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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 3:27-28

"Ang Pananampalataya ang Wakas ng Lahat ng Pagmamalaki”

ni Rev. Carl Haak

Tayo ngayon ay nagagalak at nagpupuri sa Dios sa Repormasyon ng iglesia.  Ang Repormasyong ito ay
nagsimula noong Oktubre 31, 1517, sa pamamagitan ni Martin Luther.  Doon sa maluwalhating Repormasyon
tayo ay umaawit ng Awit 126:  “Nang sa Kanyang kapangyarihan ay pinalaya tayo ng Panginoon, at ang Zion
ay nanumbalik mula sa kanyang pagkabihag, nang magkagayo’y napuno ang ating bibig ng kagalakan at
pinuri natin ang Panginoon ng buong lupa.” 

Itatanong mo, “Bakit iyan mahalagang pangyayari?  Bakit ka puno ng pagpupuri sa Dios para sa
Repormasyon ng iglesia?  Hindi ba iyan pagkakabahagi ng katawan ni Cristo?”  Sasagot kami, “Nagagalak
kami sa Repormasyong iyan dahil, nang panahong iyon, ang sagot sa pinakamahalagang tanong ng buhay
ay ibinalik sa kaluluwa ng iglesia.”  Ang pinakamahalagang tanong ay ito:  Paano ako magiging wasto sa
Dios?

Unti-unti, matapos ang kamatayan ng mga apostol, at sa sumunod na daan at maging libong taon, ninakaw
ng diablo ang tamang sagot sa tanong na iyon at inilagay ang maling sagot sa lugar nito.  Sa tanong na,
“Paano ako magiging wasto sa Dios?”  ang sagot ng iglesia ay ito:  Sa pamamagitan ng mga gawa, sa halaga
o pamamagitan ng mga banal, sa pamamagitan ng birheng Maria, sa gawain ng isang pari, sa pamamagitan
ng pera.  Sa nagdurusang kaluluwa ng anak ng Dios na nagtatanong ng tanong na:  Paano ako magiging
wasto sa Dios?  pinakakain ng iglesia ang anak ng Dios ng kusot, hindi Tinapay ng Buhay. 

Ano ang sagot sa tanong na iyan?  Sa Repormasyon ibinalik ng Dios ang biblikal na sagot, ang ebanghelyo
– nagbalik ng tamang sagot.  Maaari tayong maging wasto sa Dios sa pamamagitan lamang ng gawa ng isa
pa, sa pamamagitan ng gawa ni Jesu Cristo, isang ganap na gawain sa krus – nang tunay na tumayo si Jesu
Cristo sa lugar ng lahat ng mga hinirang ng Dios at tunay na dinala ang lahat ng kanilang sala at, sa lugar
ng salang iyon, ay binigyan sila ng walang dungis at ganap na katuwiran.

Ipinagdiriwang ni apostol Pablo itong maluwalhating katotohanan sa kanyang mga sulat, lalo na sa Roma
3:21ss.  Doon, sa sitas na iyon, itinuturo sa atin ng apostol na binigyan tayo ng Dios ng katuwiran kay Jesu
Cristo.  Sa pamamagitan ng pagkatubos na na kay Jesu Cristo, malaya Niyang ibinintang sa atin ang isang
katuwiran.   Ngayon tayo ay nakikita sa harap ng Dios, sa batayan ng gawa ni Cristo sa krus, bilang
pinatawad magpakailanman sa lahat ng ating mga kasalanan at bilang ganap na matuwid sa Kanyang
paningin.  Mailalagay natin ito sa ganitong mga salita.  Itinuturo ng apostol sa magandang sitas na iyon  na
kinuha lahat ng Dios ang nasa ledyer ko, lahat ng aking sala at lahat ng aking utang, at itinuring iyon na
utang ni Jesu Cristo.  Tiniis ni Jesu Cristo ang salang iyon at nagdusa para sa kasalanang iyon sa krus.
Pagkatapos ay inilagay lahat ng Dios ang nasa talaan ni Cristo, at ganap Niyang kawalang-kasalanan at
pagsunod, at itinuring iyon sa akin – kaya ngayon, kay Jesu Cristo, ipinahahayag Niya akong matuwid.  At
tinanggap ko itong lahat sa pamamagitan ng pananampalataya:  ang kaloob ng Dios sa akin.  Ako ay
pinawalang-sala, sa paningin ng Dios, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo lamang.  
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Iyan ang puso ng Repormasyon ng iglesia.

Ngayon alam ko na kung ikaw ay isang mag-aaral ng kasaysayang Protestante, malalaman mo na mayroon
pang maraming usapin ang kasama sa Repormasyon kaysa sa pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya.  Naroon ang katotohanan ng Kasulatan lamang bilang awtoridad para sa pananampalataya
at buhay.  Naroon ang katotohanan na ang kaligtasan ay tanging sa biyaya lamang.  Naroon ang
maluwalhating katotohanan ng soli Deo Gloria, sa Dios lamang ang kaluwalhatian.  Ngunit ang puso ng
Repormasyon ay ito:  Paano magiging wasto ang kaluluwa sa Dios?  Tangi, tangi at tiyak, sa pamamagitan
ng ganap na gawa ni Jesu Cristo na inalay ng minsan at tinapos sa krus para sa atin.

Ikaw ba ay anak nitong Repormasyon?  Kapag sinabi kong “Oktubre 31” ano ang naiisip mo?  Kendi?  O itong
kayamanang higit sa lahat ng kayamanan:  ang ebanghelyo ng kaligtasan na walang bayad sa  biyaya sa
pamamagitan ng halaga ni Jesu Cristo lamang.

Dapat nating tanungin ang ating sarili ngayong linggong ito ng tanong bilang mga Protestante:  “Tayo ba ay
mga Protestante tulad ng mga Fariseo sa panahon ni Jesus?”  Sinabi ni Jesus tungkol sa kanila sa Mateo 23
na pinalamutian ng mga Fariseo ang mga libingan ng mga propeta.  Itinayo nila ang mga libingan ng mga
propeta at pinalamutian ang mga nitso ng mga matuwid.  Mayroon silang matitinding papuri para sa mga
propetang nauna na sa kanila.  Subalit hindi nila ginawa ang kanilang mga salita.  At hindi nila pinaniwalaan
ang mga katuruan ng mga propeta.  Katulad ba natin sila bilang mga Protestante?  Nawa itong maluwalhating
ebanghelyo ng pagpapawalang-sala ay manahan sa puso ng mga Protestante.

Kung magkagayon, magkakaroon ng isang katangian sa atin nang higit kaysa iba.  Ang katangiang iyon ay
pagpapakumbaba.  Sinasabi iyan ng apostol sa Roma 3, ang sitas na aking tinutukoy, sa mga talatang 27 at
28.  Doon ay mababasa natin:  “Kaya nasaan ang pagmamalaki?  Ito'y hindi kasama.  Sa pamamagitan ng
anong kautusan?  Ng mga gawa?  Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. 
Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga
gawa ng kautusan.”  Gaya ng sinabi ko, si apostol Pablo, ay nagtuturo ng maluwalhating katotohanan ng
pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya, na ibinintang ng Dios kay Jesu Cristo ang ating
kasalanan at ibinintang o itinuring sa atin ang katuwiran ni Cristo.  Pagkatapos ay sinabi niya, “At ano ang
magiging resulta niyan, kung tunay mong nalalaman ang hiwaga ng biyaya ng Dios?”  Ang sagot niya ay:
pagpapakumbaba.  Kaya nasaan ang pagmamalaki?  Ito'y hindi kasama.  Sa pamamagitan ng anong
kautusan? Sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya.  Itinuro ni Pablo ang katotohanan ng
pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya – paano mananatiling banal ang Dios at matuwid
at gayunman ay tagapagpawalang-sala sa kanya na sumasampalataya kay Jesus.

At bilang mabuting guro, agad na isinagawa ni Pablo ang kanyang aralin.  Sinabi niya sa atin, “Kung
nauunawaan mo itong katotohanan ng pagpapawalang-sala sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya,
kung gayon ikaw ay magiging mapagpakumbaba.  Ikaw ay lubos na magiging mapagpakumbaba.”  Sasabihin
mong kasama ni Pablo sa Galacia 6:14, “Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban
sa krus ng ating Panginoong Jesu-Cristo.”  Papatayin na natin ang lahat nating pagmamataas at dadakilain
natin ang Dios at Dios lamang.  Sasabihin natin, “Sa Dios, at sa Dios lamang, ang lahat ng kaluwalhatian.”

Kaya, nasaan ang pagmamalaki?  tanong ni apostol Pablo.  Ito’y hindi kasama.  Ito ay hindi kasama sa iyong
kaluluwa kung nauunawaan mo kung paano ka ginawang wasto sa Dios.  Kung nauunawaan mo na ikaw ay
ginawang wasto sa Dios sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Dios, sa pamamagitan ng gawa ng isa pa, si
Jesu Cristo, sa pamamagitan lamang noon – kung alam mo iyan, kung gayon lahat ng pagmamalaki ay
magiging hindi kasama magpakailanman sa iyong kaluluwa, sa iyong puso, sa iyong bibig, sa iyong isip, sa
buo mong pagkatao.
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Ang magmalaki ay ipalagay na dahilan ang isang bagay sa ating sarili bilang batayan upang angkinin natin
ang karangalan.  Ito ay pagsasabing, “Ito ay akin.  Ginawa ko ito.”

Ngayon ay sinasabi ni apostol Pablo (o dapat ko bang sabihin, ng Espiritu Santo) ito:  “Kung tunay mong
natikman ang hiwaga ng pagpapawalang-sala, kung paanong ang isang mayabang at mapagmataas na
makasalanan ay magagawang wasto sa Dios, aalisin mo ang pagmamalaki sa iyong puso.”  At, sa isang
banda, ibig Niyang sabihin ito:  “Kung ikaw, o ako, ay magmalaki, kung darating sa atin habang tinitingnan
natin ang ating sarili bilang mga Cristiano na tayo ay mas mabuti kaysa iba; o ito, na ang ating kaligtasan
ay utang sa atin – kung gayon makasulat man tayo ng aklat sa katotohanan ng pagpapawalang-sala, hindi
natin alam sa ating puso ang kahit isang salitang sinasabi natin.”  Maaari mo itong ilagay sa ganito:  Kung
hindi mabubunot, matatapakan, at mawawasak ng kaligtasan ang pagmamataas sa iyong puso, kung gayon
ang iyong kaligtasan ay iba kaysa tunay na kaligtasan.  Kung ang kaalaman ng kung paano ka ginawang
wasto sa Dios sa pamamagitan ng biyaya lamang kay Cristo ay hindi sumira sa lahat ng pagmamalaki,
samakatuwid wala ka ng nagliligtas na kaalaman ni Jesu Cristo.  Ang mamamatay ng pagmamataas, ang
mamamatay ng pagmamalaki, ay ang bibilikal, Reformed na katotohanan ng pagpapawalang-sala sa
pamamagitan ng pananampalataya lamang.

Ipinapasok ni apostol Pablo ang tungkol sa pagmamalaki na may kinalaman sa katotohanan ng
pagpapawalang-sala.  Tanong niya, “Ngayong naunawaan mo na ang katotohanan kung paanong ang isang
makasalanan ay ginawang wasto sa Dios, kung paano pinawalang-sala ang isang makasalanan, mayroon bang
anuman doon na maaari nating ipagmalaki?  Mayroon bang anuman doon na maaari nating sabihin, Ito ay
akin?”  Sinasabi ng apostol, “Ito’y hindi kasama.”  Kaya nasaan ang pagmamalaki? Ito'y hindi kasama.  Ang
salitang “hindi kasama” ay malakas.  Ibig sabihin nito ay “manatili sa labas.”  Ito ang karatulang “walang
manghihimasok”.  Sa madaling salita, sinasabi ng apostol na kapag ikaw ay pumasok sa daigdig ng
pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya; kapag sa biyaya ay naunawaan mo na natanggap
mo ang buong kapatawaran sa lahat mong kasalanan sa gawa lamang ni Cristo sa krus at, dahil sa gawang
iyon, ang Dios ay tumitingin sa iyo ngayon bilang matuwid na walang dungis – kung nauunawaan mo ang
lahat ng mga bagay na iyon, kung gayon ang pagmamalakai ay hindi kasama.  Kapag ikaw ay pumasok sa
daigdig ng pagpapawalang-sala, doon ay may nakalagay na karatula.  At ang sabi ng karatula:  “Ang
pagmamalaki ay hindi kasama.  Ang mga mapagmalaki ay uusigin.”

Kapag tumingin ka ngayon sa Dios at sa iyong sarili at itatanong mo, “Panginoon, paano akong mapapanauli
sa Iyong kagandahang-loob?  Paano ako, na isang makasalanan, ay magiging wasto sa Dios?” – kapag alam
mo ang sagot sa tanong na iyan mula sa ebanghelyo, kung gayon ay sasabihin mo, “Lahat ng pagmamalaki,
Panginoon, ay nawala na magpakailanman sa aking puso.”  Ipagpalagay na, ipinahahayag mong ikaw ay
isang Protestante, ipinahahayag mong sumasampalataya ka sa ebanghelyo ng pagpapawalang-sala sa
pamamagitan ng pananampalataya lamang, gayunpaman ay sinasabi mo pa rin sa iyong puso, “Panginoon,
alalahanin Mo, pinalaki ko ang mga anak ko.  May katuturan iyon hindi ba?  Umupo ako sa iglesia.  Sa lahat
nang mga iyon namuhay ako ng Cristianong pamumuhay.  Wala bang halaga ang mga gawang ito?  Malaking
pera ang ibinayad ko sa Cristianong edukasyon.”  Ang sagot ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya ay ito:  Hindi, walang halaga ang mga gawang iyon.  Hindi sila makadaragdag sa iyong
kaligtasan.  Hindi sila ang batayan ng iyong kaligtasan.  Hindi ka naligtas sa batayan ng anumang gawa na
ginawa mo, o kayang gawin, o ginagawa bilang anak ng Dios.  Ang iyong kaligtasan ay tanging batay kay
Jesu Cristo lamang. 

Kaya nasaan ang pagmamalaki?  Ito'y hindi kasama.  Huwag kang mauna at sabihin na kasasabi ko pa lang
na ang buong buhay ng Cristiano ay hindi kinakailangan – hindi iyon kinakailangan upang palakihin natin ng
tama ang ating mga anak o upang maupo sa loob ng iglesia.  Hindi.  Iyan ang bunga.  Iyon ay dadaloy lahat
mula sa di-matatanggihang bugso sa iyong puso na nagpapasalamat sa Dios.  Subalit gawin nating itong
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tuwiran.  May halaga ba ang alinman sa mga iyon, nagiging bahagi ba ang alinman sa mga iyon ng batayan
ng pagpapahayag sa iyo na matuwid sa Dios?  Ang sagot ng Dios ay:  Hindi!

Nasaan ang pagmamalaki?  Ito'y hindi kasama.  Pagdating sa pagtanggap ng tamang katayuan sa harapan
ng Dios, ilabas ang lahat ng pagmamalaki, lahat ng gawa (pati ang mabubuting gawa ng Espiritu Santo na
isinagawa sa iyong puso).  Ang pagiging matuwid natin sa Dios ay dapat kilalanin lamang, tangi, ganap kay
Jesu Cristo – ang ginawa Niya sa Kalbaryo nang minsan at ganap at natapos.  Dahil sa ginawa ni Jesus upang
iligtas tayo ay sa biyaya lamang lahat, hindi kasama ang lahat ng pagmamalaki!

Tayo ba, gayunman, ay may sala ng pagmamataas?  Aaminin natin ang lahat ng uri ng kapintasan,
kawalang-ingat, at mga pagkakamali, ngunit ang mga makasalanan ay hindi kailanman aaminin ang kanilang
masama, nangangalingasaw na pagmamataas.  Subalit kapag dumating ang biyaya sa atin, nakikita natin ang
pagmamataas na iyan.  Para sa pagmamataas ay nararapat sa atin ang impierno.  Paanong ako, na minaliit
ang Dios; paanong ako, na nawalang-galang sa Kanyang kamahalan; paano akong magiging wasto sa Kanya?
Narito ang sagot:  Roma 3:24, “Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa
pamamagitan ng pagtubos na na kay Cristo Jesus.”  

Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang isinulat ni Martin Luther:

Ikaw [tinutukoy niya si Cristo] ang aking katuwiran; ngunit ako ang Iyong kasalanan.  Kinuha Mo ang sa akin
at ibinigay Mo ang sa Iyo.  Ikaw ay naging hindi Ikaw upang ako ay maging hindi ang dating ako.  

Ang pagmamalaki ay hindi kasama.

Bakit hindi kasama ang pagmamalaki?  Dahil sa paraan ng pagpapawalang-sala sa atin ng Dios.  Hindi ako
muling pupunta sa pagpapaliwanag ng pagpapawalang-sala na gaya ng ibinigay ng apostol sa Roma 3:21-26,
kundi bibigyang-diin ko sa iyo na lahat nang iyon ay nangyari bago pa man ikaw at ako ay magkaroon ng
kinalaman dito.  Isinugo ng Dios ang Kanyang Anak, si Jesu Cristo, sa sanlibutan upang magdusa at mamatay
sa lugar ng mayabang, di-makadios na makasalanan upang ang poot na nararapat sa atin ay saklawin ni
Jesus.  Ang labis na mahalagang sakripisyo ay isinagawa ni Jesu Cristo nang sumigaw Siya, “Natupad na.”
Ginawa itong lahat ng Dios bago pa ikaw o ako ay may masabi tungkol dito.  Ginawa ito para sa atin.  Ano,
kung gayon, ang ipagmamalaki natin?  

Pinahihina ng pagpapawalang-sala ang lahat ng pagmamalaki.  Ito’y nangangahulugan na hindi natin kaya
at hindi natin iniligtas ang ating sarili.  Hindi tayo naligtas dahil sa anumang ginawa natin kundi sa gawa
lamang ni Jesu Cristo.

Ngunit may isa pang dahilan.  At ibinigay ng apostol ang dahilang iyon.  Hindi tayo nagmamalaki kung alam
natin na tayo ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya dahil ang paraan ng pagtanggap natin
ng kamalayan o katiyakan ng pagpapawalang-sala ay paraang tinantya ng Dios upang hindi makasama ang
pagmamalaki.  Pakinggang mabuti ang sinasabi ng apostol, “Kaya nasaan ang pagmamalaki?  Ito'y hindi
kasama. Sa pamamagitan ng anong kautusan?”  Ngayon nang itanong niyang, “Sa pamamagitan ng anong
kautusan?” ibig niyang sabihin, sa anong “tuntunin,” o sa anong “prinsipyo”?  Sa anong kautusan ang
pagmamalaki ay hindi kasama?  “Ng mga gawa?” tanong ng apostol.  Ang prinsipyo ba ng mga gawa ang
dahilan kaya dapat tayong magmalaki?  “Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya.
Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga
gawa ng kautusan.”  Sinasabi ng apostol, “Kung ang tuntunin ang nagpawalang-sala sa atin sa pamamagitan
ng mga gawa, kung gayon magmamalaki talaga tayo.  Ang pagmamalaki ay di maaring hindi kasama.  Kung
tayo ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng mga gawa o sa mga gawa ng kautusan, ang pagmamalaki ay
kakailanganin.”  Kung ang iyong katayuan sa Dios ay iniayon, ay pinabuti, ay inayos sa pinakamaliit na paraan
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sa pamamagitan ng iyong mga gawa, maaari ka talagang magmalaki.  At makapagmamalaki ka sa harap
mismo ng mukha ng Dios, kung mangangahas ka.

Ang mga gawa ng kautusan ay tumutukoy sa mga gawa na hinihingi ng kautusan.  Ngunit sinasabi ng apostol
na hindi tayo pinawawalang-sala sa pamamagitan ng mga gawa.  Kung tayo ay pinawalang-sala dahil sa mga
gawa, kung gayon ang pagmamalaki ay di magiging hindi kasama.  Ang pagmamalaki, gaya ng sabi ko, ay
kakailanganin.  Ang pagmamalaki ay di magiging hindi kasama sa ebanghelyo ng mga gawa.  Kung ito ang
ebanghelyo, na ikaw ay hahayo at ikaw ay gagawa, at dahil ikaw ay gumagawa, ikaw ay mabubuhay – kung
iyan ang ebanghelyo, kung gayon ang pagmamalaki ay di magiging hindi kasama.  Subalit kung ang
ebanghelyo ay ito:  Mabuhay, mabuhay dahil sa ginawa Niya para sa iyo, at pagkatapos ay humayo at
gumawa, kung gayon lahat ng ating pagmamalaki ay hindi kasama.

Ang pagmamalaki ay hindi kasama sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya.  Nang pinagkalooban
tayo ng Dios ng pananampalataya, pinagkalooban Niya tayo ng kaalaman ng Kanyang ginawa.  Ang
pananampalataya ay hindi ngayon gawa na ating isinasagawa, kung saan ay ikinakabit natin ang ating sarili
kay Jesu Cristo.  Ah, hindi.  Ang pananampalataya ay kaloob na ibinibigay sa atin ng Dios kung saan tayo ay
ikinabit kay Jesu Cristo.   Sa pamamagitan ng padaluyan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng sasakyan
ng pananampalataya, natatanggap natin ang katiyakan ng lahat nang ginawa ng Dios para sa atin kay Jesu
Cristo.  At dahil sinasabi sa akin ng pananampalataya ang lahat ng ginawa ni Cristo para sa akin, alam ko na
ako ay pinawalang-sala tanging sa biyaya.  At, samakatuwid, sa pamamagitan ng kautusan ng
pananampalataya, ang pagmamalaki ay hindi kasama.

Sino kung gayon ang dinadakila sa kaligtasan?  Ang Dios!  Si Jesus ay nagliligtas, tanging nagliligtas,
nagliligtas sa pamamagitan ng biyaya.

Kaya tapusin natin ito.  Sino ang nagliligtas?  Si Jesus.  Kanino ang lahat ng kaluwalhatian?  Kay Jesus.  Sino
ang gumawang kinakailangan ang lahat ng bagay upang maging wasto ako sa Dios?  Si Jesus.  Sino ang
gumawa sa akin ngayon na walang sala, malaya mula sa lahat ng kahatulan, napakamatuwid na parang hindi
ako kailanman nagkasala?  Si Jesus.  Sino ang gumawa sa akin na napakamatuwid na walang makita ang
diablo kahit tuldok, walang makitang kasalanan na hindi pinatawad sa akin, kahit suriin pa niya ang buhay
ko ng salaming pampalaki?  Si Jesus.  Sino ang gumawa sa akin na walang mantsa at pinatawad lahat ng
aking kasalanan sa paningin ng langit?  Si Jesus.  Ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon!  Huwag
nawang mangyari na ako ay magmalaki maliban sa krus ng aking Panginoong Jesu Cristo.  Iyan ang
ebanghelyo – ang ebanghelyong nagliligtas.  Iyan ang tunay na ebanghelyo.  At lahat ng, sa
pananampalataya, ay yumayakap dito ng buo nilang puso ay tunay na naligtas.

Magpakumbaba ka sa ilalim ng Kanyang pangalan.  Talikuran ang lahat mong pagmamataas at lahat mong
tiwala sa sarili.  Magtiwala sa Kanya at sa Kanya lamang.  Si Jesu Cristo ay hindi isa sa maraming iba.  Hindi
Siya isang tagapamagitan sa gitna na ibang tagapamagitan.  Hindi Siya isang tagapagtanggol kasama ng iba
pang tagapagtanggol.  Si Maria ay hindi tagapagtanggol.  Si Maria ay hindi tagapamagitan.  Walang pari,
walang tao, walang gawa na iyong isinasagawa bilang anak ng Dios ang tagapamagitan.  Wala, walang
makakagawa sa iyong matuwid sa paningin ng Dios maliban kay Jesus – si Jesus lamang sa krus ng Kalbaryo,
ang Kanyang ganap, tinapos na gawa sa krus.  Dinadala ka Niya sa Dios.  Tiyak na dadalhin ka Niya sa Dios.
Siya lamang ang makapagdadala sa iyo sa Dios.

Kaya, magpakumbaba ka.

Ang resulta ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay malalim na pagpapakumbaba,
di-mapahupang kagalakan, at matunog na papuri sa Dios.  Iyan ang anak ng Repormasyon.  Iyan ang isa na
nakakaalam na siya ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya.  Kung alam mong ikaw ay
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pinawalang-sala ngayon, kung ikaw ay tagapagmana nitong maluwalhating ebanghelyo ng Repormasyon,
hindi mo itataas ang iyong sarili nang higit sa iba.  Hindi mo sasabihin, “Walang pag-asa para sa
makasalanang nasa banda roon.”  Kundi sasabihin mo ito:  “Ako ay ako sa pamamagitan ng biyaya ng Dios.”
Magkakaroon ka ng sigasig para sa misyon, sapagkat ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng
pananampalataya ay nagpapahayag na ang kaligtasan ay hindi para sa isang lahi o para sa isang
nasyonalidad o sa isang katayuang panlipunan.  Hindi ito para sa mga tao na “mayroon ng lahat.”  Kundi
pinapawalang-sala ng Dios ang di-makadios mula sa buong sanlibutan. 

At kapag alam mo na ikaw ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya, mamumuhay ka ng
banal na pamumuhay.  Ipapakita mo ang lugar ng kautusan ng Dios sa iyong buhay.  Sapagkat sasabihin mo,
“Hindi ako naligtas sa batayan ng kautusan, kundi ako ay ligtas ngayon sa batayan ni Cristo upang ako ay
maging para sa ikapupuri ng Kanyang biyaya, sa pagmamasid at paggawa mula sa puso ng lahat ng Kanyang
mga utos.”  

At pagkatapos ikaw ay magpapahinga at magkakaroon ng kapayapaan.  Sapagkat ikaw ay pinawalang-sala
sa paningin ng langit.  Si Jesu Cristo, ang Tagapamagitan, isinugo ng Dios, ang iyong Tagapamagitan at
Tagapagtanggol, ay nagsagawa ng ganap na gawain para sa iyo sa krus, ang gawa na walang dungis kung
saan wala nang kailangan pang idagdag, walang maidaragdag, ganap na gawain na mananatili.  Ito ay
mananatili sa buong araw nitong lupa.  Ito ay mananatili sa araw ng Kanyang paghuhukom at sa buong
walang hanggan.  Tayo ay matuwid sa Kanyang ginawa para sa atin.  

At pupurihin mo ang Dios.  Sa Dios ikaw ay maghahambog buong araw.  Sa Kanya ikaw ay luluwalhati.
Sasabihin mo, “Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng aking Panginoong
Jesu-Cristo.”  Kapag alam natin na tayo ay pinawalang-sala sa pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya,
ang pagmamalaki sa ating sarili ay hindi kasama.  At tayo ay magmamalaki sa Kanya.

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin sa Iyong mahalagang Salita.  Selyuhan Mo ito sa aming puso ngayon.
Dumadalangin kami sa pangalan ni Jesus, Amen.


