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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 (1)”

ni Rev. Carl Haak

Wala nang mas mahalaga pa sa anomang henerasyon kaysa sa pagpapanatili ng katotohanan ng
ebanghelyo.  Ang Mga Roma 1:16 ay pagpapahayag ng apostol at ng buong iglesia sa buong panahon,
“Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng
bawa't sumasampalataya.”

Ang salitang “ebanghelyo” sa Biblia ay nangangahulugang, “magandang balita.”  Madalas ginagamit
ito sa Biblia sa napakalawak na kaisipan, na naihayag na magandang balita sa banal na Kasulatan.
Kaya ito ay tinawag na “ebanghelyo ng Dios.”  Ito ay ang magandang balita na tungkol sa Dios.  Ito
ay tinawag na “ebanghelyo ng biyaya,” ang magandang balita ng malayang biyaya ng Dios.  Ito ay ang
“ebanghelyo ng kaharian.”  Ito ay ang “ebanghelyo ng kapayapaan.”  Ang ebanghelyo ay ang
magandang balita dahil ito ang buong sakop na balita ng Dios, ng Kanyang mga gawa, ng Kanyang
Anak, ng Kanyang mga layunin, at ng Kanyang kaluwalhatian.  Subalit sa mas detalye pa, ang
ebanghelyo ay tumutukoy sa magandang balita na kung paanong ang banal na Dios ay gumawa ng
daan na kung saan ang makasalanan ay magiging matuwid sa Kanya.  Ang ebanghelyo, samakatuwid,
ay tumutukoy sa doktrina ng Biblia, ng mga katuruan ng Biblia, ng pagpapawalang-sala sa
pamamagitan ng pananampalataya lamang.  Ang Pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya lamang ay nangangahulugan na ang isang tao ay ginawang matuwid ng Dios dahil
lamang sa basehan ng kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya sa krus, at ang kanyang tinatanggap
na katiyakan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.

Ito ang paksa ng maluwalhating Repormasyon ng iglesia sa nagdaang anim na siglo kasama si Martin
Luther at silang mga sumunod din sa kanya.  Ito ay ang pagpapanumbalik ng ebanghelyo ng iglesia,
ng magandang balita, ng tanging daan kung saan ang tao ay nagiging matuwid sa kanyang Dios –
tanging dahil lamang sa kung ano ang ginawa ni Cristo sa krus, tinanggap na pananampalataya,
Pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang – gaya ng ating mababasa sa
Kasulatan:  “Palibhasa'y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng
pagtubos na nasa kay Cristo Jesus”  (Mga Roma 3:24).  Dito ang apostol ay nakikipag talakayan (sa
Mga Roma 3 at sa sumunod pa) na siyang nakatindig sa harapan ng Dios ay hindi malalaman mula sa
kanyang mga gawa, ng mga gawa ng kautusan.  Sa pamamagitan ng Dios na nagbigay ng kautusan,
ng Sampung Utos (at tayo ay dapat sumunod at gawin ang kautusang ito), ang ating mga buhay at
ating mga paggawa sa kautusan ay hindi magpapatuwid sa atin kasama ang Dios.  Kanilang hahatulan
at parurusahan tayo, dahil ang lahat nating mga gawa ay kasalanan.  Hindi, may iba pang
pagkamatuwid, isang ganap na gawain.  Ang ganap na gawain na inilalarawan ng apostol sa aklat ng
Mga Roma sa gawain ni Jesu Cristo.
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Ayon sa mga Roma 5, si Jesu Cristo ang kinatawan ng lahat ng mga tumanggap ng masaganang
biyaya, silang lahat na buhat sa biyaya ay ibinigay sa Kanya mula sa makasalanang sanlibutan – ang
hinirang.  Si Jesu Cristo ay nagdusa at namatay para sa kanilang mga kasalanan at nagsagawa ng isang
ganap na gawain ng pagkamatuwid, hindi lamang nagtiis ng poot na nararapat sa kanilang mga
kasalanan, kundi inako ng Dios (kabayaran sa Dios) na pag-ibig at buhay na kanilang pagkakautang
sa Kanya, upang matamo ni Jesu Cristo ang katuwiran, isang matuwid na katayuan kasama ang Dios.

Kaya naman, ang karapatang ito na katayuan sa Dios na ipinagkaloob, ay legal na ipinalagay sa atin
bilang sa atin.  Ito ang ipinapakahulugan ng Biblia kapag sinasabi nito ang ibinintang na katuwiran ni
Jesu Cristo.

Ang ebanghelyo ay ito: na ang Dios, mula sa biyaya, ay iginagawad sa akin ang ganap na
pagkamatuwid ni Jesu Cristo.  At ginawa Niya ito ng walang anomang gawa buhat sa akin, kundi buhat
sa biyaya, upang ako ngayon sa harapan Niya kay Jesu Cristo ay tila walang ginawang anomang
kasalanan at tila aking lubos na naganap ang lahat ng pagsunod sa Kanyang kautusan.

Ito ang ebenghelyo.

At ang katotohanang ito ng ebanghelyo na kapwa nina Martin Luther at John Calvin (at ang mga
sumunod na Repormador) ay sinabi ang artikulo na kung saan doon titindig o ikabubuwal ng isang
iglesia.  Isinulat ni Martin Luther:  “Ang artikulo ng pagpapawalang-sala ay ang guro at ang prinsipe,
ang panginoon, ang nasusunod, ang hukom sa lahat ng uri ng mga aral.  Iniingatan nito at
pinangangasiwaan ang lahat ng mga aral ng iglesia at itinataguyod ang ating budhi sa harapan ng Dios.
Kung wala ang artikulong ito, ang sanlibutan ay mamamatay at magiging madilim.”  Ang pagka-unawa
ng mga Repormador na ang iglesia ay dapat nanghahawakan ng mahigpit sa biblikal na ebanghelyo na
tayo ay matuwid sa harap ng Dios dahil lamang sa gawa ni Jesus Cristo – na ito ang kayamanan ng
isang iglesia.

Isinulat ni John Calvin ito:  “Sa oras na ang karunungan sa ebanghelyong ito [pagpapawalang-sala sa
pamamagitan ng pananampalataya lamang] ay naialis, ang kaluwalhatian ni Cristo ay mapapawi, ang
relihiyon ay guguho, ang iglesia ay mawawasak, at ang pag-asa ng relihiyon ay babagsak.”

Itatanong mo marahil, “Bakit?  Bakit wala ng mas hahalaga pa sa pagpapanatili ng katotohanan ng
ebanghelyo sa iglesia?”  Ang sagot ay ito:  Dahil ang ebanghelyo ay ang tanging tugon para sa tao sa
kanyang kasalanan at kahatulan.  Aking sinipi ang Mga Roma 1:16.  Ito ay nakatindig sa isang liwanag,
na nagpapaalala sa atin ng pangunahing katotohanang ito.  Kaya naman sinasabi ng apostol,
“Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng
bawa't sumasampalataya.”  Ito ay ang kapangyarihan ng Dios.  Ang ebanghelyo lamang ang kasagutan
sa tao sa kanyang kasalanan at kawalang kabuluhan.  Wala ng iba pang katugunan sa tao sa kanyang
kalagayan sa daigdig ng kasalanan.  Ang ebanghelyo ay hindi isa sa marami pa.  Si Cristo ay hindi isa
lamang sa marami pa.  Siya ang tanging daan.  At ang Kanyang ebanghelyo ay ang tanging
kapangyarihan sa kaligtasan.

Dahil ganito nga iyun, wala ng mas mahalaga pa kaysa sa malaman at panatilihin ng iglesia, ang
katuruan at ipaglaban ito, ang ebanghelyo sa lahat ng makakapinsala at sa anomang kapalit.  Sa
panahon ni Pablo ay may mga namemeke ng ebanghelyo.  Ayon sa aklat ng Mga Galacia, kanilang
pinapeke ang ebanghelyo ayon sa mga sumusunod na pamamaraan:  kanilang sinasabi,  “Oo, ang lahat
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ng sinabi ni Pablo tungkol kay Jesu Cristo  ay siyang mahalaga at at siyang Tagapagligtas – ang lahat
ng ito ay totoo.  Subalit hindi niya sinabi sa inyo ang lahat.  Kailangan ninyong dagdagan pa, dagdagan
pa kung ano ang ginawa ni Cristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kasanayan sa Lumang Tipan ng
pagtutuli.  Kaya nga, kapag tuli ka na, kapag nagawa mo ito, doon malalaman mo na talagang
tinanggap mo ang Dios.”

Silang mga nasa kapanahunan ni Pablo na gumugulo at nagdaragdag sa ebanghelyo at nagsasabi na
si Cristo ay hindi lamang para sa ating katuwiran kundi sa ibang dapat ay may idinagdag pa, ang
apostol ay nagsabi ng mga pananalitang ito:  “Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa
langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay
matakuwil.”  Sumpain, matakuwil!  Si apostol Pablo dito ay nagkaroon ng isang banal na pagbatikos:
“Hayaang maparusahan silang mga lumilikot ng ebanghelyo.”  Bakit?  Bakit niya ginagamit ang gayong
matindi, gayong salita ng pagpapahayag?  Dahil tanging ang ebanghelyo, ay ang kapangyarihan ng
Dios sa kaligtasan.

Tayo ay tinawag bilang mga anak ng Repormasyon, bilang mga Protestante, mga tagapagmana ng
Repormadong Protestante, upang panatilihin ang ebanghelyo, upang panatilihin ang katotohanan ng
pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, at upang magturo kung ano ang
eksaktong kahulugan nito.  Dahil ito ang banal na kaloob ng Dios.  Ating mababasa sa II Timoteo 1:13,
“Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin, sa pananampalataya at
pag-ibig.”

Atin itong panatilihin.  O hindi naman kaya, ang protestanismo ngayon ay dapat itong panumbalikin.
Ang protestanismo ngayon ay dapat panumbalikin ito dahil sa malawakang pamumusong ay nauulit muli
na paparating.  May kredo tayo sa mga iglesiang Reformed na tinawag na Kapahayagan ng
Pananampalatayang Belhiko.  Sa Artikulo 22 ito ay nagsasabi ng “sobrang dami ng pamumusong,” ito
ay ang pamumusong na hindi mo lubos maisip.  Ano ang malawakang pamumusong na ito?  Na si
Cristo ay hindi sapat, kundi mas iba pa na dapat bigyan ng pansin maliban sa Kanya.  Ipinahayag ng
iglesia, na ito ay isang malaking pamumusong.  Higit pa ba ito sa basehan natin kay Cristo sa ating
kaligtasan?  Hindi maaaring mangyari ito!

Ang mga iglesiang Protestante ngayon ay nasasangkot sa isang digmaan dahil sa ebanghelyo.  Ang mga
iglesiang Protestante, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ay dapat panumbalikin ang biblikal na
ebanghelyo.

Pero sasabihin mo siguro, totoo ba ito?  Hindi ba’t maayos naman ang mga iglesiang Protestante, lalo
na tungkol sa usaping ito?  Hindi ba’t hindi totoo na ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya lamang ay katulad ng pagiging Protestante?  Sigurado, nalalaman ng bawat iglesiang
Protestante na sila ay naligtas dahil lamang kay Cristo, hindi ba?  Dapat alam ito ng bawat Protestante,
tama?  At sasabihin mo siguro sa akin,  “Oo, narinig namin ang lahat ng sinabi mo pero, ano ba ang
malaking usapin dito?  Ano ba problema dito?”  Sasabihin mo sa akin,  “Kaya nga, naiintindihan namin
siyempre, na maraming pagkakaiba-iba tungkol sa mga doktrina.  Halimbawa, maraming mga iglesia,
ang hindi naniniwala sa anim na araw na paglikha.  Pero hindi naman iisa ang lahat ng Protestante sa
bagay na katotohanan sa pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang?
Makakapunta ka ba sa anomang ebanghelikong simbahan at makiawit ka sa kanila,  ‘Kay Cristo, ang
matibay kong Bato ako ay nakatayo, ang ibang mga lupain ay mabuway’?  Hindi mo ba naririnig na
kanilang binibigkas na may damdamin ang mga pananalita ni Toplady:  ‘Hindi ang mga gawa ng aking
mga kamay ang makakagawa ng Iyong mga kautusan.  Ang aking mga pagluha ay dadaloy ng walang
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hanggan, ang aking pagsisikap, ang kasalanang ito ay hindi makakatakip.  Ikaw ang magliligtas at Ikaw
lamang.’  Hindi ba’t maliwanag naman na ang Protestanismo ngayon ay maayos naman?

Ang sagot dito ay, Hindi!  Ang Protestanismo ngayon ay hindi totoong malinaw.  Kung ilalagay mo ang
usapin sa kaayusan ng Zion dito, ibig sabihin ibinabaon mo ang iyong ulo sa buhanginan.  Pagkatapos
ikaw ay sisigaw,  “Kapayapaan, kapayapaan,” kapag wala namang kapayapaan.  Kung ganito ang
pakikitungo ating pag-uusapan ang usaping ito ngayon at ang ating pinagmamalasakitan ngayon ay
tungkol sa pagsisikap, maingat na pagpapanatili ng katotohanang ito ng ebanghelyo, pagkatapos sa
huling araw ating sasagutin sa Panginoon ng iglesia ang para sa pagtataksil.  At ang dugo ng ating
salinlahi ay mapapasaulo natin dahil hindi natin ipinaglaban at itunuro ang ebanghelyo.

Sasabihin mo sa akin, “Paano nangyari ito?”  Marahil maaalala mo ang tinatawag na ECT, Evangelicals
and Catholics Together (Pagsama-sama ng mga Ebangheliko at Romano Katoliko), na nagpasimula ilang
taon na ang nagdaan.  Ang mga taong ito ay gumawa ng pahayag ng ebanghelyo, kung paano
magiging matuwid ang tao sa Dios.  Ang pahayag na ito ay nabuo dahil sa mga respetadong mga
iglesiang Lutero (Lutheran) kasama ang mga taong simbahan ng Iglesia Romano Katoliko, na
tumutukoy sa doktrina ng Repormasyon ng pagpapawalang-sala na isa lamang magandang limbag.
Ang aral ng mga Romano Katoliko ng pagpapawalang-sala ay dahil sa tayo ay ginawang matuwid dahil
sa gawa na ating isinagawa – na ginawa ni Cristo ang iba, subalit ginawa naman ng iglesia ang iba pa.
Ang mananampalataya, sa kanyang mga gawa, ay nagtatamo ng kanyang katuwiran sa Dios.  Sa
Ebanghelikong mga iglesia naman, ito ay ang mga iglesiang Protestanismo, ang tagapagmana ng
Repormasyon, ay nagtuturo ng katotohanan ng Salita ng Dios, ng ebanghelyo na ating mga gawa ay
hindi makapagtatamo ng anomang lugar sa Dios, kundi ang lahat ng ating mga gawa ay resulta lamang
ng ating pagpapasalamat.  Tanging ang gawa lamang ni Cristo ang ating katuwiran.  Subalit may
pagnanais sa kilusang mga Ebangheliko at mga Romano Katoliko na itulak ang usaping ito para makita
ang isang pahayag na kung saan kapwa ang mga ebangheliko at mga Protestante at mga Romano
Katoliko  ay maniniwala.  Sa basehan ng pahayag na ito, nanghahawakan ang iba na kanilang
tinanggap ang isang banal na Dios ng wala man lang anomang pansariling gawa sa sarili nila; sa iba
naman ay naniniwala na kanilang tinanggap bilang resulta ng kanilang pakikipagtulungan sa Dios at
kasama ang Kanyang biyaya.

Dito ay may pagnanais ang mga ebangheliko at mga Protestante na isuko ang katotohanang ito ng
pagpapawalang-sala “na gaya sa dalisay na kahabagang pagpapahayag, base sa ibinintang na
katuwiran, ito ay hindi na ang sentro ng kaunawaan ng ebanghelyo.”  Ngayon parami ng parami sa mga
iglesiang Protestante, ang naturuan na ang katayuan ng tao sa Dios ay hindi base na lamang sa kung
ano ang nagawa ni Cristo, kundi sa kung ano ang nagawa niya.

Ngayon, ating unawain na ang usapin ay hindi sa kung ano ang itinuro ng Cristianong pananampalataya
kung ano ang dapat nating gawin.  Dapat nating sundin ang Dios at isapamuhay ang Dios at gawin ang
mga mabubuting gawa.  Hindi ito ang punto.  Ang punto ay ito:  tama ba na gawin ang mabubuting
mga gawa ng Cristiano at gawing tamuhin ang kanyang kaligtasan o idagdag sa kanyang kaligtasan
o makaambag sa kanyang kaligtasan?  O ang ating kaligtasan ay tanging natatamo lamang sa gawa
ni Jesu Cristo na minsang ginawa sa krus?  Ito dapat ang tanong.

Ang sagot ng Biblia ay maliwanag.  Kay Cristo lamang.  Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay;
walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan Ko (Juan 14:6).  Basahin mo ang aklat ng Mga
Hebreo, lalo na ang kabanatang 10:10- 14, ang maliwanag pagpapahayag na dahil sa isang tao, sa
isang paghahandog, sa krus, kanyang ginawang ganap walang hanggan ang mga sa Dios.
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Subalit ngayon ang kaisipan madalas sa iglesia ay ito, na magagawa ng makasalanan, sa pamamagitan
ng kanyang sariling pagsisikap o sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanyang
buhay, magagawa ang ilang mga gawain na makakatulong sa kanyang kaligtasan.  Lalo na, may akala
na ang mga mabubuting gawa ng pananampalataya ay nakakaapekto sa Kanya kahit paano, ito ay
nakaka impluwensya sa aking mga gawa, sa pagsunod ko at aking pananampalataya.  Ito ay ang lubos
na pagtanggi sa gawa ni Jesu Cristo.  Para mo na ring sinabi na hindi sapat si Jesu Cristo sa lubos na
kaligtasan.

May pangangailangan ngayon para sa pagpapanumbalik ng biblikal na ebanghelyo.  May
pangangailangan ngayon para sa mga iglesiang Protestante na maliwanag na manindigan, walang
pagkakamali, sa ebanghelyong ito.  Nariyan ang pangangailangan para sa pagsisisi at para sa
pagbabalik sa ebanghelyo.  Ang ating katayuan sa Dios, ang ating legal na katayuan sa harapan ng
Dios, base lamang sa gawa ni Jesu Cristo.

Ito ang ebanghelyo.  Ito ba ang ebanghelyo na ipinapangaral sa inyong iglesia?  Naiintindihan mo na
ba ang ebanghelyo?  Minamahal mo ba ang ebanghelyo?  Sasabihin mo,  “Oo, nais kong mamuhay sa
banal na pamumuhay, nais kong mamuhay sa pananampalataya, nais kong gawin ang nakalulugod sa
Dios”?  pero naiintindihan mo ba na wala sa iyong mga gawa ang basehan ng pagtanggap sa iyo ng
Dios?  

Hindi ito ang ganap na gawa natin.  Nakabase ba ang iyong pag-asa sa ganap na gawain ni Jesu Cristo
na minsang inihandog sa krus bilang tanging batayan at tanging saligan ng iyong buong kaligtasan?
Naniniwala ka ba dito ng personal?  Iyan ang ibig sabihin na,  “Hindi ko ikinahihiya ang evangelio:
sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya!”  Iyan ang
ebanghelyong naipanumbalik sa iglesia sa mga panahon ng Repormasyon.  Iyan ang kayamanan ng
iglesia.

Panghawakan mo ito.  Unawain ito.  Paniwalaan ito.  Ipahayag ito.  At mamuhay sa kapanatagan nito.
Ating ibabalik ang paksang ito sa susunod na linggo, kung loobin ng Panginoon.  Hanggang sa muli,
pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka sa kaaliwan sa ganap na gawa ni Jesu Cristo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa Inyong Salita.  Aming dalangin ang pagpapala nito sa aming
mga puso at kaluluwa.  Sa Pangalan ni Jesus, Amen.


