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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Galacia 1:6-9

"Ang Repormasyon At Pagbabalik Sa Ebanghelyo Ng Biyaya"

ni Rev. Carl Haak

Bukas ang iglesia ni Jesu Cristo ay magdiriwang ng maluwalhating Repormasyon ng iglesia.  Noong Oktubre
31, 1517, ipinako ni Martin Luther ang 95 theses o buod ng paniniwala sa pintuan ng iglesia sa Wittenberg,
Germany, ang pangyayaring ginamit ng Dios upang magsindi ng maluwalhating repormasyon ng iglesia at
panumbalikin sa iglesia ang ebanghelyo ng biyaya ng Dios.

Bukas ang iglesia ni Jesu Cristo ay ipagdiriwang ang pagbabalik ng ebanghelyo ng biyaya – ang dakilang
gawa ng katapatan ng Dios sa ating mga anak Niya sa pagkakabalik sa iglesia ng ebanghelyo, ang tanging
tunay na ebanghelyo ng biyaya at kaligtasan ni Jesu Cristo.

Ngunit marahil mayroong nag-aalinlangang tagapakinig na magsasabing, “Narito tayo ngayon sa sanlibutan
ng kaguluhan at digmaan, pagkakabahagi, at mahahalagang usapin ang pinag-uusapan, ang napakalaking
kasamaang pampulitiko, pang-kultura, panlipunan.  At magsasalita ka sa isang bagay na nangyari anim na
raang taon na ang nakakalipas?  At pagkatapos ay sasabihin mo sa amin na ito ang tunay na mahalaga?
Hindi ba ito, sa katunayan, ay malaking trahedya nang si Martin Luther ay kumalas mula sa Iglesiang Romano
Katoliko?  Hindi ba ito ay pagkakahati ng iglesia?  Hindi ba ito ay pagkasira ng iglesia?  At hindi ba dapat sa
halip ay humahanap tayo ng paraan upang maayos ang sira?  Sa halip na ipagdiwang ito, hindi ba dapat
magsama-sama tayo bilang mga iglesia, upang pagkaisahin ang iglesia, upang maisantabi ng iglesia itong
di-mahahalagang problema at di-pagkakasundo sa aral at harapin ang sanlibutan bilang nagkakaisang lakas?
Narito ka, ipinagdiriwang ang naging sanhi ng malaking pagkakahati.”

Nais kong sagutin iyan.

Una sa lahat, sa tuwing ihihiwalay ng iglesia ni Jesu Cristo ang kanyang sarili mula sa kasaysayan ng iglesia
sa nakaraan, ang kamalian kung saan ay pinalaya siya ng Dios ay babalik.  Maaari mong tingnan ang aklat
ng mga Hukom, kung saan ay makikita natin na paulit-ulit na may henerasyon na hindi nakakaalam ng
makapangyarihang mga gawa ng Dios sa kanilang mga ninuno at nalayo o nahulog sa pareho ring
pagkakamali, lamang ay higit na malalim at sa kalisyahan.  Kapag ang iglesia ay nanatiling tapat lamang sa
ebanghelyo ng biyaya na minsang ibinigay sa iglesia ni Jesu Cristo, doon lamang siya maaaring maging
kasintahang babae ni Jesu Cristo at maging pwersa o lakas na ninanais ng Dios para sa kanya sa sanlibutang
ito.  Kapag ang iglesia ay magtuturo lamang ng katotohana tungkol sa biyaya ng Dios siya ay magiging
pwersa o lakas sa sanlibutang ito, ang lakas ng Dios.

Ngunit higit pa.  Ang ebanghelyo na ibinigay ng Dios sa Cristianong iglesia upang ipahayag ay ang ebanghelyo
ng biyaya.  Walang iba pang ebanghelyo.  Pinanumbalik ng Repormasyon ang ebanghelyong iyon sa iglesia.
Ang Repormasyong sinimulan ni Martin Luther at ipinagpatuloy ng marami pang ibang Repormador ay hindi
lamang panlabas na pagbabago ng iglesia ni Jesu Cristo.  Hindi lamang ito pagtatama ng iba’t ibang
pag-abuso na nangyayari sa iglesia.  Kundi ito ang oras na ibinalik ng Dios ang kaluluwa sa iglesia, ang puso
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pabalik sa Cristianismo.  Ang puso ng biblikal na Cristianismo, ang puso ng iglesia ni Jesus, ay ang ebanghelyo
ng biyaya.  “Ebanghelyo,” na ang ibig sabihin ay “mabuting balita,” at ang “ebanghelyo ng biyaya” ay
magkatulad.  Sila ay magkaparehong bagay.  Ang ebanghelyo ay ang ebanghelyo ng biyaya.  Ang
ebanghelyo, o ang mabuting balita ng Dios sa hubad, nagkasala, masamang makasalanan, ay ebanghelyo
ng biyaya lamang na sa pamamagitan nito ang Dios, para sa Kanyang sariling Pangalan, ay pumipili,
tumutubos, nagpapanatili, at lumuluwalhati para sa Kanyang sarili ng iglesia.  Iyan ang ebanghelyo ng biyaya.

Makinig sa banal na pamumuna ni apostol Pablo sa Galacia 1:6-9, kung saan ay sinabi niya sa mga
taga-Galacia na siya ay namamangha na napakabilis nilang iniwan Siya na tumawag sa kanila sa biyaya ni
Cristo at bumaling sa ibang ebanghelyo.  Nagpatuloy pa siya sa pagsasabi sa talatang 7 na ang ebanghelyong
ito ay hindi isa pang ebanghelyo,iyon ay, huwad na ebanghelyo, kundi ito ang ebanghelyo na nagnanais na
baluktutin ang ebanghelyo ni Cristo.  At pagkatapos ay sinabi niya sa mga talatang 8 at 9, “Subalit kahit kami,
o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay
hayaan siyang sumpain!  Gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman
ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain!”
Ipinapahayag ni apostol Pablo na mayroong isang ebanghelyo.  Ang isang ebanghelyong iyon ay ang
ebanghelyo ng biyaya ni Jesu Cristo.  

Ang ebanghelyo ng biyaya ay ang kayamanan ng iglesia.  Ang ebanghelyo ng biyaya ay ang tanging pag-asa
ng tao.  Ang ebanghelyo ang karapat-dapat na ikamatay.  Ito ang ebanghelyong totoo.

Sinasabi ni apostol Pablo sa Mga Gawa 20:24 tungkol sa pagdurusang naghihintay sa kanya sa Jerusalem,
“Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang
aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo sa magandang
balita ng biyaya ng Dios.”  Sabi ni Pablo, “Hindi ako mamamatay para sa ebanghelyo na nagsabi sa akin na
maaari kong paghirapan ang daan ko tungo sa kagandahang-loob ng Dios.  Kundi para sa ebanghelyo na
nagsasabi sa akin na ang daan tungo sa kagandahang-loob ng Dios ay ang daan ng tiyak, nagliligtas na
biyaya – para sa ebanghelyong ito,” sabi ni Pablo, “ikagagalak kong mamatay.” 

Sabi mo sa akin, “Ano itong ebanghelyo ng biyaya na sinasabi mo sakin ngayon?”  Ayon sa Biblia, ang biyaya
ay katangian ng kalikasan ng Dios.  Ito ang katangian ng Dios kung saan ay taglay Niya ang
kagandahang-loob, pag-ibig, kabutihan sa mga hindi karapat-dapat.  Sa kagandahang-loob na iyon, nilalayon
Niya na iligtas sila.  Sa kapangyarihan ng Kanyang biyaya, iaalis Niya sila mula sa kasalanan tungo sa Kanyang
sarili.  Ang ebanghelyo ng biyaya, kung gayon, ay ebanghelyo tungkol sa Dios.  Sinasabi nito sa atin kung
sino Siya.  Sa I Pedro 5:10:  “Ang Dios ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang
hanggang kaluwalhatian kay Cristo.”  Sa Dios ay mayroong dagat ng kagandahang-loob para sa mga
nararapat lamang sa kapahamakan mula sa Kanyang kamay.

At ang kagandahang-loob na ito ay hindi lamang mabubuting intensyon ng Dios o damdamin ng Dios tungkol
sa kanila, ito ay Kanyang malakas na kapangyarihan upang abutin at palayain ang mga tao mula sa kanilang
pagkawasak.  Efeso 2:8, “Sapagkat sa biyaya kayo’y naligtas.”  Dahil sa biyaya kaya pumili ang Dios ng
Kanyang ililigtas mula sa nagkasalang sanlibutan.  Ang Roma 11:5 ay nagsasalita tungkol sa paghirang ng
biyaya.  Sa Roma mababasa natin na ang Dios ay maaawa sa Kanyang kinaaawaan (Rom. 9).  Sa biyaya,
ibinigay Niya ang mga ito sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo, upang kunin ni Jesu Cristo ang kanilang lugar
sa isang krus at magdusa para sa kanilang mga kasalanan.  Sinasabi ni apostol Pablo sa I Timoteo 1:14, “at
labis na sumagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon.”  At nagpatuloy siya sa pagsasabing ang biyayang
iyon ay namatay si Cristo para sa kanya.  Sa pamamagitan ng biyaya kaya tinatawag ng Dios ang mga
hinirang na ito at mga makasalanang tinubos sa Kanyang sarili.  Tayo ay (Gal. 1:6) tinawag sa biyaya ni
Cristo.
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Ang ebanghelyo ng biyaya, samakatuwid, ay nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Dios at tungkol sa
iyo.  Ipinapahayag nito ang tungkol sa iyo na ikaw ay hubad, nararapat sa impierno, bulok na makasalanan,
na walang halaga, na walang kahit ano sa iyong sarili upang maakit ang mata ng Dios, walang anumang
kapangyarihan upang iligtas ang iyong sarili.  Ang ebanghelyo ng biyaya ay ang mabuting balita tungkol sa
Dios at sa Kanyang biyaya.  Ang makapangyarihang biyaya ng Dios upang pumili, ang makapangyarihang
biyaya ng Dios upang tumubos, ang makapangyarihang biyaya ng Dios upang ipadala ang Banal na Espiritu
upang hiwain ang puso at dalhin ang isang tao sa ilalim ng kabigatan at pagkaalam sa kasalanan, ang
makapangyarihang biyaya ng Dios upang magbigay ng pananampalataya at magturo kay Jesu Crsito bilang
tagapagdala ng kasalanan at bilang tanging Tagapagligtas.  Ito ay ebanghelyo, mula pasimula hanggang
wakas, ng biyaya, ang biyaya ng Dios.

Bakit may napupunta sa langit?  Tanging sa biyaya.  Bakit may tumatayong pinatawad sa dugo ni Jesu Cristo?
Ito ay dahil sa biyaya lamang.  Ano ang magiging awit, iyong awit, ang awit ng iglesia, sa buong walang
hanggan?  “Dios ko, ang Iyong biyaya ang nagbigay sa akin ng kalakasan.”  

Ang Repormasyon ng ika-labing anim na siglo ang nagbalik ng ebanghelyong ito ng biyaya sa iglesia.  Ginawa
iyan ng Repormasyon, una sa lahat, dahil si Luther at kapwa niya mga Repormador ay ipinahayag na ang
biyaya ang batayan ng kaligtasan ng makasalanan.  Ang tanong, noon at ngayon, ay mapapababa sa
pinakasimpleng anyo nito:  Sa anong batayan o dahilan ka umaasang tatayo sa kagandahang-loob ng Dios?
May dalawang posibleng sagot lang sa tanong na iyan.  Ito ay alinman sa ayon sa nasa iyong sarili, o ito ay
biyaya.  Ito ay alinman sa gawa na iyong ginawa, o ginawa ng iba para sa iyo sa pamamagitan ng biyaya
lamang.  Hindi mo maaaring paghaluin ang dalawang iyon.  Ito ay dapat alinman sa dalawa.  Hindi maaaring
pareho.   

Sa buong panahon ng medieval ang iglesia ay nakagawa ng malikhain at malawak na sistema ng mga gawa
at katangian.  Hindi tayo dapat magulat doon, sapagkat ito ang sumasalamin sa puso ng tao.  Ang default
na relihiyon ng tao ay mga gawa.  Ang default na relihiyon ng tao ay pagmamataas:  kaya ko iyan;  kaya
kong gawin iyan mag-isa.  Kaya itinuturo ng iglesia na may napakaraming paraan kung saan ang
makasalanan ay magiging wasto sa Dios.  Siya ay maaaring maging wasto sa Dios sa pamamagitan at sa
katangian ng mga banal o sa pamamagitan ng birheng Maria o sa pamamagitan ng paglilinis sa kanyang sarili
pagkatapos mamatay sa Purgatoryo o sa pamamagitan ng kapatawaran mula sa pari o sa pamamagitan ng
pera – mga indulhensya, na ibinayad sa iglesia.  Iyon ay ebanghelyo ng mga gawa.  Ang ebanghelyo ng mga
gawa na itinuro kay Martin Luther ay nag-iwan ng nakakayamot na tanong:  “Sapat na ba ang nagawa ko?
Nagawa ko ba ito nang maayos?”

Ang Repormasyon ay pagbabalik sa ebanghelyo ng biyaya.  Ipinapahayag nito:  “Hindi sa pamamagitan ng
mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki” (Efe. 2).  Ipinapahayag nito na ang Dios, dahil sa
kagandahang-loob na natagpuan sa Kanyang sarili para sa mga kaaba-aba dahil sa pagmamataas, ay ibinigay
ang Kanyang Anak upang magsagawa ng gawain para sa kanila.   Na si Cristo ang batayan kung saan ang
lahat nating pag-asa ay nakasalalay sa buong walang hanggan; na si Cristo, doon sa krus, ay nagbigay ng
ganap na pagsunod nang tiisin Niya ang matuwid na kaparusahan para sa kasalanan ng bayan ng Dios at
pinalitan ang kaparusahang iyon nang ganap, mapagmahal na pagsunod.  Ipinapahayag ng Repormasyon:
Pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng biyaya; ang pagpapataw ng aking kasalanan kay Cristo kung kaya’t
kailangan Niyang panagutan ito; at ang pagtuturing ng katuwiran ni Cristo dahil sa akin, upang walang
sinuman ang maaaring humatol sa akin.  Ito ang makikita natin sa Roma 4:4, 5, “Ngayon sa gumagawa, ang
kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat.
 
Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring-ganap sa masamang
tao, ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran.”  Ibinalik ng Repormasyon ang ebanghelyo
ng biyaya sa iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo na ang dugo ni Cristo  at katuwiran lamang ni Cristo, na
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ibinintang sa makasalanan sa pamamagitan ng biyaya lamang, iyon lamang ang tanging batayan at
pundasyon ng kaligtasan.

Ngunit ibinalik ng Repormasyon ang ebanghelyo ng biyaya sa iglesia sa isa pang paraan – sa pamamagitan
ng pagtuturo na ang biyaya ang tanging paraan kung saan ay maaaring matanggap ng makasalanan ang
kaligtasan.  Ang kabulaanan ng “malayang pagpapasya” ay nabuhay sa kaluluwa ng iglesia.  Iyon ay, ang
kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa at ang malayang pagpapasya ng makasalanan ay magkapareho.
Ang kabulaanan ng malayang pagpapasya, na bumitag sa Cristianong iglesia sa buong panahon, ay nagtuturo
na ang ginanap na kaligtasan ni Cristo ay nagiging sa makasalanan kapag ang makasalanan lamang, sa
pamamagitan ng pagsasagawa ng kanyang likas o nagkasalang pasya, ay nagpapakita ng pagkiling sa Dios
na nais niyang magkaroon ng kaligtasang iyon.  Sa madaling salita, ang kabulaanan ng malayang pagpapasya
ay nagpapahayag na ginawa ni Cristo ang lahat ng magagawa Niya at ngayon ay nakatayo Siya sa pintuan
ng puso ng makasalanan naghihintay sa makasalanang iyon, na hindi hinipo ni Cristo, upang buksan ang
pintuan ng kanyang puso at hilingin na pumasok Siya at ibigay ang kaligtasang iyon.

Si Erasmo, na nabuhay sa panahon ni Martin Luther at isang kilalang iskolar sa iglesia, sa pasimula ng
Repormasyon ay hinikayat si Luther habang pinupuna ni Luther ang mga pang-aabuso na nakikita sa iglesia.
Subalit hindi sumama si Erasmo sa Repormasyon.  Si Erasmo, ay pinagbintangan ng mga manunulat ng
kasaysayan, ng karuwagan, na ayaw niyang “ilabas ang kanyang leeg,” kasama ni Luther.  Subalit hindi
ganoon ang kalagayan.  Ang problema kay Erasmo ay ang kakulangan ng matibay na paniniwala.  Bagaman
pinuri ni Erasmo ang pasabog ni Luther laban sa mga pang-aabuso na nasa iglesia, si Erasmo ay naniniwala
sa malayang pagpapasya.  Naniniwala siyang hawak ng makasalanan ang Dios sa pagitan at hindi kaya ng
Dios na dalhin ang kaligtasan ni Jesu Cristo sa makasalanan hanggang ang makasalanan, sa sarili niyang
pagpapasya, ay magdesisyon at ipakita sa Dios na nais niyang gawin iyon ng Dios sa kanya.

Nakita ito ng Repormasyon bilang mahalagang usapin.  Itinuturo ng Repormasyon na hindi lamang ang
batayan o pundasyon ng ating kaligtasan ay lubos na sa biyaya ni Cristo, kundi ang pagsasagawa o
paghahatid ng kaligtasang iyon sa puso ng makasalanan ay gawain din ng soberano at di-matatanggihang
biyaya.  Ang mahalagang tanong ay ito:  “Paano ako dinala dito sa ganap na kaligtasan ni Cristo?”  Ang mga
Repormador ay hindi lamang ipinahayag na ang biyaya ang batayan (iyon ay, nagbigay) nitong ganap na
kaligtasan at pagkatapos ay ipinamigay itong lahat sa pagsasabing, “ginawa ni Cristo ang lahat.  Wala na
Siyang maaari pang gawin.  Ngayon hinihintay ka Niya na ipakita, sa pamamagitan ng sarili mong mga
kakayahan bilang nahulog na makasalanan, ang pinakamaliit na pagpapakita na ikaw ay nahahandang
maligtas.  Pagkatapos ay gagawin Niya ang susunod na hakbang.”  Sabihin mo ang nais mo, kung
pinaniniwalaan mo iyan, sa gayon ay hindi ka naniniwala na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang.  Marahil ang
pinakamabuting masasabi mo ay ito:  “Ito ay sa pamamagitan ni Cristo at sa pamamagitan ko.”  At naroong
muli ang pagmamataas ng tao!

Itinaas ng Repormasyon ang Dios sa pamamagitan ng pagtalo sa pagmamataas ng tao.  Ipinahayag ng
Repormasyon na ang ebanghelyo ay ebanghelyo ng biyaya, at sa pamamagitan ng biyaya ang kaligtasan ay
ibinigay sa puso ng patay na makasalanan sa pamamagitan ng bumubuhay, nagbibigay-buhay na gawa ng
Banal na Espiritu sa kanilang puso (Efe. 2:1), “Kayo noo'y mga patay sa inyong mga  pagsalangsang  at mga
kasalanan.”  Sa Juan 6:44 sinabi ni Jesus, “Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na
nagsugo sa akin.”  

Pinapantay ng ebanghelyo ang mga tao at niluluwalhati ang Dios.  Ang pagmamayabang ay hindi kasama.
I Corinto 15:10, “Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako ay ako.”  Ang mga Repormador, na may
malalim na personal na kaalaman ng sarili niyang pagiging makasalanan, ay nagturo na sa pamamagitan ng
biyaya ang kaligtasan ay inihatid sa puso ng isang makasalanan at ginawa upang maging kanya. 



Page 5 of  6

Pagkatapos ay itinaas ng Repormasyon ang biyaya ng Dios sa pagpapahayag na ang katiyakan ng
makasalanan ay nakatayo sa biyaya.  Sapagkat ang mensahe na ang kaligtasan ay nakasalalay sa gawa o sa
kalooban ng makasalanan ay mensahe na hindi makapagbibigay ng katiyakan sa makasalanan.  Iyan ay
mahalagang usapin sa panahon ni Luther.  Sa panahon ni Luther, walang katiyakan.  Mayroong pagkasindak.
Mayroong hubad na pagkatakot.  Ngunit walang katiyakan.  Hindi maaaring magkaroon.  Paano akong
mabibigyang-katiyakan sa aking kaligtasan kung ito ay nakasalig sa gawa ng tao, kay birheng Maria, o
sinupaman ito?  Kung ang kaligtasan ay nakasalig sa gawa ng tao at kalooban ng tao, paano akong
magkakaroon ng sandali ng katiyakan?  Paano kong malalaman, gaya ng sinabi ko kanina, na sapat na ang
nagawa ko o nagawa ko ba ito ng maayos?  Kaya ang Dios ay tinitingnan bilang Dios na kailangang payapain
araw-araw.    Kaya dumami sa panahon ni Luther ang mga larawan ng kahatulan, mga pagsunog sa impierno,
mga makasalanang nasisindak, natatakot sa kamatayan, walang pag-asa.  Sapagkat kung walang ebanghelyo
ng biyaya ang kaluluwa ay malulubog sa madidilim na anino.

Ipinapahayag ng Repormasyon ang kalayaan mula sa pagkatakot sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.
Ipinapahayag ng Repormasyon ang kalayaan sa mga bihag, ang pagbubukas ng bilangguan sa mga
nakagapos, ang taon ng biyaya mula sa Panginoon, sapagkat ipinangaral ng Repormasyon ang
di-nagbabagong biyaya ng Dios, sinabihan ang mga makasalanan na dinala upang makilala ang kanilang
kasalanan sa pamamagitan ng biyaya, sinabihan ang mga makasalanan na dinala sa pananampalataya upang
magtiwala kay Cristo sa pamamagitan ng biyaya, sinabihan ang mga makasalanan na tumanggap ng
kaligtasan ni Jesus sa pamamagitan ng biyaya, sinabihan ang mga makasalanang ito na ang Dios ay hindi
maaaring magsinungaling, na ang Salitang lumabas mula sa bibig ng walang hanggang Dios ay hindi
babawiin.  Ang Dios ay hindi magpapabaya, sapagkat ang Dios ay mapagbiyaya at tapat.

 “Hindi Kita, hindi Ko kayang pabayaan ka.”  Iyan ang mensaheng sinambit ng iglesia mula sa Dios.

Kung kaya’t ang iglesia ng Repormasyon ay tumingala sa kagalakan at sinabi kasama ni apostol Pablo, “Ang
Anak ng Dios sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin!”  At si Luther, nang makita
niya itong maluwalhating ebanghelyo, ay ipinahayag ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya:  “Ako
ay pinatawad sa upuan ng kahatulan ng Dios.  Ginawa akong bagong nilalang kay Cristo.  Papasok ako sa
buhay na walang hanggan.  Ang Dios ay nakatingin sa akin bilang walang dungis na walang sala.  Ako ay
iingatan at pananatilihin, sapagkat ako ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya.”  At ang maligtas sa
pamamagitan ng biyaya ay nangangahulugang ako ay ligtas!

Ang ebanghelyo bang ito ay nabubuhay sa iyo?  Ang ebanghelyo ng Repormasyon, ang pagbabalik ng
ebanghelyo ng pagliligtas, partikular, makapangyarihan, di-matatanggihang biyaya?  Umaapoy ba ito sa iyong
kaluluwa bilang tanging pag-asa, ang tanging katotohanan?  Ito ba ang iyong kaligtasan, ang kaligtasan na
taglay mo at tinatamasa?  Kung gayon ay magkakaroon ka ng malalim na pagpapakumbaba sa harap ng Dios
at lahat ng tao.  Sasabihin mo, “Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ako ay ako. At ang kanyang
biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan.”  Ikaw ay magiging lubos na mapagpakumbaba.

Pangalawa, magkakaroon ka malaking sigasig para sa ebanghelyong ito.  Magkakaroon ka ng malaking sigasig
na ang ebanghelyong ito ay maipahayag, na yakapin ito ng iglesia, na ang henerasyong susunod sa atin ay
malaman ito.  Sapagkat ang ebanghelyong ito ay ang ebanghelyo ng pag-asa, kaligtasan – ang tanging
ebanghelyo ng pag-asa at kaligtasan, ang ebanghelyo ng biyaya.  Ito ang ebanghelyo na karapat-dapat
ikamatay.  Ito ang ebanghelyo na nagbibigay ng katiyakan.  Ito ang ebanghelyo.  Alam mo ba ito?
Pinahahalagahan mo ba ito?

_________________________________________
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Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin para sa Repormasyon at sa maluwalhating pagbabalik sa ebanghelyo, ang
tanging ebanghelyo, ng biyaya.  Patuloy nawang mabuhay ang ebanghelyong iyon at tumibok sa puso ng
Iyong iglesia.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


