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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Hebrews 7:25

“Tagapamagitan Nating Laging Buhay”

ni Rev. Rodney Kleyn

Apatnapung araw matapos Siyang bumangon mula sa mga patay, umakyat si Jesus na may katawan
sa kalangitan.  Ang pag-akyat ni Jesus ay ang pinagmulan ng dakilang pagpapala sa iglesia na Kanyang
iniwan sa mundo.

Isa sa mga dakilang pagpapala ng pag-akyat ni Cristo ay ang ipinadala Niyang Espiritu Santo ngayon
sa iglesia upang magpanibagong sigla sa Kanyang mga hinirang at bigyan sila ng makalangit na
pagnanais upang hanapin nila ang mga bagay sa itaas na tinatahanan ni Cristo.

Ang iba pang pagpapala ng pag-akyat Niya ay ang patunay na ang ating mga katawan ay maninirahan
balang araw sa langit.  Naroon si Cristo sa Kanyang tunay na pantaong kalikasan bilang unang bunga,
isang pangako sa lahat ng mananampalataya, na ang kanilang nakaririmarim na mga katawan ay
babaguhin balang araw upang gawing tulad sa Kanyang maluwalhating katawan.

Ang pangatlong pagpapala ng pag-akyat ni Cristo na Siya ay nasa langit na ngayon bilang ating
tagapagtanggol at tagapamagitan, humaharap sa presensya ng Dios bilang ating kinatawan, upang
madala Niya sa atin dito sa sanlibutan ang mga pagpapala at ang biyaya ng Dios.

Ang aklat ng Hebreo ay inihahambing na taliwas sa pagka-pari ng Levita ng Lumang Tipan at ang
pagka-pari ni Cristo upang ipakita sa atin na si Cristo ay ang pinakamataas na dakilang pari, na Siya
ang katuparan ng pagka-pari sa Lumang Tipan.  Ang paghahambing na ito dito ay nasa mga salitang
ito na  “laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila.”

Ang maging tagapamagitan para sa iba ay ang paghahandog ng pananalangin sa Dios para sa kanila.
Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng pari sa Lumang Tipan ay ang mamagitan para sa bayan.  Sa
dakilang Araw ng Pagtatakip, ang dakilang pari ay gagawa ng paghahandog para sa mga tao.  At
pagtapos, kasama ng mga uling ng sakripisyo, siya ay papasok sa pinakaloob ng sanktuwaryo ng
tabernakulo o templo, kung saan ang arko ng presensya ng Dios ay naroon, at doon siya ay
mamamagitan para sa bayan ng Dios sa pamamagitan ng pagsusunog ng insenso ng mga uling.  Ang
mga uling (baga), na kumakatawan ng paghahandog, ay ang saligan para sa mga pananalangin na
kinakatawan ng insenso.  Ang insenso at tinananggap ng Dios dahil sa paghahandog.

Ito ay isang magandang larawan ng ating panalangin sa pangalan ni Jesus.  Ngayon, tinatanggap ng
Dios ang ating mga panalangin dahil sa kamatayan ni Jesu Cristo sa krus.

May apat na puntos na taliwas sa pagitan ng pagiging tagapamagitan ni Cristo at ng dakilang pari sa
Lumang Tipan na nagpapakita sa atin na si Cristo ay mas mataas.
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Una, ang saligan para sa tagapamagitan ng pari sa Lumang Tipan ay pinaulit-ulit na handog na hayop,
na kung saan ang saligan ng pagiging tagapamagitan ni Cristo ay ang Kanyang kamatayan sa krus, na
siya mismong  kabayaran para sa kasalanang nagawa minsan at magpakailanman.

Pangalawa, ang dakilang pari ng Lumang Tipan ay galing lamang sa panlupang gusali na kumatawan
sa lugar na pinananahanan ng Dios, samantalang si Cristo ay nagtungo sa langit, ang pinaka-presensya
ng Dios mismo, bilang ating tagapamagitan.

Pangatlo, ang dakilang hari ng Lumang Tipan ay isang makasalanan na nangangailangan ng isang
paghahandog na gagawin para din sa sarili niya, samantalang si Cristo ay ang walang-salang ganap na
Tagapamagitan.

At pang apat, ang dakilang hari ng Lumang Tipan ay nangamatay nang lahat, ipinapasa ang kanilang
gawain sa susunod na pari na nakahanay, samantalang si Cristo ay palaging nabubuhay upang
mamamagitan para sa atin.

Ang teksto sa ating harapan ngayon ay nagtatampok sa huling ito, na si Cristo ay palaging buhay upang
gawin ang mamagitan sa atin.  Ang mga salitang ito ay dapat magpaisip sa pagkabuhay na muli ni
Cristo.  Nang si Cristo ay magbangon mula sa mga patay, hindi ito tulad sa pagkabuhay ni Lazaro, na
siyang bumalik sa buhay na ito at isang araw ay mamamatay muli.  Hindi, si Cristo ay bumangon bilang
ating Tagapagligtas sa matagumpay ay walang hanggang buhay.  At sa buhay na ito Siya ay umakyat
sa presensya ng Dios kung saan, sinabi sa atin, Siya ay nananatiling buhay ngayon at namamagitan sa
atin.

Isipin mo ito.  Nang Siya ay umakyat sa kalangitan 2,000 taon na ang nagdaan, nagsimula si Cristo na
gumawa ng pananalangin para sa unang iglesia.  At Siya ay patuloy na dumadalangin para sa Kanyang
bayan sa oras na iyon, sa buong kasaysayan, at sa kasalukuyan.  Siya’y dumalangin para sa iglesia sa
kanyang nagpapasimulang paglago.  Idinalangin Niya siya sa panahon ng Middle Ages.  Idinalangin Niya
siya sa panahon ng Repormasyon.  At hanggang ngayon, Siya ay dumadalangin para sa kanya.  Siya
ay patuloy na dumadalangin para sa kanya hanggang sa katapusan ng panahon, kapag ang iglesia ay
natipon nang kasama Niya sa kaluwalhatian.

Dahil tayo ay may Cristo bilang ating makalangit na namamagitan, hindi natin kailangan at hindi dapat
tayong dumalangin sa mga santo o sa mga anghel.  Sinasabi sa atin ng Hebreo 4 na tayo ay
makakalapit na may lakas ng loob kay Cristo dahil Kanyang nalalaman ang ating kalagayan.  Hindi natin
dapat Siya pag-isipang mahirap maabot kundi katulad natin at siyang nakakaalam at nakakaunawa sa
atin at kaya ipinapanalangin tayo.

Para kanino dumadalangin ng makalangit na namamagitan si Cristo?  Ang sagot ng teskto:  “sa mga
nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya.”  Una, sinasabi ng mga salitang ito sa atin na ang pagiging
tagapamagitan ni Cristo ay hindi pangkalahatan kundi partikular lamang.  Ang Kanyang mga dalangin
ay hindi para sa lahat ng tao, kundi sa kanila na lumalapit sa Dios dahil sa Kanya, para sa mga
mananampalataya lamang.  Sa Juan 17:9 sinasabi ni Jesus,  “Idinadalangin ko sila: hindi ang
sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo.”
Kinikilala ng Juan 17 kung para kanino si Cristo dumadalangin bilang hinirang, silang mga pinili ng Ama
at ibinigay sa Anak.  Dito sa Hebreo 7 ang pangkat na ito ay kinilala bilang mga lumapit sa Dios dahil
kay Cristo.  Ang lumapit sa Dios dahil sa Kanya ay ang manampalataya kay Jesu Cristo.  Walang
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sinoman ang makakagawa nito maliban sa kanila na dinala ng Ama sa pamamagitan ng pananampalataya.

Pangalawa, ang mga salitang ito ay naglalarawan kay Cristo bilang natatanging daan ng kaligtasan, ang
tanging daan upang makalapit sa Dios.  Ang tanging Tagapamagitan sa pagitan ng Dios at ng tao ay
ang Taong si Cristo Jesus.  Sa Mga Gawa 4:12 ipinangaral ni Pedro:  “Sa kanino mang iba ay walang
kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat
nating ikaligtas.”  Si Jesus ang daan, ang tanging daan.

At pangatlo, ang mga salitang ito ay nagsasabi sa atin kung ano ang ipinag-uutos ng Dios na dapat
gawin  ng mga makasalanan.  Ang utos ng Dios sa lahat ay ang magsisi at lumapit sa Kanya sa
pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  Kinikilala mo ba ngayon, si Cristo bilang
natatanging daan sa Dios?  Lumalapit ka ba sa Dios dahil sa Kanya?  Ibig sabihin ito ay pagtanggi sa
iyong sarili, kinikilala ang iyong masamang kahinaan, at nagtitiwala lamang kay Cristo para sa
kaligtasan.  Ibig sabihin, ito ay pagtingin at pananalangin sa Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo para
sa pang araw-araw na kalakasan sa espiritual labanan ng buhay.  Si Cristo ang kataastaasan, ang
natatangi, ang sapat sa lahat na Tagapagligtas.  Siya ang tanging daan lamang sa Ama.  Na sa Kanyang
sarili ay sinabi:  “Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.  Walang makapupunta sa Ama kundi
sa pamamagitan ko.”

Para sa lahat ng mga lumapit sa Dios dahil kay Cristo, mayroon sa teksto na isang magandang
katotohanan, isang napakagandang pangako.  “Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga
nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya.”

Ang salitang “nakapagliligtas” sa teksto ay tumutukoy sa ating kaligtasan.  Mayroong dalawang bahagi
o dalawang aspeto sa gawing pagliligtas ni Cristo sa Kanyang bayan.  Una, mayroong kaligtasan na
tinapos na ni Cristo para sa atin sa Kanyang kamatayan sa krus.  Sa pamamagitan ng Kanyang
kamatayan, Kanyang binayaran ang halaga para sa ating mga kasalanan at gumawa para sa ating
kaligtasan.  Ating tinutukoy dito ay ang pagpapawalang-sala.  Pangalawa, mayroong kasalukuyang
gawa ni Cristo na inililigtas tayo araw-araw mula sa mga kaguluhan ng buhay, partikular mula sa
paglupig sa kasalanan at sa kapangyarihan nito.  Ito ang Kanyang gawain ng pagpapabanal at
pangangalaga.

Ang salitang “nakapagliligtas” sa teksto ay tumutukoy sa pangalawang aspetong ito ng kaligtasan.
nang sabihin nito,  “Si Cristo ay nakapagliligtas na lubos,”  ibig sabihin nito na Kanyang iniingatan ang
Kanyang pinapaging banal ang Kanyang mga pinili.  Dahil sa Kanyang patuloy na pagiging
tagapamagitan sa atin ngayon, nagpapatuloy si Cristo na iligtas tayo.

Bilang ating makalangit na tagapamagitan, dumadalangin si Cristo para sa ating kabanalan at para sa
ating pananatili.  Sa Kanyang panalangin ng pamamagitan sa Juan 17, sinabi ni Jesus,  “Ama, ingatan
mo sila,”  at  “Ama, pakabanalin mo sila.”  Ang Kanyang panalangin na ang Dios ay magpatuloy na
ibuhos ang Kanyang pagpapala sa Kanyang mga pinili sa sanlibutang ito, na bigyan Niya sila ng biyaya
na kailangan nila sa pang araw-araw, na sila ay mapuspos ng buhay ni Cristo at akayin pa palabas sa
kasalanan at kamatayan at patungo sa ilaw hanggang sa maabot nila ang kaluwalhatian ng langit.  Ito
ay isang panalangin na ingatan tayo ng Dios sa sanlibutang ito.

Dahil sa Kanyang pagiging tagapamagitan, makakaya ni Cristo na iligtas tayo ng lubos.  Ang mga
salitang “Makakaya Niya,” ay ilan sa mga nakakaaliw na mga salita sa Kasulatan para sa mga tunay na
mananampalataya, dahil ating kinikilala na hindi natin makakaya.  Hindi natin makakaya na iligtas ang
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ating mga sarili.  Hindi natin makakaya ang tumindig laban sa kasalanan at tukso.  Hindi natin
makakaya na gawin ang ating mga sarili na maging banal.  Hindi natin makakayang manatili hanggang
sa araw ni Cristo.  Tayo ay nasa gitna ng daigdig ng kaguluhan at tukso.  Ang ating mga kaaway na
si Satanas at ang sanlibutan at ng laman ay napakalakas.  At tayo ay mahina.  Sa Mga Roma 7
tinitingnan ito ni Pablo at sinasabing,  “Abang tao ako!  sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong
kamatayan?”  Hindi natin makakaya.  Subalit makakaya Niya.  Dahil Siya ay nabubuhay, at dahil
dumadalangin Siya para sa atin, makakaya Niya.  Kapag ako ay nakikipaglaban sa kasalanan at tukso;
kapag ang kasamahang mananampalataya ay nasa gitna ng matinding mga pagsubok o gumagala sa
daan ng kasalanan, sino ang magliligtas sa akin, sino ang magliligtas sa kasamahan kong ito na
Cristiano?  Makakaya Niya!

At makakaya Niya na gawin ito ng lubos.  Ibig sabihin ay sa kabuuan nito.  Ito ay tumutukoy sa bilang
at ng itatagal ng gawain ng pagliligtas.  Ginawang lahat ito ni Cristo.  At patuloy Niyang gagawin ito.
Ginawa Niya ang lahat.  Gagawin Niya ang lahat ng ito hanggang sa tayo ay maging ganap at dumating
kaluwalhatian.  Hindi Siya titigil sa pagliligtas sa kanila na Kanyang nasimula upang iligtas.  Tulad sa
sinasabi ng Filipos 1:6,  “na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa
araw ni Jesucristo.”  Hanggang sa katapusan, hanggang sa matapos ng lubos.  Anomang mga balakid
ang dumating sa aking daraanan, makakaya ni Cristo na iligtas ako mula sa kanila, upang lupigin sila,
upang ako ay maligtas.

Hangang sa malubos.  Ano ang mga balakid? 

Una, makakaya ni Cristo na iligtas ako mula sa sala ng lahat ng mga kasalanan ng aking nakalipas, na
patuloy na lumalabas sa aking budhi.  Ang mga kasalanang yaon ng aking nagdaan ay pwedeng maging
balakid sa aking kaligtasan.  Magagawa nitong isipin ko na aking kaligtasan ay imposible, na ako ay
hindi nararapat.  Subalit si Cristo ay natayo sa harapan ng Dios na may dugo ng Kanyang natapos na
paghahandog at Kanyang sasabihin,  “Ama, patawarin Mo sila.  Ibigay Mo sa Aking anak ang
kapayapaan ng kapatawaran.”  Makakaya Niyang magligtas ng lubos.

Ang pangalawang balakid ay ang aking kasalukuyang kahinaan, ang aking makasalanang kapalpakan.
Sinasabi ng 1 Juan 2,  “Kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama.”  Ang
aking makasalanang-likas ay nananatili sa akin, at ito ay mula sa patuloy na pakikipag-laban at
pagdududa.  Kailangan ko ng pang araw-araw na kapatawaran at kapakumbabaan dahil dito.  Subalit
makakaya ni Cristo na iligtas ako mula sa aking pagiging makasalanan.  Makakaya Niya na iligtas ako
ng lubos.

Pangatlo, makakaya Niyang iligtas ako sa pamamagitan ng lahat ng mga pagsubok sa aking buhay.
Ang bawat pagsubok ay isang hamon sa aking pananampalataya at sa aking kaligtasan.  Isipin mo si
Job, na nagdaan sa malubhang pagsubok at tinukso ng kanyang asawa na sumpain ang Dios at nang
mamatay na siya.  Sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, makakaya ni Cristo na iligtas tayo dahil tulad
sa sinabi ni Pablo sa II Timoteo 1:12,  “Siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kaniya
hanggang sa araw na yaon.”  Habang Siya ay nabubuhay at Siya ay dumadalangin para sa akin, walang
pagsubok, walang kahirapan, walang karamdaman, walang kalungkutan, walang alalahanin, walang
pagdadalamhati, walang kamatayan – walang makapaghihiwalay sa akin mula sa aking kaligtasan.
Makakaya Niya na iligtas ako ng lubos.

Pang apat, makakaya Niya na iligtas ako mula sa lahat ng aking mga pag-uusig.  Kapag ang anak ng
Dios ay inusig sa kanyang pananampalataya, kapag siya ay tinuya at pinagsalitaan ng masama, nakikita
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ni Cristo at Kanyang ipinapanalangin at ililigtas Niya ako.  Kanyang iniingatan ako.  Isipin mo ang
kamatayan ni Esteban ang martir dahil sa pag-uusig.  Habang siya ay pinagbabato, ano ang kanyang
nakita?  Kanyang nakita ang buhay na Jesus sa kanan ng Dios, nakatindig upang tanggapin siya.
Makakaya Niya na iligtas ako ng lubos.

Panglima, dahil Siya’y buhay bilang aking makalangit na tagapamagitan, makakaya Niya na iligtas ako
mula sa lahat ng tukso.  Kapag tayo ay tinukso bilang mga mananampalataya, mawawala marahil sa
atin ang maraming mga bagay.  Subalit isang bagay ang hindi mawawala, ito ay ang ating kaligtasan.
Alam ko ang isang tao, dahil sa krimen ay nakulong.  Nawala ang lahat sa kanya, lahat nang meron
siya, kasama na ang pamilya, at mga pag-aari.  Subalit sa pamamagitan nito lahat ng kanyang
pananampalataya ay naging mas malakas.  Sinabi ni Jesus kay Pedro sa kanyang tukso,  “Si Satanas
ay may pagnanais na makuha ka, subalit idinalangin kita na ang iyong pananampalataya ay hindi
mawala.”  Ito ay isang epektibong panalangin.  Makakaya Niya na iligtas ako ng lubos.

Pang anim, makakaya Niya na iligtas tayo mula sa mapait na kaaway ng kamatayan.  “Bagaman ako'y
lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan; sapagka't ikaw ay
sumasa akin.”  Dapat nating harapin lahat ang kamatayan.  Ang ating mga mahal sa buhay ay dapat
kunin sa atin sa kamatayan.  Subalit si Cristo ay palaging nabubuhay, namamagitan para sa atin.  At
dahil hindi Siya mamatay, ang kamandag ng kamatayan ay napawi.  Kanya tayong ililigtas sa
pamamagitan ng kamatayan.  Makakaya Niyang iligtas tayo ng lubos.

At pang pito, Kanya tayong ililigtas mula sa nakakatakot na Araw ng Paghuhukom.  “Sino ang
magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios?... Sino ang hahatol? Si Cristo Jesus na namatay,
oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang
namamagitan dahil sa atin”  (Mga Roma 8:33, 34).  Dahil makakaya Niyang mamagitan para sa atin
hindi natin kailangang matakot sa anomang kahatulan.  Wala nang anomang kahatulan na dadalhin
laban sa hinirang ng Dios.  Makakaya Niyang iligtas ako ng lubos.

Siya ay palaging nabubuhay upang mamagitan para sa atin.  Kaya maliligtas tayo ng lubos.  Sa bawat
balakid sa ating kaligtasan makakaya Niyang mapagtagumpayan ito.  Narito sa iyo ang magandang
katotohanan ng pag-iingat sa mga banal.  Si Cristo ngayon ay aktibong nabubuhay at gumagawa upang
iligtas ang Kanyang mga pinili sa pamamagitan ng pamamagitan sa kanila.

Ito ay isa sa mga dakilang pagpapala ng pag-akyat ni Jesu Cristo.  At isang tunay na kaaliwan para sa
lahat nang lumalapit sa Dios sa pamamagitan Niya.
 
_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, isang tunay na Tagapagligtas ang mayroon kami.  Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa
pagbibigay sa Iyong Anak.  Pinupuri Ka po namin ngayon dahil Siya ay nanatiling buhay para sa amin,
upang mapanatili kaming buhay para sa Kanya, at sa wakas, upang dalhin kami sa Kanyang
kaluwalhatian.  Aming dalangin, ingatan kami sa lahat ng balakid sa aming kaligtasan hanggang sa
araw na iyon ng pagdating. Sa pangalan ni Jesus, Amen.


