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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 1:16

“Pagpapanumbalik Ng Biblikal Na Ebanghelyo (2)”

ni Rev. Carl Haak

Paano magiging matuwid ang tao sa Dios?  Naitanong mo na ba ang katanungang iyan?

Aking napagtanto na ang sasabihin ng tao ngayon na ang tanong na ganito ay hindi mahalagang
katanungan.  Sasabihin nila,  “Ang dapat mong itanong, mayroon ba talagang Dios?”  Sa ngayon ang ating
salinlahi ay pababa na.  May Dios.  Ipihanayag lang ito ng Dios na Siya nga.  At ginawa Niyang ipakilala ang
sarili sa Kanyang Salita, sa Biblia.  Nakatayo ka sa Kanyang harapan, at sa Kanya ka magbibigay ng
kasagutan.

Hindi, ang mahalagang katanungan ay hindi, “May Dios nga ba?” kundi  “Paano ka magiging matuwid sa
Dios na ito?”  May isa lamang kasagutan.  Ang sagot ay matatagpuan sa ebanghelyo ni Jesu Cristo.  Ikaw
ay magiging matuwid lamang sa Dios dahil sa nagawa ng iba – ang gawa ng Panginoong Jesu Cristo sa
krus, ang gawa na naisagawa ni Cristo dahil sa kalagayan ng iba na ibinigay sa kahabagang paghirang ng
Kanyang Amang sumasalangit, ang gawa na kung saan nakasalig sa kanila ang katuwiran, at pagkatapos
ang gawa na tinanggap kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya (pananampalataya na ipinagkaloob
ng Dios kung saan tayo ay pinag-isa kay Cristo at tayo ay sumasampalataya kay Cristo at sa pamamagitan
ng isang tunay na buhay na pananampalatayang tinatanggap kay Cristo at sa lahat ng Kanyang mga
pakinabang para sa atin).  Nalalaman natin na ito ay nakabase sa kamatayan ni Jesu Cristo sa krus tayo ay
matuwid sa Dios, tayo ay tinanggap sa pagmamahal (Efeso 1:7).  O, sa tTito 3:5,  “Yaong hindi nakakilala
ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng
Dios.”  Ang ebanghelyo ang tanging kasagutan sa pinakamahalagang katanungan sa buhay:  Paano ako
magiging matuwid sa Dios?  Tanging dahil lamang sa gawa ni Cristo, ay tinanggap sa pamamagitan ng
pananampalataya.

Pwede nating sabihin na ganito:  Ang ebanghelyo ay ang katotohanan ng pagpapawalang-sala sa
pamamagitan ng pananampalataya lamang.  Ang pagpapawalang-sala (isang biblikal na salita:
pinawalang-sala) ay may kinalaman ng aking katayuan sa harapan ng Dios.  Paano ako makakatayo sa
harapan Niya ayon sa ligal na pamamaraan?   Ang tingin ba Niya sa akin ay inosente, o ang tingin Niya sa
akin ay bilang may sala?  Alam ko na sa sarili ko ang tingin Niya sa akin ay gaya sa isang may sala, dahil
aking nilabag ang Kanyang kautusan.  Paano ako magiging matuwid sa harap Niya?  Paano Niya
magagawang ipahayag na ako ay inosente?

Ginawa ito ng Dios tanging sa basehan lamang ng gawa ni Jesu Cristo sa krus.  Ito ang ebanghelyo.  Ito
ang mabuting balita ni Jesu Cristo.

Muli, binibigyan tayo ng Dios ng pananampalataya kung saan ating tinanggap ang malaking pakinabang.
Alam natin na ating tinanggap ito sa Kanya.  Kaya masasabi natin kasama ang apostol (II Tim. 1:12),
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“Lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kaniya hanggang sa araw na
yaon.”  Ang pinagpalang ebanghelyo!

Kung nakinig ka sa ating palatuntunan natin noong nakaraang linggo, iyong maaalaala na ating tinatawagan
ang mga iglesiang Protestante na panumbalikin at ating manghawakan ng mahigpit ang ebanghelyong ito.

Ating ipinagdiriwang ito ngayong linggong ito.  Sa Oktubre 31 ating ipagdiriwang hindi ang Halloween, hindi
ang isang paganong pista, hindi ang pamahiing mga multo, kundi bilang mga Cristiano, ating ipagdiriwang
ang isang dakilang gawa ng Dios sa iglesia.  Ang dakilang gawa ay nang Kanyang dalhin pabalik sa iglesia
ang ebanghelyo.  Ipinako ni Martin Luther, noong Oktubre 31, 1517 ang 95 pagpapahayag ng
pananampalataya sa pintuan sa Wittenberg.  Sa mga pahayag na ito, kanyang tinawag ang iglesia na
bumalik sa ebanghelyo, para sa iglesia ng kanyang kapanahunan ay nagtuturo na ang isang tao ay magiging
matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, o sa pamamagitan ng gawa ng iglesia, at sa pamamagitan
ng lahat ng uri ng mga gawain na magagawa niya, na ang mga bagay na ito ang magliligtas sa kanyang
kaluluwa kung gagawin ito.  Nagbalik si Luther sa ebanghelyo at sinabi na tayo ay magiging
katanggap-tanggap sa Dios ayon sa gawa ng iba, ng Panginoong Jesu Cristo; na ating minahal Niya sa
pamamagitan ng pananampalataya; at tayo ay mamuhay sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.
Tayo ay gagawa ng mabuting mga gawa, dapat nating gawin ang mga gayong bagay na nakakalugod sa
Dios, na nagbubuhat sa motibo:  pagpapasalamat – hindi dahil sa iniisip natin na sa paggawa nito tayo ay
nagtatamo at ang ating Dios na may pagkakautang sa atin, kundi dahil minamahal natin Siya at
ipinapahayag ang ating pagpapasalamat dahil sa malayang biyaya ng pagpapawalang-sala kay Cristo.

Sasabihin kong muli sa iyo ngayon, na ang ebanghelyong ito ay nawala na ngayon, iwinala ng mga iglesiang
Protestante, iwinala sa pamamagitan ng pagtuturo na hindi lamang si Cristo, kundi sa mga mabubuting
gawa rin ng mananampalataya, na siyang lumalarawan sa kanyang katayuan sa Dios.  May pagtanggi ng
lubos na gawa ni Jesu Cristo.  May aral na ang isang napawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya
at mga gawa at ang ating mga gawa ay magdaragdag sa ating katuwiran sa harapan ng Dios.  Ang lahat
ng mga ito pinabulaanan ng Repormasyon at ng iglesia Protestante ayon sa kasaysayan.  Subalit sila ay
umaani ng pagtanggap ngayon ng marami.

Ano nga ito?  May pagbibigay-diin sa Protestante at mga ebangheliko sa puntong pantao kaysa sa puntong
pang-Dios.  Ang nakakatupok na katanungan na sinasabi ngayon ng maraming iglesia ay hindi ang ganito:
Paanong ang makasalanan ay magiging matuwid sa Dios?  Kundi ang nakakatupok na tanong ng marami
ay nauuwi lamang dito:  Paano ako magiging matuwid sa aking mga kasamahan?  Hindi ang lumalarawan
sa makabagong-iglesia ngayon na mananamba sa tahanan ng Dios sa Araw ng Panginoon na may
katanungan ng mang-aawit sa Mga Awit 15,  “Sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong
tatahan sa iyong banal na bundok?” o ang tanong ni Isaias:  “Sino sa atin ang tatahan sa mamumugnaw
na apoy?”  Subalit inilalarawan natin ang mga nagtutungo sa makabagong-iglesia sa tahanan ng Panginoon
sa araw ng Sabbath na may katanungang:  “Paano ako makikisalamuha?”  Ang tuon ay panlupa.

Ang tanong na hindi natutugunan ay ang sa pagitan ng Dios at tao – ang paitaas na aspeto.  Ang iglesia
ngayon ay pinangaralan na walang makakaunawa ng legal na pananaw ng pagpaparusa at katarungan at
ang pananagutan sa Dios at sa poot ng Dios laban sa kasalanan.  Ang sinasabi ngayon sa iglesia na ang
salinlahi ng ating kapanahunan ay may malasakit lamang sa panlupang pagkalito:  AIDS, pagkalulong sa
droga, pang-aabuso.  Kung makikinig ang bawat isa sa atin, ating patutungkulan ang gayong mga usapin
bilang pangunahing usapin ng kaluluwa ng tao;  atin dapat ipahayag na ang pangunahing usapin ng
kaluluwa ng tao ay palaging ang pangunahin niyang katayuan sa harapan ng Dios.

Ngayon, huwag mo akong pagkamalian.  Naniniwala tayong may katiyakan mula sa Salita ng Dios na ang
pangangaral ng Salita ng Dios at pagtuturo sa iglesia ay dapat maging praktikal, pansarili, at maisasagawa
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sa ating mga buhay.  Hindi dapat nating kaligtaan ang katotohanan ng Salita ng Dios sa lalagyang salamin
na walang sinoman ang makakahawak.  Subalit ano ang mas lamang na pananaw sa katuruan ng iglesia?
Ano nga ba dapat ang mas lamang na pananaw sa pangangaral ng ebanghelyo?  May isa lang:  Ito dapat
ay ang banal, maluwalhating Dios at ang kahanga-hangang pagkakasundo kasama Siya sa pamamagitan
ni Jesu Cristo.  Ito dapat ang mas lamang na binibigyang diin at pananaw na maiwan sa tao.

Marami ang gayong pangangaral sa kapulungan ng mga Cristiano ngayon na hindi ganito.  Sa halip, ang
mayroon, ang pagkaing patungkol sa moralidad.  Sa halip na palakasin ang bayan ng Dios na may
pagpapahayag na kung ano ang ginawa ng Dios at ang pagpapahayag kung sino ang Dios at ang
kahanga-hangang pagkakasundo ni Jesu Cristo, may pagtatangka na palakasin ang bayan ng Dios na may
moralidad at pagbibigay-diin una sa buhay nila ang para sa iba, hindi una ang buhay nila sa harap ng Dios.
Ang ebanghelyo ay hindi:  Gawin mo ito at mabubuhay ka.  Kundi ang ebanghelyo ay ito:  Ito ang ginawa
ni Cristo, mabuhay ka ngayon!

Subalit may iba pang kadahilanan kung bakit kailangan ng Protestanismo na manghawakan sa ebanghelyo
ngayon.  Ang dahilang ito ay matatagpuan sa ating likas na pagkamakasalanan.  Palaging totoo na ang tao,
sa kalikasan, ay nagnanais magtamo buhat sa Dios.  Ang teologo ng paggawa ay napakain, lumalapit tayo
rito ng natural.  Ano sinasabi ko na may espiritual na suliranin na ating niyakap, ito ngayon ang espiritual
na suliranin na palagi nating kinakaharap.  Kapag ang katuruan ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan
ng pananampalataya at sa pamamagitan ng mga gawa, dito ay may espiritual tayong suliranin, dahil sa
kalikasan, ang tao ay nagnanais na nakabase ang kanyang relasyon sa Dios ayon sa kanyang mga gawa.

Ano ang panloob na kombiksyon ng kasamaan?  Ating mababasa na sa Isaias 14:  “Ako'y sasampa at upang
maging Dios.”  Ano ang inihahandog ni Cain?  Sinasabi niya,  “Babayaran ko ang aking kasalanan.”  Ano ang
inaakala ni Pedro nang sabihin niya sa Panginoon,  “Panginoon, malayo ito sa iyo: kailan man ay hindi
mangyayari ito sa iyo,” nang sabihin ng Panginoon sa kanya na Siya ay dapat magtungo sa krus?  Akala ni
Pedro ay ito:  “Panginoon, umusog ka.  Tutulong ako sa usaping ito.  May magagawa ako.”  Ang relasyon
sa pagitan ng Manlilikhang Dios at ng nilikha ay hindi maaaring maging relasyon ng gawa.  Ito ay magiging
relasyon lamang ng biyaya.

Subalit ang tao ay nahulog, na gaya ni Adan na nahulog sa kasalanan, dahil tayo ay mayabang at tayo
walang kwenta at wala tayong magagawa at nararapat sa atin ang walang bagay at ang lahat na ating
magagawa ay ang ipahamak ang ating mga sarili.  Hindi natin nais marinig ito.  Ang biyaya ng Dios ay dapat
magpaluhod ng ating tuhod sa pagpapakumbaba!

Ating pakinggan ang Salita ng Dios ngayon.  Hindi lang ito dahil wala kang kayang gawin sa Dios, na wala
kang matatamo sa Dios, na hindi mo matatamo ang Kanyang kabutihan.  Hindi mo magagawa iyan.  Ang
ebanghelyo ay ito:  Siya ay Dios.  Ano ang madadala mo sa Kanya?  Ang madadala mo lang sa Kanya ay
ang ibinigay lang Niya sa iyo.  Ang ating relasyon sa Dios ay hindi nakabase sa ating gawa.  Ito ay nakabase
lamang sa biyaya.

Subalit may iba pa rin na nagsasabi:  “Kaya nga, kung sasabihin mo na ang katuwiran sa Dios ay nakabase
lang sa gawa ni Cristo at hindi nakabase sa anomang ating nagawa, hindi kaya gumagawa ka lang ng
dahilan sa buhay Cristiano para mabuhay ng imoral?”  Ganito ang pagtutol na kinalaban ni apostol Pablo
at kanyang naisip na sa Mga Roma 6.  Inilatag ng maganda ni apostol Pablo ang mga doktrina ng
pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, na tayo ay matuwid kay Cristo lamang.
Subalit gayonman, sa kabanatang 6 ng Mga Roma, kanyang ipinauna na ang pagtutol na maaaring lumabas:
“Ano sasabihin natin,” ating mababasa ito,  “magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay
sumagana?”  Ang sinasabi nila,  “Pablo, kung ang aming katayuan sa Dios ngayon at magpakailanman ay
hindi ayon sa anomang gawa na aming magagawa o anomang seremonya na ginagawa para sa amin o
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anomang gawa, tama ba na isipin namin mula dito na hindi lamang nito pinapayagan na mabuhay sa
kasalanan, kundi sa halip, ito ay magpapasagana pa sa biyaya ng Dios?”  At ang tugon ng apostol ay ang
mga salitang ito:  “Hindi!”  Kaya, sa Mga Roma 6, tinuruan tayo na ang banal na pamumuhay ay kasunod
mula sa buhay na pinawalang-sala.

Subalit ang punto ay ito:  Sa kalikasan hindi mauunawaan ng tao ang gumawa ng mabuti sa ibang
kadahilanan upang matamo ito.  Palagi nating itinatanong:  “Gusto mo na gawin ko iyan?  Bakit?  Ano ito
sa akin?  Ano ang makukuha ko d’yan?”  At ito na mismo iyun na ang kahanga-hangang ebanghelyo ay
pumuputol sa kalikasan ng tao at nagtuturo ng isang tunay na maka-Dios – na ang motibasyon sa paggawa
ng mabuti ay hindi ang paggawa kundi tanging ang pagpapasalamat sa Dios sa kung ano ang Kanyang
ginawa.  Ang pagnanais na gumawa ng mabuti ay nakaugat sa karunungan ng Dios at kung ano ang
Kanyang nagawa para sa akin kay Cristo.  Kaya ating pinagtitibay, at maluwalhati nating ipinapahayag, na
ang motibasyon ng isang naligtas na anak ng Dios na gumawa ng mabuti ay pagpapasalamat lamang sa
biyaya ng Dios sa kanya.  Hindi ito, at hindi nga maaari, sa palagay ko na isipin na ako ay magtatamo ng
isang bagay sa Dios.  Kung ikaw ay gumagawa ng isang bagay dahil iniisip mo na ang Dios ay may
pagkakautang sa iyo at makakalapit ka na ngayon sa Dios na makapagsasabi,  “Panginoon, inilagay mo ako
dito sa pamamagitan ni Cristo.  Pero tingnan mo ako dito.  Tingnan mo ang nagawa ko.  Ang mga ito ang
aking trophies sa makalangit na lalagyan.”  Kung ganito ka mag-isip, ikaw ay nagkasala ng nakakatakot
laban sa Dios.  At lahat ng mga gawa na iyong nagawa na inakala mo ay may nagawa ka sa Dios ay walang
iba kundi kasalanan. 

May isa lamang motibasyon sa paggawa ng kabutihan.  Ang mga gayong kabutihan ay maisasagawa lamang
sa pagpapasalamat.  Makakapagbigay ako ng maraming iba’t ibang mga talata ng Kasulatan upang
patunayan ito sa iyo.  Sa halip na ganito, tatanungin na lang kita ng tanong na ito:  “Paano mo binabasa
ang Biblia?  Saan ka nagsisimula at ginagawa mo ito?”  Dapat mong basahin ang Kasulatan mula sa
pananaw na ganito:  Ang soberanong kaawaan ng Dios at ang lubos na pagkamakasalanan ng makasalanan.
Mga Roma 11:36:  “Sapagka't kaniya, at sa pamamagitan niya, at sa kaniya, ang lahat ng mga bagay.
Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa.”  Nariyan ang paksa ng Biblia:
kaluwalhatian ng Dios, kasapatan ng Dios.  Ang tao ay nilikha mula sa alabok, siya ay makasalanan, siya
ay naparusahan kay Adan at siya ay pinarusahan sa kanyang mga gawa.  Kaluwalhatian ng Dios!

Dapat mong basahin ang Biblia, bawat talata ng Biblia, sa liwanag nito.  Kapag ginawa mo ito, doon mo
lubos na makikita na ang tanging dahilan ng paggawa ng isang kabutihan ay dapat dahil sa pagpapasalamat
sa Dios.  Sa mga pananalita ng mang-aawit sa Mga Awit 116,  “Ano ang aking ibabayad kay  Jehovah dahil
sa lahat niyang kabutihan sa akin?”  Ginagawa natin ito buhat sa pagpapasalamat.  Unawain kung gayon,
na ang ebanghelyo ay nagpapahayag na ang anak ng Dios na siyang ginawang matuwid kay Cristo ay dapat
gumawa ng mabubuting mga gawa.  Kung hindi ka nabubuhay sa mabubuting mga gawa, at kung hindi ka
nagsisisi at nananampalataya kay Jesu Cristo, huwag mong ipaghambog kung gayon ang iyong kaligtasan.
Subalit tingnan mo, ang “kailangan” sa paggawa ng mabuting mga gawa ay hindi kailangan upang magtamo
ng gawa;  ito ay kailangan sa utang na pagpapasalamat na dapat kong bayaran sa aking Dios.  Ang laking
pagpapasalamat ko.  Tayo ay manghawakan sa biblikal na ebanghelyo.  Tayo ay maging tunay nga na mga
tagapagmana ng Repormasyon.  Ating panghawakan ang ebanghelyo sa pag-unawa nito.  Parami ng
parami, ang espiritual na pagkahawa sa iglesia, ang doktrina ay pinawawalang halaga at ginagawang
masama.  Dapat nating alamin ang ebanghelyo.  Dapat nating unawain ang buong katotohanan nito.  Dapat
nating unawain kung ano ang lumalaban sa ebanghelyo ay maging handa na ipagtanggol ang ebanghelyo.

Hindi lamang natin panunumbalikin ang ebanghelyo at pananatilihin ito sa ating kapanahunan sa pagkaalam
nito, kundi atin din ipangaral ang ebanghelyong ito.  Tinuruan tayo ng Dios tungkol sa kung ano ang
ebanghelyo na dapat ipanatili sa iglesia.  Kung naibigay ng Dios sa iglesia ang mahalagang kaloob na ito
ng ebanghelyo, at kung nalalaman ng Dios ang gaano kadaling basahin ang kaloob na ito, sa palagay mo
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ba ay mag-iiwan pa ang Dios ng pagtuturo kung paano ito pangangalagaan?  Sa palagay mo ba iiwanan
Niya ito kung paano natin ito pangangalagaan?  Hindi, binigyan tayo ng Dios ng pamamaraan.  Ano ang
mga pamamaraan na ito?

Pangangaral ng ebanghelyo (II Corinto 5:19, 20),  “Ang Dios kay Cristo ay pinakipagkasundo ang
sanglibutan sa kaniya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa
amin ang salita ng pagkakasundo.  Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang
Dios sa pamamagitan namin: kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo'y
makipagkasundo sa Dios.”  Ating ipangaral ang napakong Cristo.  Sa pamamagitan ng Taong ito na
ipinangaral sa inyo (Mga Gawa 13) ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya.

Mayroon dapat pangangaral ng ebanghelyo.  Kaya nga ganito ang paraan na ang ebanghelyo ay naiingatan
sa iglesia.  Nabubuhay tayo sa panahon ng “banda ng ebanghelyo,”  ng  “mga payaso ng ebanghelyo,”  ng
mg palabas at drama, sa pag-aakala na ang lahat ng mga ito ay magpapanatili ng ebanghelyo sa iglesia.
Nalaman ng Dios kung paano ito mapapanatili.  Ito ay mapapanatili sa pamamagitan ng pagpapahayag, ng
pangangaral, ng Kanyang Salita.

Dapat nating panatilihin ang ebanghelyo sa pagtatanggol dito.  Gaya ni apostol Pablo, tayo ay inilagay para
sa pagtatanggol ng ebanghelyo.  Ibig sabihin dapat tayo ay may mga kredo.  Ang mga kredo ay hindi
karagdagan sa Biblia.  Ang mga kredo ay mga kapahayagan ng iglesia patungkol sa katotohanan ng Biblia,
madalas patungkol sa mga kamalian na dumarating laban sa katotohanan ng Biblia.  Sa pamamagitan ng
panghahawakan ng gayong mga kredo ating naipagtatanggol din ang katotohanan ng ebanghelyo.

Sa kahuli-hulihan, dapat nating panatilihin ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pamumuhay na may
kapanatagan.  Tanging sila na may karanasan sa kapangyarihan ng ebanghelyo sa kanilang mga puso ang
hinihingan na ito ay ipangaral at panatilihin ito sa iglesia.

Kung hindi mo nararanasan ang kahanga-hangang ito na ginawang matuwid sa Dios, hindi mo malalaman
kung ano ang mga tungkol sa kawalang kabuluhan.  Subalit kapag nalalaman ng iyong puso na ikaw ay
nakakatindig ng ilang saglit sa harapan ng Dios na walang ibang basehan kung ano ang nagawa ni Cristo,
at kapag ang lahat ng iyong kagalakan at pag-asawa ay wala, nanaisin mo tiyak ang biblikal na ebanghelyo
na itinuro sa iyong kapanahunan.  Dahil masasabi mo,  “Hindi ako mabubuhay ng wala ang ebanghelyong
ito.  Subalit sa ebanghelyong ito ako mabubuhay!  May kapanatagan ako.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, lumalapit po kami sa Iyo sa aming panalanangin ng pagpapasalamat po sa Iyo dahil
sa ebanghelyo at dumadalangin na ang aming iglesia ngayon ay magpatuloy sa Iyong pagkatawag na
panatilihin at ipaglaban ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


