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EXODUO 20:24-26 
"DAMBANANG ITINAYO SA HINDI MGA TINAPYASANG BATO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ang pagsasahimpapawid natin ngayon ay sa pagdiriwang ng maluwalhating Repormasyon ng 
igleisa sa ika labing-anim na siglo.  Noong 1517, ipinako ni Martin Luther sa pintuan ng iglesia ng 
Wittenberg, Germany, ang siyamnapu’t-limang tesis.  Sa pamamagitan ng mga tesis na ito ipinahayag 
niya sa harap ng iglesia na, sa katotohanan ng banal na Kasulatan, nasumpungan niyang ang mga 
katuruan ng iglesia ay salungat sa Dios. 
 
Ang pangyayaring iyon ay magtatatak ng dakilang Repormasyon ng iglesia, magpapalaya sa iglesia 
mula sa mga pamahiin ng mga tao na inilagay sa iglesia, at magbabalik ng iglesia sa maluwalhating 
kalayaan ng ebanghelyo ni Jesu Cristo. 
 
At ang pang-ulos ng Repormasyong Lutheran ay ang katotohanan ng pagpapawalang-sala sa 
pamamagitan ng pananampalataya.  Nalaman ni Luther mula sa Kasulatan na mayroon lamang 
isang daan upang ang tao ay maging wasto sa Dios.  Ang daang iyon ay ang daan ng sakripisyo ni 
Jesu Cristo.  Ipinahahayag ng Repormasyon ang itinuturo ng Kasulatan: na ang gawa lamang ni 
Cristo sa krus ang makapag-aalis ng kasalanan, na ang gawa ay minsan lamang, ito ay ganap, at ito 
ay natapos, at ang tanging daan ng kaligtasan sa biyaya ay ang magtiwala lamang sa Cristong 
napako sa krus at hindi sa anumang gawa ng mga tao o anumang sarili nating gawa.   
 
Ipagdiriwang natin ang katotohanang iyan ngayon, sapagkat ito ang katotohanan na nabubuhay pa 
rin sa ating mga puso at sa ating mga kaluluwa, ang katotohanang nabubuhay sa puso ng lahat ng, 
sa biyaya ng Dios, ay itinatanong:  “Paano ako magiging matuwid sa Dios?”  May isa lamang daan, 
ang tiyak na daan, ang daan ni Cristong napako sa krus at nabuhay. 
 
Ang sitas na gagamitin natin sa ating pagdiriwang ay isang nasa Lumang Tipan, Exo. 20:24-26.  
Pakibuksan po ang inyong mga Biblia at basahin ang sitas na ito.   
 
Pagkatapos ibigay ng Dios ang Sampung Utos sa pamamagitan ni Moises, ang Dios ay nagsalita ukol 
sa dambana.  Sa katunayan, si Moises ay magtatayo ng dambana sa paanan ng Bundok Sinai, kung 
saan ibinigay ng Dios ang Kautusan.  Ang Sampung Utos, sa gayon, nang sila’y dumating sa Bundok 
Sinai sa pamamagitan ni Moises, ay hindi ibinigay ng Dios bilang daan ng kaligtasan.  Kundi sila ay 
ibinigay upang ipakita ang ating kasalanan at ang pangangailangan natin ng kabayaran, ng handog 
sa kasalanan.  Nais mo bang pakitunguhan ka ng Dios ngayon sa basehan ng Kanyang banal na 
Kautusan?  Mayroon bang sinumang napakahangal, labis na mapagmataas, bulag na bulag sa sarili 
nilang puso na magsasabi sa Dios, “Pakitunguhan mo ako gaya ng nararapat sa akin ayon sa Iyong 
kautusan.  Sa pamamagitan ng aking mga gawa ay makakamit ko ang pagsang-ayon ng Dios.”  Hindi.  
Sinabi ng Dios na kinakailangan ang dambana.  Sa pamamagitan ng dambanang iyon, ipinakita ng 
Dios na mayroon lamang isang daan para sa makasalanan, nahatulan sa harap ng kautusan sa lahat 
ng kanyang masasamang gawa, na lumapit sa Dios.  Ang daang iyon ay ang daan ng kasiyahan, daan 
ng pagbabayad sa kasalanan sa harap ng banal na Dios.  Ang kasalanan ay dapat mabayaran.  Dapat 
itong maparusahan.  Dapat itong malinis sa paraan ng pagpasan ng kaparushan na nararapat sa 
kasalanan.  Ngunit inihayag ng Dios na Siya ang magbibigay ng daan, daan na hindi kasama ang 
lahat ng kabutihan at gawa ng tao, daan na maaari lamang nating lapitan sa malalim na 
kapakumbabaan, daan na kung saan ay Kanyang inihayag na kapag sinubukan mong magdagdag ng 
anumang gawa ng tao bilang bahagi ng kabayaran, ay buong gawa ay masisirang lahat.   
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Sinabi ng Dios na dapat Siyang magtayo ng dambana.  At ginawa Niya.  Nakatayo ito sa Bundok ng 
Kalbaryo, Golgota, ang Burol ng Bungo.  Ito ang sakripisyo ni Jesu Cristo sa krus sa lugar ng lahat ng 
hinirang ng Dios.  Ito ay sakripisyong kabayaran para sa lahat at bawat isa nilang kasalanan.  
Pumupunta tayo sa sakripisyong iyon na may galak.  Hindi tayo umaakyat sa sakripisyong iyon.  
Hindi natin ipinagmamalaki ang ating sarili para sa anumang ukol sa ating sarili.  Hindi tayo umaasa 
sa anuman sa ating sarili.  Kundi mapagkumbaba tayong yumuyukod, upang magpasalamat, upang 
magpuri, upang magalak sa ganap na gawa ng ating Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo. 
 
Ngayon para sa mga nakakaalam ng katotohanan ng ebanghelyo, kaunting-kaunti lang ang 
sasabihin kong bago sa natitirang mensahe.  Tanging ang gawa ni Jesu Cristo sa krus ang 
makapagpapatawad sa mga kasalanan.  Subalit ang tanong ay ito:  Nagagalak ka ba doon?  Alam mo 
ba iyon?  Itinatakuwil mo ba ang iyong masamang pagmamataas at kasalanan, at sa biyaya ng Dios 
ay nagtitiwala ka ba sa Dios lamang?   
 
Ang Dios ay nagsasalita kay Moises, sa mga talatang binasa mo, tungkol sa dambana, na dapat itong 
itayo hindi sa mga tapyas na bato.  Gaya ng sinasabi ko, ang dambana sa Lumang Tipan ay 
nagpapahayag ng pangangailangan ng kapatawaran sa mga kasalanan.  Ang mga dambanang 
panghandog ay itinayo sa iba’t ibang lugar:  sa Tabernakulo, at sa Templo ni Solomon.  Sa ibabaw ng 
mga dambana, dinadala ang mga handog.  Ang dambana, sa gayon, ay ang kapahayagan na ang mga 
naghahandog ay makasalanan at sila ay nakatingin sa Dios upang magbigay ng kabayaran sa 
kanilang kasalanan. 
 
Ang mga detalye sa pagtatayo ng dambana ay napakasimple, ganap na payak.  Walang anumang uri 
ng palamuti.  Basahin natin, “Isang dambanang lupa (graba, sa literal) ang iyong gagawin para sa 
akin, at iyong iaalay doon ang iyong mga handog na sinusunog, mga handog pangkapayapaan, mga 
tupa, at mga baka.  Sa lahat ng dakong aking ipapaalala ang aking pangalan ay pupunta ako sa iyo.”  
Ibubunton lamang nila ang lupa habang sila ay naglalakbay sa ilang, huhukay lamang gamit ang 
pala, itatambak ang lupa mula sa graba nang pabilog para sa kanilang dambana.  O, ang dambanang 
iyon ay maaaring mas pirmihan.  Maaaring ito ay yari sa bato.  Gayunman ay nabasa natin, “Kung 
igagawa mo ako ng isang dambanang bato ay huwag mong itatayo ito na may mga tapyas na bato, 
sapagkat kung iyong gamitin ang iyong patalim doon ay iyong nilapastangan iyon.”  Ang mga tapyas 
na bato ay mga batong pinutol sa pamamagitan ng kagamitan, ng pait at martilyo.  Sila ay inukit.  
Sila ay gawa ng isang kantero.  Sabi ng Dios, “Walang pinutol na bato.  Walang bagay na hinugis ng 
iyong kamay, upang umangkop, kuminis, o tumuwid.”  At ang detalye ay inuulit sa tuwing gagawa 
ng dambana kung saan ang handog ay ibibigay sa pag-asang ang Dios ay magkakaloob ng kabayaran 
sa kasalanan.  Palaging inuulit ang detalye:  “na hindi gagamitan ng kasangkapang bakal.  Iyong 
itatayo na buong bato ang dambana ng PANGINOON” (Deut. 27:5, 6).  Muli, sa Josue 8 mababasa 
natin, “nagtayo si Josue ng isang dambana para sa PANGINOONG Dios ng Israel …  gaya ng iniutos ni 
Moises na lingkod ng PANGINOON … gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na isang 
dambanang mula sa hindi tinapyasang mga bato at hindi ginamitan ng kagamit ang bakal ng 
sinumang tao.”  
 
Napaka pangkaraniwan na sa lahat ng huwad na relihiyon ang magtayo ng mga dambana sa Dios sa 
pamamagitan ng detalyado, mahusay na gamit ng mga batong pinutol.  Ganyan ang ginawa ng mga 
Inca at mga Mayan, maging ng mga Ehipcio at ng mga Griyego.  Ang gawa ng kantero, ng tagatabas 
ng bato, ng manlililok sa pagpapakita ng kakayahan ng tao – ang pinakamagaling na gawa, ang 
pinakamagaling ng mga kamay ng tao, ang kanyang pagkaartistiko ay ipinapakita sa pagtatabas ng 
bato.  Subalit sabi ng Dios, “Sa Aking dambana ay hindi ka gagamit ng kasangkapan.  Hindi ito 
lililukin ng iyong kamay.”  
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Pagkatapos ay sinabi ng Dios, hindi lamang hindi mo ito gagawin na may tapyas na bato, kundi 
“Huwag kang aakyat sa aking dambana sa pamamagitan ng mga baytang.”  Iyan ay, hindi dapat itaas 
ang dambana.  Hindi ito dapat ilagay sa isang entablado kung saan aakyat pa sa baytang.  “Huwag 
kang aakyat sa aking dambana sa pamamagitan ng mga baytang, upang ang iyong kahubaran ay 
huwag mahayag sa ibabaw niyon.”  Panatilihin mo itong pantay sa lupa.  Muli, pangkalahatang 
karaniwan sa tao, na ang mga lugar ng pagsamba sa dius-diosan, mga lugar ng paghahandog kung 
saan pinaniniwalaan ng mga tao na mapaglulubag ang kanilang dios, ay nakaangat at may mga 
baytang at mariringal na hagdanan.  Isipin mo ang mga guho ng Mexico ng mga Mayan at ng mga 
Aztec, ang mga templo, ang mga serye ng mga kurbadong baytang na pataas, ang tao ay umaakayat 
sa dios.  Sabi ng Dios, “Ang daan ng pagtubos sa iyong kasalanan ay hindi ikaw ang aakyat.”  Dapat 
mong malaman na ikaw ay espitiual na hiwalay sa Dios sa pamamagitan ng agwat na hindi mo 
mapag-uugnay.  Napakalaki ng agwat na hindi mo kayang dangkalin.  Hindi ka makakaakyat sa Dios 
sa pamamagitan ng mga baytang na gawa mo, sa pamamagitan ng iyong mga gawa, ng iyong mga 
panalangin.  Hindi ito mga baytang, pambuong bloke, hagdanang ginagawa mo upang makarating sa 
langit.  “Huwag kang aakyat sa Aking dambana sa pamamagitan ng mga baytang.”   
 
Ano ang kahulugan?  Kung alam mo ang ABC ng ebanghelyo ni Cristo, nabigyang-kahulugan mo na 
ito sa iyong sarili.  Nauunawaan mo na ang mga detalyeng ito para sa mga dambana sa Lumang 
Tipan ay hindi batay sa sariling kagustuhan o kakaiba.  Sila ay sinadya, upang ilarawan ang 
napakalapit sa puso ng Dios – upang ilarawan na ang daan ng kabayaran sa kasalanan ay hindi 
maaaring isama ang anumang ambag ng tao.  Walang anumang gawa ng tao ang maaaring isama o 
idagdag bilang basehan ng kapatawaran.  Hindi ka makalalapit sa Dios na may anuman sa iyong 
kamay mula sa iyong sarili, o ibinigay sa iyo mula sa kamay ng ibang tao.  Tinatanggihan ito ng Dios.  
Lahat ng pagsisikap ng pagpapabuti sa sarili sa mga gawa at pagkakawanggawa, kung sila ay 
isinagawa mula sa kaisipan na ang mga ito ay tatanggapin ng Dios bilang kabayaran sa kasalanan, 
hindi sila mapapakinabangan.  Mababasa natin sa Tito 3:5, “Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga 
gawa na ating ginawa sa katuwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan.”  Walang ibang paraan na 
maaaring makalapit sa kabayarang ginawa sa kasalanan kaysa sa daan ng banal na 
pagpapakumbaba.  Hangga’t nananatili sa iyong kaluluwa ang kaisipang, “Ngunit may magagawa 
ako upang makamit ang kagandahang-loob ng Dios.  Hindi ako katulad ng ibang mga tao, alam mo, 
napakalala, napakasama.”  Hangga’t nasa iyong puso ang mga salitang iyan, hindi mo malalaman 
ang ebanghelyo ng Panginoong Jesu Cristo at ang tanging paraan upang maging matuwid sa Dios.  
Hindi ka makakalapit sa Dios sa iyong sarili.  Ang tanging paraan ay ang ganap na daan ng dambana 
na itinayo ng Dios sa Bundok ng Kalbaryo, ang gawa niyon lahat, sa kabuuan ay sa Dios kay Cristo.   
 
Bakit?  Dahil, napakalinaw, lahat ng mga gawa ng tao na ginawa upang burahin ang kasalanan, kung 
sila ay ginawa para sa ganyang motibo, ang mga gawang iyan ay bulok.  Sabi ng Dios, “Huwag mong 
itatayo ito na may mga tapyas na bato, sapagkat kung iyong gamitin ang iyong patalim doon ay 
iyong nilapastangan iyon.”  Iyan ay nangangahulugang higit sa pagsasabi lamang na, “Hindi ito 
kinakailangan.”  Hindi lamang sinasabi ng Dios, “Ginawa ni Cristo ang lahat at mabuti na naisip 
mong subukang gumawa ng bagay na maiaambag ngunit, hindi naman talaga kailangan.”  Hindi, 
hindi ganyan ang ibig sabihin nito.  Sinasabi ng Dios, “Idagdag mo ang iyong gawa bilang anumang 
bahagi ng basehan kung saan inaasahan mong mapapatawad ka sa iyong kasalanan at pinasama mo 
na ang lahat.  Dinumihan, sinira mo na ito! Nilapastangan mo ito.  Ginawa mo itong walang saysay.  
Hindi, mas malala, ang salita ay ‘nilapastangan, sinira.’  Ginawa mo itong masangsang, nakalalason 
sa mga butas ng ilong ng Dios.  Naghandog ka ng maruming pagkain sa Aking dambana.”  Sinabi ng 
Dios, “Lumapit ka sa Akin para sa pagtanggap at awa at pag-ibig sa basehan ng anuman maliban sa 
ginawa ni Cristo para sa iyo, at anuman ang bagay na iyan ay masamang amoy sa Akin.” 
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Ang dahilan sa pagtanggap ng Dios sa atin, ang basehan sa kapatawaran ng ating kasalanan, ay ang 
gawa ng Dios lamang kay Cristo.  Dagdagan mo ito at sinira mo ito.  Ang mensahe lamang ng aklat 
ng Galacia ay ang Cristong dinagdagan (iyan ay, idinagdag kay Cristo) ay Cristong pinalitan (inalis).  
“Makinig kayo! Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo,” Galacia 5:2, “na kung kayo'y patutuli, si Cristo 
ay hindi magiging pakinabang sa inyo.”  Iyan ay, sinasabi ni Pablo na kung iniisip mong dapat mong 
isagawa ang ritwal na ito ng pagtutuli upang ikaw ngayon ay tunay na maligtas, kung iyan ang 
iniisip mo at iyan ang dahilan kung bakit na natuli, si Cristo ay walang magiging pakinabang sa iyo.  
Ang ebanghelyo ay hindi si Cristo at.  Ito’y si Cristo lamang.  Ito’y si Cristo lamang o wala.   
 
Itatanong mo, paano ang aking mga panalangin, ang aking pagsisisi, ang mabubuti kong gawa?  May 
halaga ba iyon?  Hindi ba iyon may idinaragdag?  Ang sagot diyan ay ito:  Lahat ng mga bagay na 
iyon ay ang bunga ng pagliligtas ni Cristo sa iyo.  Sila ang mga gawa ni Cristo na tinamo para sa iyo 
sa krus.  Hindi sila ang dahilan sa iyong kaligtasan.  Kung hindi ka namumuhay ng buhay ng 
pagsisisi, ikaw ay nadadaya.  Kung hindi ka nananalangin, ikaw ay napaka suwail.  Ngunit ang 
motibo sa pagsisisi at panalangin ay hindi na ang mga bagay na ito ang magliligtas sa iyo.  Hindi! 
Ang mga ito ang kapahayagan ng pagkaunawa na si Cristo ang iyong Tagapagligtas, at iyan ang 
dahilan kung bakit tinatalikuran natin ang ating mga kasalanan at kung bakit tayo nananalangin.  
Hindi ang iyong mga gawa! Hindi ang pananalangin ng isang pari o ng isang santo.  Hindi ang 
mabuti mong katangian.  Si Cristo lamang.  Si Cristo lamang para sa kaligtasan. 
 
Ngunit may isa pang dahilan.  Lahat ng mga gawa ng tao na ginawa dahil sa motibo upang maligtas, 
iniisip na ang mga gawa natin ay makapag-aalis ng ating mga kasalanan, ay naglalantad ng ating 
kahubaran.  Sinasabi ng Dios, “Huwag kang aakyat sa aking dambana sa pamamagitan ng mga 
baytang, upang ang iyong kahubaran ay huwag mahayag sa ibabaw niyon.”  Mayroong larawan dito.  
Naroon ang larawan ng isang taong aakyat sa mga baytang patungo sa dambana; mahaba, mataas 
na mga baytang.  Ang pari sa mga panahong iyon ay nagsusuot ng balabal.  Kung gaano kataas ang 
kanilang naakyat, ganoon ang anggulong nagpapahintulot sa iba na makita nang higit ang kanilang 
mga binti at kanilang mga hita.  Ang biglang bugso ng hangin ay maaaring dumating na magbubukas 
ng laylayan ng pang-ibaba, at ang kanilang kahubaran ay malalantad at sila ay mapapahiya.  Ang 
pagmamataas ay naglalantad ng kahubaran.  Ang sariling katuwiran ay isang bagay na naglalantad 
sa sarili.  Ang sariling katuwiran ay naglalantad sa atin nang hubad sa harap ng Dios.   
 
Ito ang mga salita ng Panginoon sa mga Fariseo nang panahon Niya.  Itinaas ng mga Fariseo ang 
kanilang mga sarili.  Umakyat sila nang mataas.  Akala nila ay mas mataas ang inaakyat nila kaysa sa 
sinumang nauna sa kanila.  Sinasabi nilang, “Hindi kami makasalanan, kahit paano ay hindi katulad 
ng mga publikanong iyon.  Nag-aayuno kami, nag-iikapu kami, naglilimos kami.  Kami ay paakyat sa 
itaas.”  At dumating ang mga salita ng Panginoon at sinaliksik ang kanilang mga puso, at lahat ng 
pagkapoot sa mga pusong iyon laban sa Dios at sa kanilang kapwa.  At ang mga salita ng Panginoon 
ay gaya ng hangin na nag-aangat ng kanilang mga balabal at inilalantad ang kahihiyan ng kanilang 
kasalanan.  Iyan ang dahilan kung bakit kinapopootan nila Siya.  Sinasabi Niya sa mga Fariseo, “Nag-
iikapu kayo ng labis.  Nag-iikapu kayo sa mga bagay na sinasabi ng kautusan na hindi ninyo dapat 
pag-ikapuan – yerbabuena at komino – maliliit na buto.  Kayo ay labis na matuwid.  Ngunit 
pagdating sa higit na mahahalagang bagay ng kautusan – pagpapakita ng katarungan at 
katotohanan – nasaan kayo sa gayon?  Paano naman ang bahay ng balo na inyong ipinasara 
kahapon?  Paano naman ang pagmamataas na nais ninyong matawag kayo na ‘panginoon,’ at ‘ama.’  
Kayo’y nakatayo dito na hinahatulan ang iba.  Ngunit paano naman ang sarili ninyong puso?  Kung 
gaano katayog ninyo itinataas ang inyong sarili sa harap ng iba sa inyong pagmamalaki, iniisip na 
ang inyong mga gawa ay napakarangal at matuwid, ay higit kayong nalalantad sa inyong kahubaran 
sa harap ng Dios.”  Ang pagmamataas at sariling katuwiran ay naglalantad ng kahihiyan. 
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Nangyari na ba iyan sa iyo?  Naitaas mo na ba ang iyong sarili sa harap ng iba at sa harap ng iyong 
mga anak?  Nagsimula kang pintasan ang iba.  Nagsimula kang hatulan ang iba.  Sabi mo, “Aba, 
tingnan mo sila! Aakalain mong mas alam nila.  Hindi ko ginagawa iyan.”  At sa isang hindi kahina-
hinalang sandali ang maliit mong anak ay nahuli kang nasa parehong bagay na iyong ipinipintas sa 
iba.  Naroon ka nakatayo sa iyong pagmamataas – hubad.  
 
Mayroong prinsipyo dito.  Isapuso mo ito.  Kapag itinataas natin ang ating sarili sa pagmamalaki, 
kung gaano kataas ang tinutungo natin, ang tanging bagay na pinagtatagumpayan nating gawin ay 
paglalantad ng ating kahubaran at ang kahihiyan ng ating kasalanan.  Huwag kang umakyat sa 
dambana kung hindi ay matutuklasan ang iyong kahubaran.  Lumuhod ka. 
 
Nakita mo, hindi ka maaaring lumapit sa krus na nagmamalaki.  Hindi ka makakapunta sa ibang 
daan kundi sa daan ng kaalaman ng Espiritu Santo sa iyong personal na kahihiyan at sala dahil sa 
iyong kasalanan.  Hindi ka maaaring yumukod sa harap ng krus at sabihing, “Ay, ang taong naroon 
ay tunay na nangangailangan ng kapatawaran sa kanyang ginawa sa akin! Paano kaya siya 
nagkakaroon ng mukhang naihaharap sa iglesia.”  Sinasabi mo ba iyan?  Sinasabi ng Dios, “Kung 
gaano kataas ang iyong inaakyat, mas higit kang nagiging hubad.” 
 
Dapat kang lumapit sa Dios sa biyaya sa hamak na pagpapakumbaba at sa tanging pag-asa na kaya 
ng dugo ni Cristo na maglinis ng bawat mantsa.  At, purihin ang Dios, gayon nga! 
 
Lumalapit ako sa Dios nalalamang ako’y tatanggapin, hindi dahil iniisip kong alam talaga ng Dios na 
ako’y mabuting tao.  Salamat dahil kay Cristo, ngunit, gayunpaman, hindi ako kasing desperado at 
hindi ako kasing-sama at aba gaya ng iba.  Hindi tayo maaaring lumapit nang ganyan.  Tayong lahat 
ay maaaring makagawa niyan.  Tayong lahat ay maaaring umakyat sa hagdanan ng Dios.  Kung 
gagawin mo, ilalantad ng Dios ang iyong kahubaran.  Lumalapit tayong walang pakiusap malibang si 
Cristo, sa biyaya, ay ibuhos ang Kanyang dugo para sa atin. 
 
Ang Dios ay nagtayo ng dambana.  Ginawa Niya ito mula sa lupa at bato.  Si Jesu Cristo ay ginawang 
tao, taong kinuha sa lupa.  Si Cristo ay ginawang maging tulad natin sa lahat ng mga bagay maliban 
sa kasalanan.  Si Cristo ay nagpakababa.  Si Cristo ay dumating sa ilalim ng kaparusahan ng 
kasalanan para sa bayan ng Dios.  Tiniis Niya ang kaparusahang para sa kanilang mga kasalanan.  At 
Siya ay binato.  Siya ang walang salang Anak ng Dios na pinahiran ng Espiritu ng Dios.  Siya ang Bato 
na nagtiwala sa Dios.  At ginawa ng Dios ang dambana ng sarili Niyang Anak.  Sa dambanang iyon sa 
Bundok ng Kalbaryo, sa taong 33 A.D., ang mga kasalanan ng bayan ng Dios ay nabayaran.  Ang daan 
ay ginawa tungo sa Ama.  Hatid ang pagtubos, ganap na pagtubos.  Tayo ay pinagkasundo sa Dios sa 
pamamagitan ni Jesu Cristo.  Tayo ay pinawalang-sala, pinatawad, sa handog ng Kanyang mahal na 
Anak.  At lahat ng ito ay gawa ng Panginoon.  Ito’y kagila-gilalas sa ating mga mata.  Ang gawa at ang 
pagsunod ni Jesu Cristo ay nagbukas ng daan, nagtamo ng pagtanggap sa atin, tiniyak ang 
kapatawarang lubos at walang bayad.  Ito ay ipinahayag sa krus, at tanging sa krus lamang. 
 
Ito ang Repormasyon.  At sinusunod natin ang katotohanan ng Repormasyon, ang katotohanan ng 
Kasulatan.  Sinusunod natin ito sa pagpapakumbaba – isang matagumpay na pagpapakumbaba.  
Hindi, iyan ay hindi pagsalungat.  Pagpapakumbaba – nakikilala ang ating mga sarili upang hindi 
natin maitaas ang ating ulo, wasak ang puso, nalalamang ang ating mga kasalanan ang nagdulot ng 
lahat ng pighati sa ating Panginoon – ngunit pagpapakumbaba na nakalulugod sa Dios, sapagkat ito 
ay Kanyang gawa.  At itinataas tayo ng Dios, hindi sa pagmamalaki, kundi sa pagkamangha at sa 
papuri.  
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Salamat, salamat, Panginoon.  Salamat sa dambanang yari sa hindi mga tinapyasang bato.  Salamat 
sa sakdal na handog ng Iyong Anak.  At inuulit namin mula sa puso:  “Hindi ang gawa ng aking mga 
kamay ang makakatupad sa mga hinihingi ng Iyong kautusan; ang sigasig ko ba ay hindi 
magkakaroon ng kaunting ginhawa, ang pag-ibig ko ba ay dadaloy magpakailanman, ang mga ito ay 
hindi makatutubos sa kasalanan; Ikaw lamang at tanging Ikaw ang makapagliligtas.”  
 
 
Ama, salamat po sa gawa ni Jesu Cristo, ganap, lubos, at tiyak.  Amen. 
 


