibahan ang talagang magagawa kung wala nang
kahatulan ngayon.  Paano ito makakatulong sa akin ngayon sa aking mga praktikal na suliranin, sa mga
labis na suliraning ito – hindi ko na sila kaya?  Kailangan ko ng kasagutan ngayon,” sasabihin mo.

Sasagot ako sa panig ng aking Gurong si Jesu Cristo.  Ang marinig mula sa Dios ang mga salitang “Wala
nang kahatulan para sa iyo,” ay sampung libong beses, isang milyong beses, na mas mahalaga kay sa
anumang ibang pangangailangan.  Kung ikaw ay nabubuhay ng walumpu’t-limang taon, siyamnapu at
siyam na taon, sa ligalig at kahirapan; kung ang iyong anak na babae ay kinuha sa iyo ng kamatayan;
kung ang iyong ama o kapatid na lalaki ay kinuha sa iyo ng kamatayan; kung walang nagiging tama at
ang iyong negosyo ay nalugi at hinahabol ka ng iyong nakaraan; gayonman, kung iyong maririnig ang mga
salitang ito sa iyong kaluluwa:  “Wala nang kahatulan para sa iyo kay Jesu Cristo” – kung gayon ang lahat
ay mabuti.  Magkakaroon ka ng walang hanggan sa presensya ng Dios, na nagbibigay-kasiyahan at
nagpupuno nang lahat mong nais at pangangailangan.  At ngayon, sa Kanyang pagpapala sa iyo,
tinatawag ka Niya kahit sa mahirap na paraan ng iyong pamumuhay, ang mahirap na pagsubok sa iyo,
tinatawag ka Niya at sinasabi sa iyo na maaari mong danasin ang mga pagsubok na iyon na hindi iisiping
ang lahat ay laban sa iyo, kundi ang mga pagsubok na iyon ay para sa iyong kabutihan, at wala itong
nilalamang kahatulan mula sa Dios.
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Tayo, bilang Kristianong iglesia, ay hindi humihingi ng paumanhin para sa mensahe na ibinigay sa atin ni
Cristo.  Hindi tayo natatakot sa sanlibutan kapag sinasabi nitong, “Anong kabutihan nito?  Kung hindi kayo
makapagsasabi sa amin ng bagay tungkol sa makalupang kaginhawahan, paano kayo nauugnay?”  Hindi
tayo natatakot sa ganoon.  Ipinahahayag natin ang mabuting balita.

At pagkatapos ating iniaalay ang ating mga buhay sa mapagpasalamat na paglilingkod sa ating Dios.  Ikaw
na nagdurusa sa sakit na tila lalo lang lumalala; ikaw na may cancer at karamdaman at mga pagsubok sa
katawan at ang diablo ay dumarating at ang iyong kaisipan sa gabi ay bumabangon sa iyong kalooban at
sinasabi mo,”Ito’y parusa.  Dapat lang ito sa akin” – anak ng Dios, ang mensahe ng ebanghelyo ay, “Wala
nang kahatulan.”  Ito ang dapat mong marinig.  “Ngayon nga’y wala nang kahatulan para sa akin.  Si
Cristo ang aking katuwiran at kapatawaran.  Lumipat na ako mula sa kamatayan tungo sa buhay.”

Ikaw na nagdurusa sa mga suliraning pang mag-asawa at, marahil, kasama ang iyong mga anak at
pamilya, at sasabihin mo, “Paano ako maaaring makapagpatuloy?  Paano kong hindi gagantihin ng
masama ang masama sa mga gumawa ng kasamaan sa akin?  Paano akong makapagpapatuloy na
nagpapatawad, umaasa, at nagmamahal?”  Ang sagot ay Roma 8:1.  Ilubog mo ang iyong kaluluwa sa
dagat ng kapatawaran ng Dios.  Umigib ka ng mga timba ng kahabagan para sa iyong asawa, para sa
iyong anak, para sa iyong mga magulang.  Pakitunguhan mo ang iba kung paano kang pinakitunguhan
ng Dios.  Ito ang ebanghelyo:  Kinuha ni Cristo ang aking kahatulan sa Kanyang sarili nang Siya ay ipinako
sa puno.  Ngayon, buhay kay Cristo, sa pamamagitan ng Espiritu, mayroon lamang isang banal na simbuyo
na susupil sa ating pamumuhay, pag-iisip, pagpapasya, pagkilos, at pagsasalita.  Ang patotoo ng
pasasalamat at papuri sa Dios ay nasa ating mga puso.

Nawa ang Dios mismo ang magbigkis ng Kanyang Salita sa iyong puso.  At marinig mo nawa Siyang
magsabi sa iyo, “Anak, hindi rin Kita hahatulan.  Humayo ka at huwag nang magkasala.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa iyong ebanghelyo, para sa katotohanan.  Ngayon, sa
pamamagitan ng buhay na Banal na Espiritu, gamitin N’yo po ito sa puso ng Iyong mga anak.  Sa pangalan
ni Jesus, Amen.


