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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

John 10:15

“Limitadong Pinaglaanan ng Pagtutubos”

ni Rev. Carl Haak

Ang kaligtasan mula sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesu Cristo ay biyaya ng Dios sa kabuuan.  Ito
ay isang bagay na natutuhan ni Jonas nang siya ay nasa tiyan ng balyena.  Ating mababasa sa Jonas
2:9,  ipinahayag ni Jonas na,  “Kaligtasa'y sa Panginoon.”  Ang kaligtasan sa layunin nito, sa kanyang
walang hanggang paghirang, sa pagbabayad para sa kasalanan sa krus, sa pagsasagawa nito, ang
pagbibigay ng kaligtasang ito sa puso ng mga tao, sa katapusan nito, kapag nangyari na ito sa harapan
ng Dios – lahat ng ito ay sa Dios.  Ang kaligtasan ay sa Panginoon.

Ito rin ay lalong totoo sa doktrina ng Biblia na tinatawag na  “Limited (Particular) Atonement” o Ang
Limitadong Pinaglaanan ng Pagtutubos.  Ang katotohanan, si Jesu Cristo sa Kanyang pagtutubos, ay
iniligtas dahil sa biyaya ang lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama.  At hindi sila mapapahamak kailanman,
dahil si Jesus ay namatay para sa kanila sa krus.

Ang Limitado o tiyakang pagtutubos ni Jesu Cristo sa krus ay ang puso ng mahalagang evangelio ni
Jesu Cristo.  Dito tayo na mga makasalanan ay makikita ang ating Tagapagligtas sa Kanyang
kagandahan.  Sa pamamagitan ng walang pasimula ating malalaman si Jesus bilang Kordero na
pinaslang at tumubos sa atin tungo sa Dios.  Sa kabuuan ng walang hanggan ating makikita Siya na
sa Kanyang mga latay tayo gumaling.  Tayo ay mangagagalak sa Kanya na ipinako sa krus.  At sa
ganito natin makikilala Siya ngayon.  Sa bawat pagsubok, sa bawat pagdaramdam, sa bawat sandali,
sa kagalakan at sa kamatayan, matanda at bata, silang mga lumakad na kasama Niya sa buong buhay
nila, at silang mga natuto sa Kanyang mga lihim sa kanilang bagong pagbabalik-loob – lahat sa atin ay
makikilala si Jesus na Siyang namatay para sa atin, na ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin.

Sa Juan 10:15, sinasabi ni Jesus:  “Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala
ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa.”  Sa Juan 10 inihahambing ni Jesus ang
Kanyang sarili sa mga bulaang pinuno at guro sa Kanyang kapanahunan, silang mga tinatawag sa na
tulisan, bayaran sa bayan ng Dios.  Hindi nila iniibig ang tupa.  Hinahayaan nila ang tupa.  Ginagamit
niya ang tupa para sa kanilang sarili.  Sila ay mga bayaran na tumatakbo kapag nakakakita ng
panganib.

Kung ihahambing ito, sinasabi ni Jesus sa Juan 10:14:  “Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang
sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako.”  Tinatawag Niya ang Kanyang sarili na Ang
Mabuting Pastol dahil Kanyang nalalaman ang Kanyang tupa at iniingatan Niya ang tupang ito.  At
tinatawag Niya ang Kanyang sarili na Mabuting Pastol dahil inilalaan Niya ang Kanyang buhay para sa
kanila.  “Ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa.”  Sa gayong mga pananalita ni Jesu Cristo
itinuro ang katotohanan ng isang limitado, at particular na pagtutubos.
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Ating isasaalang-alang ito ngayon.

Ang tanong ay:  Para kanino si Jesu Cristo namatay?  At ang sagot ng Biblia ay:  Si Jesu Cristo ay
namatay para sa hinirang, para sa lahat ng panahon at lahi, mga pinili sa walang hanggan at
mapagbiyayang minahal ng Dios.  Ang pagtutubos ay limitado lamang.  Ang pamamaraan na namatay
si Jesu Cristo sa krus ay isang tiyakan, may partikulart na biilang ng mga tao.  Sa Apocalipsis 7
tinutukoy dito ang isang kapulungan na hindi kayang bilangin – isang malaking bilang na nakikilala at
pinili ng Ama.  

Ang Kanyang kamatayan ay isang pagtutubos.  Ito ay isang Biblikal na salita na tumutukoy sa
kabayaran o pagtatakip para sa mga kasalanan ng mga lalaki at babae.  Ito ay pagtutubos.  Ito ay isa
pang salita na ginamit sa Biblia:  pagtubos mula sa kasalanan.  Ito ay ang pagbili sa mga lalaki at babae
mula sa sala at pagkakagapos ng kasalanan sa kanila sa kalagayan ng pagpapatawad at pagkukupkop
bilang mga anak na lalaki at babae ng Dios.  Ang pagtutubos na ito ay limitado.  Hindi ibig sabihin sa
kung ano ang Kanyang ipinagdusa, na ang Kanyang pagdurusa ay limitado lamang.  Hindi.  Siya ay
nagdusa ng buo at ng walang hanggang galit ng Dios laban sa ating mga kasalanan.  Subalit ito ay
limitado para sa Kanyang pagdurusahan.  Siya ay may tiyakang bilang.  Hindi Siya namatay para sa
lahat ng tao, kundi, para lamang sa iilan, sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama.  Ang Kanyang kamatayan
sa krus ay para sa tiyakang pangkatin ng lalaki at babae, ang bawat isa na Kanyang kinilala, sa
kabanalan, kahabagan, at pag-ibig na nakapagliligtas.

Ang katotohanang ito ngayon, ang katotohanang ito ng limitado o may particular na pagtutubos, ang
katotohanang ito sa lahat ng mga doktrina ng soberanong Dios, ay nakakapanakit sa marami.   Galit
ang nagiging tugon nila.  “Ano,” sasabihin ng tao,  “si Jesus ay hindi namatay para sa lahat?  Hindi ba’t
mahal tayong lahat ni Jesus?  Paano tayo makakapag-misyon sa iba?”  Ang katotohanang ito ay
aatakihin at kamumuhian, at silang mga nagpapahayag nito ay paparatangan ng pagtanggi sa
evangelio, at sa pagtanggi sa pag-ibig ni Cristo sa mga makasalanan.  Ito ay aatakihin na may dalang
laksa-laksang mga talata sa Biblia:  I Timoteo 2:4,  “Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y
mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.”  Juan 3:16,  “Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta
ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa
kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Subalit bihirang mangyari na ang mga lalaki at babae ay nakikinig ng paglalantad sa Biblia sa
katotohanang ito.  Pakinggan mo si Jesus, na siyang nagturo ng katotohanang ito.  Si Jesus sa Kanyang
sarili ang sasagot ng tanong:  Para kanino Siya mamamatay sa krus?  Sa Juan 10 Kanyang sinasabi,
“Ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa” (v. 15).  Nang sabihin Niya,  “Ibinibigay ko ang aking
buhay,” ang sinasabi Niya ay tungkol sa krus.  Hindi lamang Siya nagsasalita tungkol sa isang pagnanais
na paghahandog na Kanyang nais ipaglingkod sa ibang tao.  Kundi ang tinutukoy Niya ay ang krus ng
Kalbaryo.  Juan 13:1, nalalaman ni Jesus na ang Kanyang oras ay malapit na, at sa Kasulatan ituloy
natin ang pagbabasa na noong gabing iyon Kanyang sinabi,  “Ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama,
ay hindi ko baga iinuman?”  Alam ni Jesus na Siya ay paalis na na niloob ng Ama.  Totoo, ang Anak ng
tao ay patutungo sa itinakda sa Kanya (Lucas 22:22), subalit nakakalungkot ang tao na sa Kanya ay
nagtaksil.  At Kanyang sinasabi na ang kamatayan, ang kamatayang itinakda sa krus na Kanyang
ipinunta at pagdurusahan, ay may tiyakang intension o layunin.  Sa krus ay Kanyang ihahandog ang
Kanyang buhay, Siya ay mamamatay para sa tiyakang bilang ng mga tao.  “Ibinibigay ko ang aking
buhay dahil sa mga tupa.”  Hindi Niya inihahandog ang Kanyang buhay para sa lahat ng sangkatauhan,
kundi para sa mga “tupa.”
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Sa Juan 10, ipinaliwanag Niya ito nang sa talatang 26 ng kabanatang Kanyang tinutukoy sa iba (mga
di-mananampalatayang Fariseo) na hindi kabilang sa Kanyang mga tupa.  “Datapuwa't hindi kayo
nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa.”  Hindi lahat ng tao ay kabilang sa mga
tupa.  Kundi, ang lahat ng mga tupa ay ang lahat ng ibinigay lamang sa Kanya ng Ama.

Si Jesus ay nagpatuloy din sa pagsasalita sa Juan 10, mga talatang 27-29:  “Dinirinig ng aking mga tupa
ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin:  At sila'y binibigyan ko ng
walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking
kamay.   Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin…”    Ibinigay ng Ama ang mga tupa sa Akin.
Siya ang “lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama.”  Itinuturo ni
Jesus na Kanyang inihahandog ang Kanyang buhay sa bawat isa na siyang ibinigay ng Ama dahil sa
biyaya, malayang paghirang sa Kanya.

Ang sa kanilang sa kanya ay Kanyang ikinamatay ay ang mga nakikilala Niya sa biyayang iyon, hindi
masisirang pag-ibig.  Juan 10:14-15:  “Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at
ang sariling akin ay nakikilala ako.”  Ang tinutukoy Niya dito ay ang karunungang mapagbiyaya,
personal, masidhing pagmamahal.  Kanyang sinasabi,  “Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa
Ama ay pagkakilala ko.”  Kanyang dinadala tayo dito sa punto ng malalim na hindi maaabot ng ating
kakayahang unawain – ang maamo, personal, masidhing pag-ibig ng tatlong persona ng Dios.
Minamahal ng Ama ang Anak, nakikilala ang Anak; at ang Anak ay nakikilala ang Ama.  Sinasabi ni
Jesus,  “Sa gayong paraan din, nakikilala ko ang sa Akin at ang sa Akin ay nakikilala Ako.  Kilala ko sila
ng masidhi.  Kilala ko sila ng personal.  Walang sinomang tao ang makakaagaw sa Akin.”  Wala nang
iba pa na biglang lalabas na tanong at sasabihin,  “Subalit hindi Ko alam ang tungkol sa kanila?”  “Mahal
ko sila dahil sa biyaya at di-nagbabago.  Kilala Ko kung sino ang mga sa Akin.  Kilala ko ang mga tupa
na ibinigay sa Akin ng Ama.  Kanilang pakikinggan ang Aking tinig at sila ay lalapit sa Akin.  At Ako ay
mamamatay sa krus, para sa kanila na pinili bago pa ang pundasyon ng sanlibutan, sila na Aking
minahal ng walang katapusang pag-ibig at silang ilalapit ko sa Aking sarili.”  

Ang kamatayan sa krus ni Jesu Cristo ay umaabot sa lahat ng mga hinirang.  Ang mapagbiyaya at
walang hanggang paghirang ng Dios ay nagpapakilala kung sino ang pinaghandugan ng buhay ni Cristo
sa krus ng Kalbaryo.

Ang tanong, siyempre ay:  “Sino ang makakaalam ng pinaghandugan ng kamatayan ni Cristo?”  Ang
sagot ay:  Walang sinoman!  Juan 10:26:  “Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi
kayo sa aking mga tupa.”  Hindi sinabi ni Jesus na,  “Hindi kayo Aking mga tupa dahil hindi kayo
nanampalataya.”  Hindi Niya sinabi,  “Ang inyong kawalan ng pananampalataya ang hindi nagpasama
sa inyo sa aking mga tupa.”  Kundi ang sabi ni Jesus,  “Hindi kayo nanampalataya dahil hindi kayo sa
Aking mga tupa.”  Ang dahilan ng kanilang kawalang pananampalataya ay dahil hindi sila totoong
kabilang sa Kanyang mga tupa.  Hindi sila pinili ng Dios.  Hindi sila binigyan ng pananampalataya ng
Dios.

Gayondin silang mga nanampalataya ay hindi nagawang gawing tupa ang mga sarili nila dahil sa
kanilang pananampalataya.  Hindi ka kabilang sa mga tupa dahil hindi ka nanampalataya.  Hindi.  Ikaw
ay nanampalataya dahil ikaw ay ginawang kabilang sa Kanyang mga tupa.  Nalalaman ng Dios ang mga
tupa ayon sa itinakda ng paghirang.  “Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa Akin”  (v.  29).  At
ang bunga ng paghirang na ito ay pananampalataya.  Dahil silang mga pinili ng Dios, ay binibigyan ng
Dios ng pananampalataya bilang resulta ng Kanyang pagkakahirang, sa mga ito si Jesus namatay.
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Ang pagtutubos sa krus ay kaalinsabay ng banal na paghirang.  Sa mga salita ni Jesus (Juan 6:38, 39):
“Bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban
ng nagsugo sa akin.  At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay
huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw.”  Muli, sa Juan 17:2, sa Kanyang
panalangin nang gabi bago Siya magtungo sa krus:  “Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan
sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa
kaniya.”

Subalit may higit na mahalagang katanungan.  Ito ay:  Ano ang kamatayan ni Jesus?  Dapat nating
makita sa tanong, Para kanino ginawa ni Jesus ang kamatayan? ay kaugnay dito ang iba pang
katanungan:  Ano ang Kanyang kamatayan?  Ang kaibahan sa pagitan ng katotohanan ng pagsasabing,
ang soberanong biyaya at ang pagtuturo ng free will ay hindi soberanong biyaya na inihandog ni Jesus
sa kakaunti, at ang free will na ikinamatay ni Jesus sa marami.  O kung ilalagay ito ng mas maliwanag,
ang kaibahan sa pagitan ng Calvinismo at Armnianismo ay hindi ang isa (Calvinismo) ay magatil at ang
isa naman (Arminianismo) ay matulungin at higit na maibigin.  Subalit ang kaibahan sa pagitan nila ay
ito:  Ang Cristo na namatay para sa iilan (ang hinirang) at ang isang Cristo na namatay para sa lahat.
Ang kaibahan ay, ano ba ang kalikasan ng kamatayan ni Jesus?  Ang Cristo na namatay para sa lahat
na ibinigay sa Kanya ng Ama ay ililigtas sila upang hindi sila mapahamak.  Ang Cristo na namatay para
sa lahat ay walang maililigtas na sinoman.

Nilalayon ba ni Jesus o ninanais na iligtas ang lahat?  Ang pagmamahal ba ni Jesus ay
nangangahulugan na Kanyang ninanais na iligtas ang lahat?  Siyempre, ang tanong na mailalagay dyan
ay:  Lahat, ay maliwanag na hindi ligtas – maliban kung ang isa ay nais itapon na lang ang Biblia, dahil
ang Biblia ay hindi nagtuturo ng kaligtasang pangkalahatan.  Hindi itinuturo na lahat ay maliligtas.  Si
Jesus mismo ay nagsasabi ng paulit- ulit ng impierno.  Kanyang sinabi, “Katakutan ninyo'y yaong
makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.”  May impierno.  Hindi lahat ay ligtas.  Kung si
Cristo ay namatay para sa lahat, nabigo ba si Cristo?  At ang sagot na ibinigay ng mga naniniwala sa
free will, o ang huwad na Arminianismo ay,  “Hindi, hindi Siya nabigo.  Nakita mo naman, sa krus, ang
ginawa ni Jesus ay ang bigyan ng posibilidad ang bawat isa na maligtas kung dadagdagan pa natin ito
ng ating desisyon para sa ating pananampalataya.  Hindi Niya magagawa (kahit pa Siya ay namatay
sa krus – para sa kasalanan) hindi Niya magagawa magligtas malibang tumulong din tayo.  Inililigtas
natin ang ating mga sarili – kasama ang ‘tulong’ ni Jesus.”  Subalit nito itinataas ang krus.  Pinapaging
mura nito ang krus.  Nililimitahan nito ang kapangyarihan ng krus.  Hindi nakapagliligtas ang krus ng
kahit sino.  Ito ay ang Cristo na hindi nakapagliligtas malibang tumulong tayo.  Ito ay pag-ibig na hindi
naiingatan ang sinoman mula sa impierno malibang tulungan natin ang Dios.  At ang makasalanan ay
matutuwa.  Ang mga makasalanan ay nakatitiyak na kanilang kapangyarihan ang magsisi at ang
manampalataya.  Upang gawing mabisa ang krus ni Jesu Cristo, ito ay naka-depende sa kanila.  Hindi
sila maililigtas ng Dios, kahit pa ang Anak Niya ay nagdusa sa krus.  At ang evangelio ay hindi
mahalaga.  Hindi ito ang evangelio.  Hindi ito ayon sa Biblia, hindi ito ang kahanga- hangang
katotohanan ng evangelio.

Ipinapahayag ng evangelio na ang krus ay tunay na nagliligtas.  Inililigtas nito ang bawat isa na
pinaghandugan ni Jesus ng Kanyang buhay.  Hindi mabibigo ang krus.  Sa pamamagitan ng Kanyang
kamatayan, si Jesus ay gumawa ng isang tiyakan sa lahat sa kanila na pinaghandugan Niya ng
kamatayan ay mapupunta sa kaluwalhatian.  May kapangyarihan ang krus.

Tumingin tayo sa krus.  Nasa gilid nito ang ganap na kasamaan ng makasalanan.  Hindi magagawang
iligtas ng makasalanan ang kanyang sarili.  Sa ibang banda naman, nasa kabilang tagiliran nito ang
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walang pasubali at malayang biyaya ng paghirang.  Si Jesu Cristo ay namatay upang iligtas ang tiyak
na bilang ng walang magagawang mga makasalanan na siyang pinalaya ng Dios.  Ang kamatayan ni
Cristo ay katiyakan hindi lamang dahil sila ay naligtas, kundi dahil si Jesus ay namatay sa kanilang
kasalanan, sila rin naman ay tatawagin.    At ang Espiritu Santo ay gagawa ng pananampalataya sa
kanilang mga puso.  Ang krus ay nakapagliligtas.  At ang krus ay nagliligtas dahil inihandog ni Jesus
ang Kanyang buhay para sa iyo, para sa bawat isa na ibinigay sa Kanya ng Ama.

Ano ang itinuro ng Biblia tungkol sa kalikasan ng krus ni Jesus?  Sinasabi na ang krus na ito, una sa
lahat, ay isang mahalagang kamatayan.  Ang Siyang namatay sa Kalbaryo ay ang Anak ng Dios sa
laman.  Siya ang Banal na Anak ng Dios na walang kapintasan o karumihan.  Ang halaga at ang lakas
ng dugo ay makapangyarihan.  Mayroon pa.  Ito ay kamatayan na niloob:  “Inihahandog Ko ang Aking
buhay.”  Ang Kanyang kamatayan hindi isang aksidente.  Ang Kanyang kamatayan ay hindi
pagkakaunawaan o isang trahedya.  Hindi Siya napilitan sa krus na ito laban sa Kanyang kalooban.  Ito
ay sinadya at may intensyong gawain.  Ito ay isang niloob na paghahandog.  Kanyang inihandog ito.

At ang Kanyang kamatayan ay isang paghalili.  “Inihahandog Ko ang Aking buhay para sa mga tupa.”
“Para,” ito ay “sa kapalit ng, sa halip ng, isang paghalili para sa…”  Tayo ay may sala sa harapan ng
Dios sa kahatulan.  Nararapat sa atin na matali sa paghihirap sa impierno.  Subalit, si Cristo, sa
pamamagitan ng biyaya ay isinugo ng Ama, at doon sa krus Kanyang sinabi,  “Ama, Ako’y isinugo
upang tumindig sa para sa kanila upang hindi nila sapitin ang kahatulan.  Hayaan Mo na ang kanilang
kahatulan na nararapat sa kanila ay mabuhos sa Akin.  Upang hindi sila iwanan o itaboy, iwan at taboy
Ako.”  Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan.  Para kanino mga kasalanan?  Hindi sa Kanyang
mga kasalanan, kundi para sa mga tupa.  Siya ay sugatan, sinasabi ni Isaias sa kabanatang 53,  “Dahil
sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan.”  Anomang nararapat sa
iyo ay ibinigay sa Kanya.  Mga Roma 5:6:  “Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo
sa kapanahunan dahil sa mga masama.”  Kaya naman, ang kamatayan ni Jesu Cristo ay tumapos ang
isang bagay.  Tinubos nito ang bawat isa na Kanyang pinag-alayan ng buhay.  Efeso 1:7:  “Na sa
kaniya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo.”  Apocalipsis 12:10:
“Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y
kaniyang inalis, na ipinako sa krus.”  Ang sangangdaan ng Panginoon:  “Naganap na.”

Lahat ng Kanyang pinaghandugan – ang kanilang utang ay nabayaran na.  Kanyang natamo ang walang
hanggang kaligtasan para sa mga tupa.  Kanyang natamo ang kanilang pananampalataya.  Ang
pananampalataya ay hindi ang susi sa iyong bulsa upang mabuksan ang kaligtasan.  Ang
pananampalataya ay kaloob na tinamo ni Jesus sa krus.  Ito ang kapangyarihan ng krus.  Ang
kapangyarihan ng krus ay hindi naghihintay sa patay na makasalanan, kundi ito ay humihinga sa
bagong buhay ng patay na makasalanan.  Ang ituro na si Jesus ay namatay para sa lahat ay pagtanggi
sa Kanyang krus.  Ito ay pagpapakita na ang Kanyang krus ay isang kabiguan.  Bigo ito na iligtas sa
mga pinag-alayang iligtas.  Tunay nga, hindi nito maliligtas sila malibang tulungan muna ang sarili.
Hindi nito binabayaran ang anomang pagkakautang.  Hindi nito natatamo ang katuwiran.  Walang
halaga ito.  Walang kapangyarihan ito.  Wala itong pagsisikap.

Subalit ang katotohanan ng soberano, ng biyayang nakapagliligtas ay ito:  Kay Jesus ay walang
kabiguan, sa krus, nagtagumpay Siya.  Binayaran ni Jesus ang mga kasalanan ng lahat Niyang mga
tupa.

Namatay ba si Jesus para sa akin?  Ang tanong na ito ay dapat masagot sa ating kaluluwa.  Hindi natin
ito iiwanang hindi nasasagot.  Kung si Jesus ay namatay para sa iyo, hindi ka na mamamatay, hindi ka
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na hahatulan pa ng Dios, hindi ka na iiwan pa.  Kung si Jesus ay hindi namatay para sa iyo, kung ikaw
ay namumuhay na walang pagtitiyaga at walang pananampalataya, sa iyong mga kasalanan, kung
walang bunga ng pagdurusa sa iyong kasalanan, walang pagnanais kay Cristo, ikaw ay mananagot sa
Dios para sa iyong kasalanan.

Paano ko malalaman na si Jesus ay namatay para sa akin?  Sa lahat ng Kanyang pinaghandugan ng
kamatayan, sa kanila, sa pamamagitan ng Kanyang krus, Kanyang isinusugo ang Kanyang Espiritu
Santo.  Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, binibigyan ka Niya ng kaalaman na ikaw ay na kay Cristo.
Binibigyan ka Niya ng kaalaman sa iyong kasalanan, ang iyong pagiging makasalanan.

Marami pa, binibigyan ka Niya na makita mo ang iyong sarili, na makita mo si Jesus bilang iyong
Tagapagligtas, iyong pag-asa, iyong kabutihan.  Ikaw ay humahanga sa pag-ibig ng Dios, na ibinibigay
ka bilang makasalanan, sa Kanyang sariling Anak.  Binibigyan ka Niya ng pananampalataya sa Kanya,
upang magtiwala sa Kanya, upang nasain na sumunod sa Kanya.  Nararamdaman mo ang Kanyang
biyaya na kumikilos sa iyo.  Si Jesus ay gumagawa ng espiritual na buhay sa bawat isa na Kanyang
pinaghandugan ng buhay.  Sa kapangyarihan ng krus, Siya ay gumagawa sa kanila ng kalungkutan sa
kasalanan, isang pagsisisi, isang pagtitiwala sa Kanya, isang pagkukubli sa Kanyang dugo, at isang
malalim na pag-ibig kay Jesus.  Alam ko na matagal ng may nangyari ngayon sa Kalbaryo, sa isang
burol sa labas ng Jerusalem -  isang bagay ang nangyari na hindi na mauulit pa.  Si Jesus ay namatay
para sa akin.  Binayaran Niya ang lahat ng aking mga kasalanan.  Kanyang natamo ang karapatan sa
presensya ng Dios.

Bakit Niya ito ginawa?  Dahil mahal Niya ako ng dalisay, at mapagbiyaya.  Ang pag-ibig ng Dios, na
Kanyang ibinigay ang Kanyang tanging Bugtong na Anak.  Mahal ako ni Cristo at ibinigay Niya ang sarili
para sa akin.  Hindi na ako mapapahamak pa.

Ito ang Jesus na aming ipinapangaral.  Ito ang Jesus na aming minamahal.  Ito ang Jesus na aming
sinusunod.  At lahat ng naglalagay ng kanilang tiwala sa Kanya, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios,
ay hindi mapapahiya.  At ating masasabi,  “Ito lamang ang aking mahihiling:  Si Jesu Cristo na siyang
namatay para sa akin.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami para sa Iyong Banal na Salita.  Ito ay katotohanan na nagbibigay aliw
sa aming mga kaluluwa at kaluwalhatian sa Iyo.  Nagpupuri kami sa Iyo dahil kay Jesus na namatay
para sa amin.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


