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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 11:6

“Pagbalik Sa Ebanghelyo Ng Biyaya”

ni Rev. Carl Haak

Ipagdiriwang ng Cristianong iglesia sa Oktubre 31 ang maluwalhating Repormasyon ng iglesia, ang
pagbabalik sa ebanghelyo ng biyaya. 

Marahil ay itatanong ng ilan kung dapat bang ipagdiwang ng Cristianong iglesia o hindi ang Repormasyon.
Itatanong nila sa atin:  Paano mo mabibigyang-katuwiran ang gayong pagdiriwang?  Sapagkat, hindi ba
tinutukoy mo ang katotohanang nagkaroon ng pagkahiwalay, ng pagkahati, mula sa Iglesiang Romano
Katoliko sa pasimula ng iglesiang Protestante?  Hindi ba iyan ay isang bagay na dapat ipagdalamhati kaysa
ipagdiwang?  Marahil sasabihin ngayon ng isang medyo mapagduda, “Heto kayo.  Mayroon kayong
palatuntunan na ipinagdiriwang ang pagkakahati.  Nabubuhay tayo sa mundo ng kaguluhan, digmaan,
pagkabaha-bahagi, pagbagsak ng ekonomiya, taon ng eleksyon, mahahalagang usapin, at heto kayo
pinag-uusapan ang tungkol sa nangyari anim na raang taon ang nakalipas.  At pagkatapos ay sasabihin
mong ito ay mahalaga! Hindi ba iyon malaking trahedya?   Hindi ba iyon pagkakahati ng iglesia?  Hindi ba
tayo dapat naghahanap ng paraan upang ayusin ang nangyari, upang pag-isahin ang iglesia bilang pwersa
sa sanlibutang ito?  Hindi ba natin ito kailangan ngayon lalo na yamang tila ang sanlibutan ay papaluhod
na sa ekonomiya?”

Ang sagot na ibibigay ko ay ang mga sumusunod:

Una, kapag ang kabataan ng iglesia, o kapag ang iglesia mismo, ay inihiwalay ang kanyang sarili mula sa
kanyang nakalipas na kasaysayan at sa mga kamalian kung saan ay pinalaya siya ng Dios, ang mga
pagkakamaling iyon ay babalik.  Ang aklat ng mga Hukom, (ngunit may iba pang bahagi ng Kasulatan),
ay nagtuturo na kapag nagkaroon ng henerasyon na hindi nakakakilala ng makapangyarihang mga gawa
ng Dios, kung gayon ang henerasyong iyon ay mahuhulog, mahuhulog sa mga kasalanan na
di-nakalulugod sa Dios at maghahatid ng Kanyang matuwid na galit.  Mayroon tayong himno na inaawit:
“Pananampalataya ng ating mga ninuno, nabubuhay pa rin…mananatili kaming totoo sa iyo hanggang
kamatayan.”  Kapag kayo ay naging tapat lamang sa ebanghelyo ng biyaya, sa gayon lamang, kayo tatayo
bilang iglesia ni Jesu Cristo.

Pangalawa, ang ebanghelyo ng biyaya ay ang ebanghelyo ng Dios.  Wala nang iba pang ebanghelyo.  Wala
nang iba pang mabuting salita sa sanlibutang ito.  Ang Repormasyong sinasabi ko, sa pamamagitan ni
Martin Luther, John Calvin, at iba pang dakilang mga Repormador, yaong dakilang Repormasyon sa ika
labing-anim na siglo ay pinanumbalik ang ebanghelyo sa iglesia, pinanumbalik ang tanging mabuting salita
sa buong sanlibutan sa iglesia.  Ang Repormasyon ay hindi pagbabago.  Kundi ibinalik ng Dios ang
kaluluwa sa loob ng iglesia.  Ibinalik ng Dios ang puso sa Cristianismo.  Ang puso ng Cristianismo ay ang
ebanghelyo ng biyaya.  Ang ebanghelyo, na nangangahulugan sa Biblia na “mabuting balita,” at
ebanghelyo ng biyaya ay magkatulad.  Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita sa mga napahamak, hubad
na makasalanan, dahil ito ay mensahe ng biyaya at ng biyaya lamang.  Wala nang iba pang mabuting
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salita; walang ibang ebanghelyo.

Pakinggan ang banal na pagbatikos ni apostol Pablo sa Galacia 1:6-9 nang sabihin niyang kung ang
sinuman ay mangaral ng ebanghelyo na iba kaysa kanyang ibinigay na ay hayaan siyang sumpain.  Ang
ebanghelyong ipinagkaloob ng Dios ay ang maluwalhating ebanghelyo ng biyaya, biyaya na siyang
di-nararapat na kagandahang-loob ng Dios na inihayag sa gawa ni Jesu Cristo sa mga ibinigay ng Dios kay
Jesu Cristo, kung paanong ginawa Niya silang matuwid sa Dios.

Pangatlo, ang ebanghelyo ng biyaya ay ang yaman na ipinagkaloob sa iglesia.  Ang ebanghelyong ito ay
tanging pag-asa para sa tao.  Si Martin Luther, sa isa sa kanyang siyamnapu’t limang tesis, ay nagsasaad
ng sumusunod:  “Ang tunay na yaman ng iglesia ay ang kabanal-banalang ebanghelyo ng kaluwalhatian
at biyaya ng Dios.”  

Dahil dito tayo ay nagniningas sa kasigasigan.  Dahil dito ang ebanghelyo ay karapat-dapat upang maging
dahilan ng kamatayan.  Sa isang madamdaming sitas, sinasabi ni apostol Pablo sa matatanda sa Efeso sa
Mga Gawa 20 na nalalaman niyang may mga plano laban sa kanyang buhay.  Ngunit sabi niya, “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.” 

Hindi ko maisip ang mamatay para sa ebanghelyo na nagsasabi sa akin na maaari akong gumawa ng aking
daan sa kagandahang-loob ng Dios; o may ibang tao ang makakagawa ng aking daan sa
kagandahang-loob ng Dios; o ang kaligtasan ay batay sa kahalagahan ng tao at kagalingan.  Para sa
ganoong ebanghelyo, hindi ako mamamatay.  Ngunit para sa ebanghelyong nagsasabi sa akin na ang daan
sa kaligtasan para sa di-marapat at maruming makasalanan ay ang daan ng biyaya ng Dios, ang
makapangyarihan, tiyak, di-matatanggihan, nagliligtas, partikular na biyaya ng Dios – para sa
ebanghelyong iyon ay handa akong mamatay.  

Ang ebanghelyo ay ang ebanghelyo ng biyaya.  Ang biyaya sa Biblia ay yaong mabuting katangian ng Dios
kung paanong taglay Niya ang kagandahang-loob o pag-ibig o kabutihan sa mga di karapat-dapat.  Ang
ebanghelyo ng biyaya ay ebangheyong tungkol sa Dios.  Nagsasabi ito kung sino Siya.  Mababasa natin
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 may karagatan ng kagandahang-loob sa mga nararapat lamang sa
pagkapahamak sa Kanyang kamay, at ang kagandahang-loob na ito ay hindi lamang isang mabuting
hangarin, hindi lamang mainit na damdamin, kundi ito ay malakas na kapangyarihan upang umabot at sa
katunayan ay iligtas sila, tiyak na iligtas sila, mula sa kapahamakan.  Efeso 2:8, “Sapagkat sa biyaya kayo'y
naligtas.”  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya kayo ay naligtas.

Sa biyaya ay pinipili ng Dios kung sino ang Kanyang ililigtas mula sa nahulog na sanlibutan.  Mababasa
natin sa Roma 11:5 na may nalalabi na hinirang sa pamamagitan ng biyaya.  At pagkatapos, sa Roma 9,
ipinahahayag ng apostol na ang Dios ay magpapakita ng habag sa kaninumang ibig Niyang kahabagan.
Sa biyaya ay walang hanggan Siyang pumili.  At sa biyaya ay ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang
palitan sila sa krus.  Sabi ni apostol Pablo sa I Timoteo 1:14 na ang biyaya ng Dios ay labis na sumagana
sa kanya.  Sapagkat sa biyaya ay tinawag tayo ng Dios kay Cristo.  Tayo, na mga patay na makasalanan,
na walang kabutihan, matuwid na nararapat sa walang hanggang kaparusahan – sa biyaya tayo ay tinawag
kay Cristo Jesus.  Ito ang biyaya ng Dios na pumipili at nagliligtas, na nangangalaga rin at pagkatapos ay
luluwalhati, kung kaya’t ang kaligtasan ay lubos na sa biyayang lahat.  

Ipinahahayag tungkol sa iyo ng ebanghelyo ng biyaya na ikaw ay hubad na makasalanan, na sa iyong sarili



Page 3 of  6

ikaw ay nararapat sa impierno, ikaw ay likas na bulok, wala kang kabutihan, ni kaya mong gumawa ng
anuman upang makaakit sa mata ng Dios.  Wala kang kapangyarihan sa iyong sarili upang tanggapin o
sumampalataya sa Dios.  Ano ang mensahe ng mabuting balita sa mga makasalanan na kilala ang kanilang
sarili, sa biyaya ng Dios, na mga makasalanan?  Ang mabuting balita ay biyaya.  Ano ang tanging
mabuting balita at ang tanging mabuting salita sa buong sanlibutan?  Biyaya, biyaya ng Dios.  Bakit
pupunta sa langit ang sinuman?  Biyaya.  Sa ano lamang tayo makakatayo?  Biyaya.  Ano ang magiging
awit sa buong walang hanggan?  Biyaya.  O Dios, ang Iyong biyaya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan!

Ang Repormasyon sa ikalabing-anim na siglo ay ibinalik ang ebanghelyong ito ng biyaya sa iglesia.  Ginawa
iyan ng Repormasyon, una sa lahat, sa pamamagitan ng pagpapahayag na ang biyaya ang batayan o
dahilan sa kaligtasan ng makasalanan.  Ang tanong ay maaaring mauwi sa pinakasimpleng anyo nito:  Sa
anong batayan, sa anong dahilan, inaasahan mong makatayo sa kagandahang-loob ng Dios kapag
kailangan mo na siyang makaharap sa araw ng iyong kamatayan?  Mayroon lamang dalawang posibleng
sagot sa tanong na iyan.  Kailangan mong tumingin alinman sa iyong sarili, isang bagay tungkol sa tao,
o isang bagay na ipinagkaloob sa iyo.  Dapat ito ay alinman sa batayan ng ilang gawa (ang sarili mo o
ibang taong nilalang) o sa batayan ng biyaya.  Isa sa dalawa. 

Sa buong Middle Ages ang iglesia ay nakabuo ng mahusay at malawak na paraan ng pagsagot sa tanong
na iyan:  gawa at kagalingan.  Tayo ay haharap sa Dios sa batayan ng gawa at kagalingan ng tao.  Hindi
iyan dapat nakakagulat sa atin, sapagkat ang sagot na iyan ay matatagpuan natin walang iba kundi sa
sarili nating puso.  Ang relihiyon ng sangkatauhan ay mga gawa.  Ang kasalanang nasa atin ay
pagmamataas.  At sinasabi ng kasalanan, “Ako’y (Isa. 14) aakyat sa Dios.”

Kaya, sa Middle Ages, nagkaroon ng paglago sa mga sakramento na, sa pamamagitan ng mismong
pagpapatakbo sa kanila, ay kusang nagbibigay ng biyaya.  At naroon ang Mariolatry, ang pagtitiwala kay
Maria bilang tagapamagitan (mediatrix), bilang isa na may kapangyarihan upang magpalaya mula sa
pagdurusa ng kasalanan.  Naroon ang huwad na kaisipan (kabulaanan) ng purgatoryo, ang kahalagahan
ng mga banal, at ang pagpapatawad ng pari.  At panghuli, ang hibla na sumira sa likod ng kamelyo para
kay Martin Luther, ang buong kaisipan ng indulhensya – na maaaring bilhin ng isang tao ang pagpapalaya
sa namayapang kaluluwa mula sa pagdurusa sa purgatoryo sa pamamagitan ng pera.  At palagi, palagi,
inilalagay ng iglesia sa mga tao ang bantog na karot sa tali – dahil ang ebanghelyo ng mga gawa ay hindi
talaga makakaabot doon.  Ang ebanghelyo ng mga gawa ay hindi ebanghelyo.  Hindi ito mabuting balita.
Lagi itong nag-iiwan ng nakayayamot na tanong sa isang sumeseryoso dito:  “Sapat ba ang ginawa ko?
At ginawa ko ba ito nang tama?”    

Ipinahahayag ng Repormasyon ang ebanghelyo ng biyaya – na ang kaligtasan ay hindi sa mga gawa.  Ito
ay sa biyaya.  Hindi ito sa mga gawa, sabi ni apostol Pablo sa Efeso 2, upang ang sinuman ay huwag
magmalaki.  Ang Dios, mula sa kagandahang-loob na natagpuan sa Kanyang kalooban para sa
kaawa-awang kasalanan, ay ibinigay ang Kanyang Anak upang ipahayag ang tunay na gawa – ang krus
ni Jesu Cristo, ang isang ganap na gawa.  Ang kabayaran sa kasalanan, ang batayan na sinasaligan ng
lahat nating pag-asa sa walang hanggan ay yaong batayan lamang na matatagpuan kay Jesu Cristo – ang
ganap Niyang pagsunod.

Tayo ay pinawalang-sala sa pamamagitan ng biyaya.  Ang pawalang-sala ay nangangahulugang maging
malinis sa hukuman ng langit.  Ito ay ipahayag na wala kang sala.  Ito ay ipahayag na matuwid dahil sa
gawa ng iba.  Ang pagpapawalang-sala sa pamamagitan ng biyaya ay nangangahulugang sa Kalbaryo ay
nagkaroon ng kasunduan, naroon ang paglalagay ng aking kasalanan kay Cristo bilang Kanya, at
pagkatapos ang pagpapalagay ng Kanyang pagsunod at katuwiran bilang akin.  Kung kaya’t ngayon ay
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wala nang kahatulan sa akin.  Mababasa natin sa Roma 3:24, “Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng
kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Cristo Jesus.”   

Ano ang batayan ng kaligtasan?  Ang dugo at katuwiran ni Cristo ay ibinintang sa akin, ipinalagay sa akin
bilang akin.  At lahat ng ito sa pamamagitan ng biyaya.

Pangalawa, pinanumbalik ng Repormasyon ang ebanghelyo ng biyaya sa iglesia sa pamamagitan ng
pagpapahayag na ang biyaya ang pamamaraan kung saan ay natatanggap ng makasalanan ang kanyang
kaligtasan.

Sundan nang mabuti.  Ang kabulaanan ng malayang kalooban ay nabubuhay sa kaluluwa ng Roma.  Hindi
lamang itinuturo ng Roma ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa, kundi kaligtasan sa pamamagitan
ng malayang kalooban.  Ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa at ang malayang kalooban ay
parehong bagay.  Ang huwad na aral ng malayang kalooban ay nagtuturo na ang ganap na kaligtasan ni
Cristo ay nagiging sa makasalanan lamang sa paraan ng pagsasagawa ng makasalanan ng sarili niyang
likas na kalooban.  Mayroong iskolar sa panahon ng Repormasyon, sa panahon ni Martin Luther, na
nagngangalang Erasmus.   Siya ay tanyag na iskolar.  Hinikayat niya si Martin Luther nang matapang na
magsalita si Luther laban sa mga pang-aabuso ng Iglesiang Romano Katoliko.  Subalit hindi sumama si
Erasmus sa Repormasyon ni Martin Luther. 

Si Erasmus ay pinaratangan ng karuwagan sa hindi pagsama kay Martin Luther.  Sumang-ayon si Erasmus
na may maraming pag-abuso na kailangang baguhin, subalit hindi niya itinalaga ang kanyang sarili sa
layunin ni Luther.  Siya man ay naging duwag o hindi ay Dios na ang bahalang humusga.  Ngunit ang
kanyang ginawa ay hindi gaanong karuwagan kaysa kakulangan ng matibay na paniniwala.  Sapagkat
bagama’t pinuri niya ang pasabog ni Luther laban sa mga pang-aabuso na nangyayari sa loob ng iglesia,
gayunpaman siya ay naniniwala sa malayang kalooban.  Ang kanyang pagmamataas na di-namamatay ay
hindi dahil nagtitiwala siya sa mga ritwal, sa mga gawa ni Maria, sa mga gawa ng mga banal para sa
kanyang kaligtasan.  Kundi ang kanyang pagmamataas na di-namamatay ay ang paniniwala niyang hawak
ng makasalanan ang Dios, at hindi makakapasok ang Dios upang isagawa ang gawa ng mapagbiyayang
kaligtasan hanggang pagpasyahan ng makasalanan, magbigay ng ilang palatandaan sa Dios, na handa
siyang tanggapin itong kaloob ng kaligtasan.  Noong 1525 inatake ni Erasmus si Luther sa pagtuturo na
ang kalooban (ito ang itinuturo ni Luther) ng makasalanan ay alipin sa kasalanan at hindi kayang piliin ang
mabuti.  At si Luther ay tumugon sa pamamagitan ng kanyang dakilang aklat na The Bondage of the Will.

Ipinahahayag ng Repormasyon na ang tanging daan na ang kaligtasan ni Jesu Cristo ay maibibigay sa
makasalanan ay sa pamamagitan ng biyaya at sa biyaya lamang.  Ito ang mahalagang dako.  

Ang tanong ngayon ay:  “Paano ako dadalhin dito sa ganap na kaligtasan kay Cristo?”  Ang unang tanong
ay, “Sa anong batayan o dahilan ako makakaasa ng kaligtasan?”  Ang sagot ay:  sa gawa ni Cristo sa
Kalbaryo lamang sa pamamagitan ng biyaya.  Ngunit ngayon ang tanong ay:  “Paano ako madadala sa
kaligtasang iyan?  Paano ito magiging akin?”  At ipinahahayag ng Repormasyon na:  Biyaya, biyaya
lamang, biyaya na pumapasok sa puso ng patay na makasalanan at lumilikha sa loob niya ng bagong
kalooban.  Lahat ng kaluwalhatian, ay ganap na sa Dios.

Makapagsasalita ang isa tungkol sa pagiging soberano ng Dios, ayon sa inaakalang ipinasya Niya hindi
upang pilitin ang tao, kundi sa halip ay akayin ang tao upang magpasya para sa kanyang sarili.  Kung
ganyan ang kalagayan, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng biyaya.  Kaya kapag pumunta ka sa
langit, at may magtanong, “Paano ka nakarating dito?”  sasabihin mo, “Ako – ah, si Cristo, oo, si Cristo
– at sarili ko.”
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Subalit ang Repormasyon ay nagbigay ng ibang sagot.  Ipinahayag ng Repormasyon ang ebanghelyo.
Efeso 2:1, “Kayo noo'y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.”  Juan 6:44, “Walang
taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama.”  Juan 1, “Subalit ang lahat ng tumanggap sa
kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging
mga anak ng Dios, na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman, o sa kalooban ng tao, kundi ng
Dios.”  Ang iyong kalooban ay patay kay Adan.  Ito ay masama.  Sa iyong sarili ay hindi mo pipiliin si
Jesus, hindi ka lalapit sa Kanya.  Ang ebanghelyo, ang mabuting balita, ay biyaya – makapangyarihan,
nagliligtas, buhay, nananaig, di-matatanggihang biyaya! Binubuksan nito ang nakasara, pinalalambot ang
pinatigas na puso, at nililiwanagan ang kadiliman.  Ang kaligtasan ay sa biyaya.  Ito ang mabuting balita.
Ito ang mabuting balita na nagpapantay sa tao at lumuluwalhati sa Dios.  Lahat ng pagmamalaki ay
di-kasama.  Sa Dios at sa Dios lamang ang kaluwalhatian.  

Nalaman ito ng mga Repormador mula sa malalim na pagkaunawa sa Banal na Kasulatan, malalim na
kaalaman sa kanilang sarili, at malalim na kaalaman sa Dios.  Ang gamit ng kaligtasan ay sa biyaya.

Ngunit ang pangatlong paraan kung saan ipinahayag ng Repormasyon ang ebanghelyo ng biyaya ay hindi
lamang batayan ng ating pagtanggap ang biyaya, ang biyaya ay hindi lamang kapangyarihan kung
papaanong ang kaligtasan ay dinala sa ating puso, kundi ang biyaya ay katiyakan ng makasalanan sa Dios.
Ang mensahe ng mga gawa (na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga gawa o sa pamamagitan ng
malayang kalooban ng makasalanan) ay napakahalaga sa usapin kung paano nakakamtan ang katiyakan.

Sa panahon ni Luther, wala lamang katiyakan.  Mayroong takot, lubos na hubad na takot sa harap ng Dios.
Naroon ang kaisipan na ang Dios ay kailangang mapahinahon.  May mga larawan ng kahatulan, mga bilog
ng impierno.  Ang Cristianismo ay naging hindi iba sa maaari nating makita sa kasaysayan ng mga pagano
sa isang pinabayaang pulo na sumasamba sa isang dios na bumubuga ng apoy na nangangailangan ng
handog at nagagalit at nananakot ng mga tao mula sa kanilang isip.  Si Luther mismo, hanggang malaman
niya ang ebanghelyo ng biyaya, ay natatakot.

Ipinahahayag ng Repormasyon ang biyaya.  At ang biyaya ay kalayaan mula sa takot.  Ang biyaya ay
kalayaan sa mga bihag.  Ito ay pagbubukas ng bilangguan sa mga nakagapos.  Ito ang kapahayagan ng
katanggap-tanggap na taon ng Panginoon.  Sapagkat ipinangangaral ng mga Repormador ang
di-nagbabagong biyaya ng Dios.  Sinasabi nila sa mga makasalanan na alam ang kanilang kasalanan at
dahil sa biyaya ay nagtiwala kay Cristo na ang Dios, ang Dios ng biyaya, ay Dios na hindi
magsisinungaling, na ang Kanyang Salita kapag ito ay lumabas sa Kanyang bibig ay hindi babalik, na hindi
pababayaan ng Dios ang sa Kanya.  At sa gayon, sa ebanghelyo ng biyaya, ang iglesia ay tumitingala sa
kagalakan at ipinahahayag, “Ang Anak ng Dios ay nagmamahal sa akin at ibinigay ang Kanyang sarili para
sa akin.”  

Si Luther, nang kanyang maunawaan na ang ebanghelyo ay ebanghelyo ng biyaya, ay dinala sa katiyakan
at pagkatapos ay sumulat na iyon ang pinakamaligayang araw ng kanyang buhay.

Ako ay pawawalang-sala sa luklukan ng kahatulan ng Dios.  Papasok ako sa walang hanggang
kaluwalhatian.  Ako ay pinagkalooban ng kaligtasan.  Ako ay iingatan at pangangalagaan hanggang sa
wakas.  Ito ay akin na ngayon.  Ito ay akin magpakailanman.  Sapagkat ako ay naligtas sa biyaya.

Iyan ay nangangahulugang ako ay ligtas.

Nabubuhay ba sa iyo ang ebanghelyong ito – itong makapangyarihang ebanghelyo ng nagliligtas na biyaya
ng Dios?  Nagniningas ba ito sa iyong kaluluwa bilang tangi mong pag-asa, ang tanging katotohanan sa
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sanlibutang ito ngayon?  Kung gayon dalawang bagay ang totoo sa iyo.  Ang isa ay malalim na
kapakumbabaan.  Sasabihin mo, “Sa biyaya ng Dios ako ay ako.”  Mauunawaan mo na walang nararapat
sa iyo, na wala kang matatamo.  Magiging mapagpakumbaba ka sa harap ng Dios at sa harap ng tao.

At, pangalawa, magkakaroon ka ng sigasig.  Sapagkat itong ebanghelyo ng biyaya ay hindi nagbabawas
ng sigasig.  Itong ebanghelyo ng biyaya ay ang tanging motibo para sa sigasig ng Cristiano.  Sa sukat na
alam mo na ang kaligtasan ay sa biyaya, sa sukat na iyon ay magkakaroon ka ng sigasig, sigasig sa Dios,
sigasig sa banal na buhay, sigasig sa pagpapahayag ng Kanyang Salita, sigasig sa misyon. 

Wala ka bang sigasig?  Kung gayon ay hindi mo nauunawaan ang ebanghelyo ng biyaya – ang ebanghelyo,
ang maluwalhating ebanghelyo, na mananatili sa buong panahon at walang hanggan.  Ang ebanghelyo
na kung saan ay nais nating mamatay ay ang ebanghelyo ng biyaya.

____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita at dalangin namin na ito ay maging dakilang kalakasan at pagpapala sa
amin upang kami ay manatiling tapat sa katotohanang ipinahayag muli sa mga banal sa dakilang gawa
ng Repormasyon.  Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen.


