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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Taga Roma 4:7-8

"Ang Ebanghelyo Ng Repormasyon"

ni Rev. Carl Haak

Ang pagpapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ang pundasyon ng ating buhay
bilang mga anak ng Dios.  Sa kalagitnaan ng mga panahon, ang katotohanang ito ay malabo pa sa iglesia
na nasa Roma.  Ang kaligtasan ay naka-depende sa pagsunod sa mga pamantayan na iniutos ng iglesia.
Binuksan ng Dios ang mga mata ng isang tao na ang pangalan ay Martin Luther upang makita ito, na nasa
aklat ng Mga Taga Galacia at sa aklat ng Mga Taga Roma, na ang tao ay pinawalang sala hindi sa mga
gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo.

Si Luther ay hindi kasama sa mga dakilang lalaki na nagtatag ng kalayaan sa minanang karapatan ng mga
tao.  Sa kabaligtaran pa nga, nagpahayag si Luther ng kalayaan hindi sa karapatan ng tao, kundi
karapatan na para sa Dios.  Ipinahayag ni Luther ang tunay na kalayaan.  Ayon sa Salita ng Dios,
ipinahayag ni Luther na tayo ay ginawang Malaya sa kasalanan at kahatulan, ayon sa gawa ni Cristo sa
krus, na sa katiyakang ito ating tinanggap sa pananampalataya at buong ipinagkaloob sa atin ang
malayang biyaya ng Dios.  Nagpahayag si Luther na ang mananampalataya ay ginawang matuwid kay Jesu
Cristo lamang, at hindi ayon sa anumang gawa na magagawa ng mananampalataya (o magagawa ng
sinuman sa kanya).

Ito ang maluwalhating ebanghelyo ng Repormasyon.  Ating ipinagdiriwang ngayon ito na may
pagpapasalamat sa Dios.  Nang ipahayag ni Luther ang ebanghelyong ito, hindi ito sariling gawa niya.
Ipinahayag niya ang katotohanan lalo na sa pamamagitan ng kinasihang si apostol Pablo, na nasa sa mga
Galacia, Roma na nasa Biblia.  Isang halimbawa nito ay matatagpuan sa Mga Roma 4:7, 8.  Dito ating
mababasa,  “"Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa, at ang mga tinakpan
ang kanilang mga kasalanan.  Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang
kasalanan."

Ipinapahayag ni apostol Pablo ang maluwalhating katotohanan ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan
ng pananampalataya lamang.  Ipinahayag niya ang katotohanan na sa harap ng Dios, hindi ito ayon sa
gawa na ating ginawa; na base lamang sa gawa ni Jesus na minsan ginawa para sa atin doon sa krus; na
ang gawang ito ay ibinintang para sa atin sa Dios; at tayo ay magkaroon ng katiyakan sa pamamagitan
ng pananampalataya lamang.  Iyan ang ebanghelyo ng Repormasyon.

… ang ating katayuan sa harap ng Dios ay hindi ayon sa anumang gawa na mula sa atin.

Pansinin mo na sa sitas na ito na aking sinipi para sa iyo sa Roma 4:7, 8, binigyang diin ng Salita ng Dios
ang ating kalagayan sa harap ng Dios bilang makasalanan, isang naligaw na makasalanan na walang
kakayahang mailigtas ang sarili.  Sa harap ng Dios, ang masasabi lang sa atin ay kawalan ng pagsunod
at mga makasalanan.  
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Ang salitang ito sa Kasulatan ay naghahatid sa atin ng katotohanang pangunahin sa harap natin sa
hinihingi ng Dios – na ang Dios ay banal at matuwid.  Pero tayo, na nahulog sa kasalanan dahil kay Adan
at may likas na pagkamakasalanan, mga lumabag sa mga kautusan ng Dios laban dito.  Nakatayo tayo
sa harap ng Dios na mga rebelde. 

Ang panahon natin ay nagsasabi na ang lahat ay Malaya na gawin ang nais nila, siya ay Malaya na gawin
ito.  Walang sinoman dapat ang magsabi kung alin ang dapat gawin.  At ang ganitong kaisipan ang
nakakaapekto sa iglesia, dahilan ng paglamig sa pagmamahal sa Dios.  Pero ang ating panahon ay
nakaugat sa masamang paniniwala sa puso ng tao.  Ang malalim na pagtaliwas laban sa Dios – na walang
karapatan ang Dios na sabihin sa kanya ang dapat niyang gawin.  Nagagalit at tumataliwas sa Kanya
bilang banal na Dios.  Iyan ang ating problema.  Tayo ay nagiging lapastangan.  Ang problema natin, hindi
ang ating sakit.  Hindi ang masamang halimbaw natin ang problema.  Ang problema ay hindi rin ang
maraming masasamang bagay.  Hindi iyan.  Mas malalim pa rito ang problema.  Tayo ay mga makasalanan
sa ating kalikasan.  Ikaw ay isa sa mga lumalapastangan sa karapatan na sabihin ng Dios kung ano ang
dapat mong gawin.  Ikaw ay walang sinusunod.

Pagkatapos sinasabi ng apostol, hindi lang sa ating mga sarili na nakatayo sa harap ng Dios, kundi sa atin
na mga makasalanan din.  “Mapalad ang tao na pinatawad sa kanya ang kasalanan, na ang kasalanan ay
tinakpan na.”  Ang salitang “kasalanan” sa Biblia ay nangangahulugang, hindi mo nagawa ng tama.  

... nilikha tayo ng Dios upang magkaroon ng iisang layunin, ang maglayon sa Kanyang kaluwalhatian.

Sinasabi na ang makabagong tao ngayon ay hindi makakaugnay para dito.  Sinasabi na kailangan natin
ang relihiyon o ebanghelyo na hindi nagbibigay-diin dapat sa kasalanan ng tao sa harap ng Dios dahil hindi
natin ito maiintindihan.  Ating bigyan dapat ng pansin, kung paano matutulungan ng Dios ang tao.
Ngayon, sinasabi sa atin na ang tamang pananaw ay hindi na umiiral.  Ang kulungan na nasa estado ay
hindi na itinuturing na kaparusahan, kundi lugar na lamang para turuan sila.  Walang makikinig sa iglesia
kapag pinag usapan ay kasalanan at sala at kahatulan.  Ang nais lamang ng tao ay ang malaman kung
paano umunlad sa anta, sa kanyang relasyon sa lupa.  Wala siyang pakialam patungkol sa Dios.  Kaya
dapat na raw palitan ang ebanghelyo para matiyak na ating maibigay ang kanilang mga pangangailangang
ito.

Ang tugon sa Salita ng Dios ngayon ay ito.  Kung ang ating henerasyon ay nalublob na sa katotohanan
ng banal na Dios at ating sala sa harap Niya kaysa sa mga pansarili, dapat magpatuloy ang iglesia sa
pangangaral ng ebanghelyo.  Ang problema ay ang ating sala sa hukuman ng Dios, paglabag patungkol
sa walang hanggang impierno.  Iyan ang katotohanan.

Sa ating mga sarili, ang poot ng Dios ay nananatili sa atin sa bawat sinasabi, iniisip, at bawat gawa na
hindi naaayos sa kautusan ng Dios.  Kapag dumating ang Espiritu Santo kasama ng Kanyang Salita at
kinurot ang ating puso, ating maipapahayag, na gaya ni Luther at ng ibang mga banal ng Dios – at gaya
sa nasabi ni David,  “Ako ay nagkasala laban sa Iyo, ako ay may sala.  Paano ako makakaharap sa Iyo Oh,
Dios?”  Ang pangit na katotohanang ito sa ating mga puso ang naghihiwalay sa atin mula sa Dios at sa
Kanyang kabanalan.

Alam ba natin ngayon kung ano ang kasalanan?  Sa iglesia (ipaghalimbawa na dapat natin malaman kung
ano ang kasalanan dito) atin bang sinasabi sa ating sarili. “Lahat naman ay nagkakasala.  At maliit na
kasalanan ay nasa atin naman lahat.  Hindi tayo mabuti gaya sa nararapat.”  Atin bang sinasabi,  “Ako ay
Cristiano, at ang kasalanan ay hindi isang seryosong bagay sa aking buhay, pag-iisip, at pag-uugali.  Hindi
ako nag aalala masyado patungkol sa katotohanan na sa kalikasan, ako ay puspos ng pag seselos,
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pagkainggit, galit, paninirang puri, pita ng laman, pagka makasarili, pagmamataas.  Ganyan lang naman
ito.  Huwag tayo masyadong magalit sa mga bagay na ito.”  Masasanay rin tayo sa kasalanan.   

Nais kong bigyan ng diin sa iyo mula sa Salita ng Dios na ang mga kasalanan na ay dapat ilayo mula sa
Dios; na ang maging masuwayin ay pagiging nararapat sa mga kahatulan ng Dios.  Ibig sabihin, ikaw ay
nararapat sa walang hanggang kahatulan.  At huwag mong isipin ang patungkol d’yan na isang
pala-palagay lamang.  Makita mo dapat ang iyong kasalanan.  Makita mo dapat na ikaw ay walang
karapatan sa harap ng Dios; na ikaw ay may pagkakautang sa harap ng Dios; sa iyong sarili, ikaw ay
nararapat sa walang hanggang kamatayan.

Pero nakita mo, dito ang ebanghelyo ay naluluwalhati na mabuting balita ni Jesu Cristo.  Sinasabi ng
apostol, “Mapalad sila na ang kanilang kasalanan ay pinatawad na, na ang mga kasalanan ay tinakpan.
Mapalad ang tao na hindi ibinibilang ng Dios ang kanyang kasamaan.  Mapalad ang tao na ang kasalanan
ay pinpatawad at binigyan ng katuwiran – ang katuwiran ni Jesu Cristo.”

Mapalad ang taong pinatawad.  Ang salitang “pagpapatawad” ay nangangahulugang alisin.  Ang kasalanan
natin ay iniaalis, upang hindi na magbalik pa at maging pananagutan natin.  Ang mga kasalanang ito ay
inalis sa atin upang hindi na makita pang muli.  Ang mga kasalanang ito ay binayaran na para sa dugo ni
Jesu Cristo.

Pagkatapos, itinali lahat ito ng apostol tungo sa biyaya ng pagpapawalang-sala.  Ang pagpapawalang-sala
sa Biblia ay isang salita na nangangahulugan ng pagiging matuwid sa paningin ng Dios.  Kapag ginawa
iyon ng Dios, una dahil sa biyaya lamang, hindi ito ayon sa ating mga gawa, kundi base lamang sa
Kanyang walang hanggang pag-ibig, hindi Niya ibibintang pa sa atin ang ating mga kasalanan.  Hindi Niya
itatala ang mga kasalanang iyon sa atin, kahit na sa atin ang mga iyon.  Kundi itatala Niya ang mga iyon
sa Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Ginawang may kasalanan si Jesu Cristo para sa atin, ito ang sinasabi
ng Biblia sa II Corinto 5:21.  

Ano ang kahulugan niyan?  Iyan ay nangangahulugan na ang Dios, sa biyaya, ay kinuha ang mga
kasalanan ng bayang Kanyang pinili at ilagay sila sa pangalan ni Jesu Cristo, kung kaya’t si Cristo ang
nagkaroon ng pananagutan sa kanila, upang magbayad sa kanila.  Kaya hindi ibinibintang ng Dios ang mga
kasalanan natin sa atin.  Sa halip, ibinibintang Niya sa atin ang katuwiran ni Cristo.  Iyan ay
nangangahulugang ngayon ay kinukuha Niya ang pagiging masunurin ng Kanyang Anak na si Cristo, na
nagdala ng ating mga pagkakasala sa krus at binayaran ang mga kasalanang iyon – si Cristo, na sa ating
lugar ay sinunod ang kautusan ng Dios – kinuha ng Dios ang ganap na katuwiran ni Cristo at inilagay ito
sa atin upang hindi tayo maiwang walang laman sa harapan ng Dios.  Tayo ay ginawang walang hanggang
mayaman sa harap ng Dios.  Ang katuwiran ni Cristo ay legal na iginawad ng Dios upang maging akin kung
kaya’t ang aking mga kasalanan ay binayaran na sa Kanyang dugo.  At ang ganap Niyang pagsunod ay
kinilala ng Dios sa akin.  At ginawa ito ng Dios ganap na sa biyaya lamang. 

Ngayon, may maiisip ka bang anumang mas higit kaysa diyan – ang marinig sa ebanghelyo at yakapin ng
may sumasampalatayang puso na ang iyong mga kasalanan ay pinatawad?  Hindi sila nakikita ng Dios.
Nakikita Niyang binayaran na sila sa dugo ng Kanyang Anak.  At ikaw ngayon ay itinuring nang walang sala
sa Kanyang paningin, matuwid, na tila baga ikaw ay hindi kailanman nagkasala.  Nakikita ka ng Dios kay
Cristo bilang pinatawad at matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya.

May higit pa kayang ebanghelyo kaysa diyan?  May mas mabuti pa kayang salita na posible sa mga tainga
ng tao na marinig o taglayin ng puso ng tao?  Isang kahanga-hangang ebanghelyo.
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At binibigyan tayo ng Dios ng katiyakang ito sa pamamagitan ng pananampalataya.  Pananampalataya,
ang kaloob ng Dios.

Ano ang pananampalataya?  Ang pananampalataya ay hindi bagay na mahangin, di-tiyak, at mahiwaga.
Ang pananampalataya ay gawa ng Dios kung saan pinag-iisa ng Dios ako sa Kanyang Anak na si Jesu
Cristo.  Tinitiyak sa akin ng Dios na ako ay kay Jesu Cristo.  Sa pamamagitan ng pananampalataya
natanggap ko ang katiyakan nitong ebanghelyo na inilagay ng Dios ang mga kasalanan ko kay Jesus at
inilagay ang pagiging masunurin ni Jesus sa akin.  Natanggap ko ang katiyakang iyan sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Ako ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.

Hindi tayo ginawang matuwid sa Dios sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, iyan ay, sa pagtupad
natin sa kautusan ng Dios o sa pamamagitan ng mga gawa ng tao.  Hindi ito ang karaniwang paniwala
na, “Naging mabuting tao ako.  Dapat akong tanggapin ng Dios.  Ibig kong sabihin, hindi ako kasing-sama
ng iba diyan.  Sa kabila ng lahat, kung nabubuhay tayo ng medyo marangal na buhay at nagbibigay sa
kawang-gawa at mabubuting mamamayan ng bansang ito, dapat tayong mapunta sa langit, hindi ba?”
Iyan ang may pagmamalaking kasinungalingan ng diablo sa iyong puso.  Iyan ay pagsasabing nararapat
sa iyo ang kaligtasan sa batayan ng kung sino ka o ano ang iyong ginawa.  Sinasabi ng ebanghelyo na iyan
ay maling pag-asa at iyan ang magdadala sa iyo sa impierno.  Hindi ka magiging matuwid sa Dios sa
batayan ng iyong mga narating, kundi sa biyaya lamang sa pamamagitan ni Jesu Cristo, sa pamamagitan
ng katuwiran na ibinintang sa iyo sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa atin sa biyaya lamang.

Iyan ang ebanghelyo.  At ang maluwalhating ebanghelyo ay ang ebanghelyo ng pagpapawalang-sala sa
pamamagitan ng pananampalataya, ang ebanghelyo ng Repormasyon.  Kaya nga ang apostol ay nagsimula
sa pagsasabing, “Mapalad ang taong pinatawad ng Panginoon.  Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban
sa kanya ng Panginoon ang kasalanan.  Mapalad ang taong itinuturing ng Dios ang katuwiran ni Jesu
Cristo.”  Ang salitang “mapalad” – may malaking kasiyahan sa salitang iyon, isang dakilang kapahayagan
ng kagalakan.  Ito ay nagmumula sa pusong nag-uumapaw sa kaligtasan.  Ah, ang pagiging mapalad! 

Nararanasan mo ba iyan?  Natitikman mo ba ito?  Alam mo ba ito?  Alam mo ba na hindi lamang ang iyong
kasalanan, hindi lamang nakikita mo ang iyong sarili bilang kahabag-habag na makasalanan sa paningin
ng Dios, kundi, sa biyaya, alam mo rin ba ang hiwaga ng pag-ibig ng Dios, na inalis ng Dios ang
kasalanang iyon at sa pamamagitan ni Jesu Cristo ay ginawa ka Niyang matuwid sa Kanyang paningin?

Kaya ang mga kaluluwa natin ay malaya na.  Iyan ay kalayaan.  Iyan ay pagpapalaya.  Ang pagpapalaya
ay matatagpuan sa pagkaalam sa iniisip ng Dios sa akin, hindi sa iniisip ng tao sa akin, hindi sa kung ano
ang iniisip ng ibang nilalang sa akin, kundi kung ano ang iniisip ng Dios tungkol sa akin.  Ang Dios, sa
biyaya, ay pinawalang-sala ako.  At kung pinawalang-sala ako ng Dios, sino ang hahatol sa akin?  Kung
si Cristo ay namatay at nabuhay na muli at umakyat sa kanan ng Dios, sino ang hahatol sa akin?  Ang anak
ng Dios, kung gayon, ay hindi lamang isang taong umaasa para sa posibilidad na sa lahat ng kanyang mga
pagsisikap at pagpapaliit ng kanyang mga kabiguan siya ay magiging mabuti upang sa wakas ay makamit
ang kagandahang-loob ng Dios at mauwi sa langit.  Hindi ganyan ang anak ng Dios! Kundi ang anak ng
Dios ay isang nakakaalam ng kanyang kasalanan at, sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ay
tumanggap ng salita ng pagpapawalang-sala.  Hindi siya nananangan sa pinakamaliit na sukat ng sarili
niyang mga gawa para sa kaligtasan.  Kundi alam niya na ito ay sa Dios.  At pagkatapos ay bumabangon
siya at nabubuhay mula sa isang motibo:  upang pasalamatan at bigyang-kaluguran ang Dios, upang
lumakad sa kalayaan ng pagsunod sa Dios, upang lumakad sa lahat ng mga daan ng Dios at upang
magbigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. 
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Ah, ang pagiging mapalad!  Mayroon tayong kapayapaan sa Dios.  Mayroon tayong paglapit sa Dios.  Alam
natin na sa lahat ng ating mga kapighatian at mga pagsubok ang Dios ay sa atin.  Alam natin na mayroon
tayo ng lahat kung mayroon tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan at kung tayo ay matuwid kay
Jesus.  Mayroon tayo ng lahat, tayo ay mga tagapagmana ng kanyang kaluwalhatian.  Ang ebanghelyo
ng Repormasyon ay ang tanging salita na dapat marinig, ang tanging mabuting balita sa sanlibutang ito.
Wala ng iba pang mabuting balita.  Kung may ibang salita na pinaglalagyan mo ng iyong pag-asa, na
sinusubukan mong gamitin upang maging maligaya ka, at hindi ito ang salita ng ebanghelyo ni Jesu Cristo,
ito ay walang saysay na pangarap.  At ilalagay ka nito sa impierno.   

Ito ang ebanghelyo.  Wala ng iba pang mabuting balita.  Ito ay matatagpuan sa ginawa ng Dios sa
pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak na si Jesu Cristo
upang pumalit sa lugar ng mga makasalanan na Kanyang inibig at upang pasanin ang kanilang mga
kasalanan at hugasan ang mga kasalanang iyon na wala na magpakailanman at ipagkaloob sa atin ang
ganap na pagsunod at katuwiran kay Cristo.  Ngayon ang ating mga puso ay umaawit sa galak at ang
ating buhay ay nagpapakita ng pasasalamat sa Dios.  

Pagkatapos ay sasabihin natin sa isa’t isa, “Tinubos sa dugo ng Kordero, at magpakailanman ako’y
Kanyang anak.”  Pagkatapos ay sasabihin natin, “Hindi ang pagpapagal ng aking mga kamay ang tutupad
sa hinihingi ng Iyong kautusan.  Ang akin kayang mga luha ay dadaloy magpakailanman, ang mga
dalangin ko kaya ay pupunta magpakailanman; ang mga ito ay hindi makakatubos ng kasalanan, Ikaw
lamang ang magliligtas.”  Anong luwalhating ebanghelyo. 

Nawa ay pangalagaan ng Dios ang ebanghelyong ito, pangalagaan ito sa ating mga puso, ang
maluwalhating ebanghelyo ng Repormasyon.

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay gamitin Mo ngayon sa aming mga puso at
aming taglayin ang pagiging mapalad ng pagpapawalang-sala sa pananampalataya lamang at hindi sa mga
gawa ng kautusan.  Sa Iyo nawa ang papuri at ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman sa
pamamagitan ni Jesu Cristo.  Amen.


