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LEVITICO 1:4-5 
"ANG PAGTUBOS" 
NI REV. CARL HAAK 

 
Sa panahong ito ng taon inaalala ng iglesia sa isang espesyal na paraan ang matinding paghihirap at 
mapait na kamatayan ng ating Panginoong Jesu Cristo sa krus.  Isasaalang-alang kong kasama ninyo 
ngayon ang paksa sa Kasulatan na kapwa malawak at malalim, isang katotohanan sa Kasulatan na 
umaabot sa isang dulo ng Biblia hanggang sa kabilang dulo; isang katotohanan na lubos na mahalaga sa 
iyong kaluluwa.  Ito ang katotohanan ng pagtubos, ang pagtubos na ginawa ni Cristo sa krus.  
 
Ang salitang “pagtubos” ay tumutukoy sa pagbabayad, pagbabayad na ginawa ng Dios sa ating mga 
kasalanan, isinagawa ni Jesu Cristo sa mga pagdurusang tiniis Niya sa krus.  Ang katuruang ito ng 
pagtubos ay ang mahalagang doktrina ng Biblia.  At dapat itong mahalaga sa iyo.  Gaano ka man 
katanda, gaano man ang iniunlad mo sa pag-aaral at sa kakayahan mong umunawa sa 
pananampalatayang Cristiano, anupaman ang mga gawang iyong isinagawa, wala nang mas mahalaga pa 
kaysa kay Cristo at sa Kanya na napako sa krus.  Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa doktrina ng 
pagtubos. 
 
Ang pagtubos ni Jesu Cristo ay ang sentro ng tudlaan ng aklat ng Dios, ang Biblia.  Alam mo na sa 
inaasinta ng isang mamamana mayroong serye ng mga bilog na nakapalibot sa gitna, o sa sentro ng 
tudlaan.  Kaya ang bawat katotohanan ng Biblia, ang buong kasaysayan, lahat ng mga tuntunin, mga 
katuruan, at mga pangangaral ay inayos na lahat sa palibot ng sentro ng tudlaang ito, iyan ay, ang Dios 
ay na kay Cristo na pinagkakasundo ang sanlibutan sa Kanyang sarili.  O muli, “At nakita ko sa gitna ng 
trono, ang isang Korderong pinaslang.”  Ang mensahe ng Salita ng Dios sa iyo ay hindi ayos ka lang.  Ang 
mensahe ng Salita ng Dios ay hindi sa kailangan mo lamang ng espiritual na pagpapanibagong ayos, 
pagbabanat ng mukha, wika nga.  Ang mensahe ay hindi sa ang Dios ay may kahanga-hangang plano sa 
iyong buhay kung iyo lamang…. Hindi.  Hindi iyan ang mensahe ng Salita ng Dios.  Ang mensahe ng Salita 
ng Dios ay ito:  Malibang kainin mo ang laman at inumin ang dugo ng Anak ng tao, wala kang buhay sa 
iyo.  Iyan ay, malibang si Cristo ay mapako sa krus at tubusin ang iyong mga kasalanan, wala kang 
anuman – walang hanggang pagkawasak lamang. 
 
Nakita mo, ang Salita ng Dios ay hindi, una sa lahat, isang aklat na tumutugon sa mga usaping 
panlipunan.  Ang Salita ng Dios ay hindi isang gabay sa ugnayan ng tao sa kapwa tao.  At hindi ito 
ibinigay upang turuan ka ng ipinapalagay na matagumpay na pamumuhay.  Ah oo, pinupulot natin sa 
Salita ng Dios kung paano tayo dapat mamuhay sa sanlibutang ito.  At tuturuan tayo ng Salita ng Dios sa 
bawat lugar ng ating buhay kung paano tayo mamumuhay gaya ng mga umaasa sa Panginoon.  Ngunit, 
ang Biblia ay hindi gaya ng Code of Hammurabi.  Hindi ito katulad ng Torah ng Judaismo.  Hindi ito 
katulad ng Koran ng mga Muslim.  Hindi ito aklat ng mga asal o mga katuruang moral.  Kundi ang 
pangunahing usapin ng pahayag ng Kasulatan ay:  Paano ka tatayo sa harap ng buhay at banal na Dios ng 
langit at lupa?  Ang usapin ng kapahayagan, ang Salita ng makapangyarihang Dios, ay:  Paano ka tatayo 
sa Kanyang harapan?   
 
Ang mga usapin ng iyong buhay ay kasalanan at Dios, kahatulan at biyaya, ang kabanalan ng Dios at ang 
ating sala.  Ang usapin ay:  ang pagtubos sa kasalanan sa dugo ng Anak ng Dios, ipinagkaloob ng pag-ibig 
ng Dios sa lahat ng sa Kanya.  Lahat ng, sa biyaya, ay tumingin sa Jesu Cristong ito at nagtiwala sa 
Kanyang pagtubos ay mabubuhay.  At lahat ng, sa kahangalan, ay tinanggihan ito at niyakap ang sarili 
nilang mga daan at kasalanan ay mapapahamak.  Iyan ang mensahe ng Salita ng Dios. 
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Kaya ngayon, tayo man, ay ipinangangaral si Cristo at Siya na napako sa krus.  Hindi tayo, gaya ng sinabi 
ni apostol Pablo sa mga taga-Corinto sa I Corinto 1, nagtatampisaw sa haka-haka.  Hindi tayo 
naghahanap ng mga tanda mula sa langit, mapaghimalang mga tanda na, sabi nga, ay nagpapatunay sa 
salitang sinasabi natin.  Sa halip nagsasalita tayo tungkol sa pagtubos ng ating Panginoong Jesu Cristo.  
Sapagkat, huwag nawang ipahintulot ng Dios na tayo ay magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong 
Jesu Cristo.  Ang pagtubos na ginawa Niya sa krus ay naglinis, nagpatawad, nagtakip sa lahat ng mga 
kasalanan ng Kanyang bayan, ng mga ibinigay ng Ama sa Kanyang Anak mula sa walang hanggan, 
mapagbiyayang kalooban ng paghirang. 
 
Ngayon ang katotohanan ng pagtubos ay tiyak na katotohanan, gaya ng sabi ko, na sumasakop sa lahat 
ng mga katuruan ng Kasulatan.  Ito’y matatagpuan sa buong Kasulatan.  Ang bayan ng Dios sa Lumang 
Tipan  ay alam na alam ang katotohanan tungkol sa pagtubos.  Maaalala mo na may mga aklat sa Biblia – 
Exodo at Levitico – na nakatalaga sa buong paksa ng pangangailangan ng handog at ng katotohanan na 
ang bayan ng Dios ay dapat patuloy na nagdadala ng handog para sa kanilang kasalanan upang magawa 
ang pagtubos.  Ang pagtubos sa kasalanan ay tumutukoy sa pagtatakip, paglilinis, pagpapatawad, sa 
kasalanan na matatamo lamang sa paraan ng pagbubuhos ng dugo, ng pagsunog sa isang inihahandog.  
Kung nabuhay ka sa Lumang Tipan hindi ka magkakamali dito.  Malalaman mo na ang daan tungo sa Dios 
ay sa paraan lamang ng paglalagay ng mga kasalanan sa isang sakdal na handog, at ang handog na ito ay 
dapat matupok ng apoy ng Dios.  Ang tanging paglapit sa Dios ay sa paraan ng pagtatakip sa kasalanan – 
ang paraan ng pagtubos. 
 
Kung bubuuin mong muli sa loob ng isang araw ang tela ng sistema ng Lumang Tipan, makikita mo kung 
paanong itinatak ito ng Dios sa isipan ng Kanyang bayan.  Ito man ay sa ilang, nang itinayo ni Moises ang 
tabernakulo, o ito man pagkatapos ay sa templo ni Solomon sa lunsod ng Jerusalem, araw-araw, paulit-
ulit, ang madudugong handog ay dinadala sa templo o tabernakulo.  Ang mga hayop ay sinusunog sa 
dambana.  Kailangang maisagawa ang pagtubos.  Ano ang sinasabi ng Dios?  Sinasabi Niya ito (Heb. 
9:22):  “Kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan.” 
 
Kapag dumako tayo sa katotohanan ng pagtubos tayo ay gumagawa ng kapahayagan, kapahayagan na 
ang Espiritu Santo ay sumusulat sa ating mga kaluluwa.  Gumagawa tayo ng kapahayagan ng mga 
katotohanan at ng Dios na banal.  Kapag dumako tayo sa pagtubos, kung gayon ay nauunawaan natin na 
ang malaki nating problema ay ang ating kasalanan, ang ating kawalang-kakayahan na alisin ang ating 
kasalanan, at ang pagiging karapat-dapat natin sa kaparusahan ng Dios.  
 
Alam mo ba ang katotohanang iyan?  Ang mga salita bang, “Dios, mahabag ka sa akin na makasalanan,” 
ay nasa iyong puso?  Ang mga salita ba ni David sa Awit 51 ay sa iyo:  “Maawa ka sa akin, O Dios, ayon sa 
iyong tapat na pag-ibig”?  Malibang ang katotohanang ito, ang kabigatang ito ng kasalanan ay personal 
na dalhin sa iyong kaluluwa, walang saysay na magpatuloy pa sa pagpapaliwanag ng doktrina ng 
pagtubos.  Sapagkat ang pagtubos ni Jesu Cristo ay hindi dumarating na nakabitin sa isang kalawit, na 
inihulog mula sa kawalan.  Ang kaligtasan ay hindi lamang sasabihin mong, “Jesus.”  Kundi ang pagtubos 
ay nakatayo sa matibay na katotohanan ng ating kasalanan, at ng ating kasalanan sa presensya ng Dios. 
 
Ang kasalanan ay isang kahindik-hindik na bagay.  Nararapat sa kasalanan ang walang hanggang 
kaparusahan dahil sa kung sino ang Dios.  Ang Dios ng Biblia ay tunay na banal at mabuti, dalisay mula sa 
lahat ng kasamaan.  Kaya mababasa natin sa Hebreo 12, ang ating Dios ay isang apoy na tumutupok.  O, 
sa pangitaing ibinigay kay Isaias sa kapitulo 6, na itinatago ng serafin, ng mga anghel, ang kanilang mga 
mukha sa Kanyang harapan habang sila’y nakatayo sa harap ng trono at nagsasabing, “Banal, banal, 
banal ang Panginoong Dios na makapangyarihan.”  Siya ang Dios ng katarungang di-mababali.  Lagi 
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Niyang ginagawa ang tama.  Exodo 34:7 – Ang Dios ay nagdaan sa harapan ni Moises at ipinahayag ang 
Kanyang pangalan, “ang Panginoong Dios, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig, nagpapatawad ng 
kasamaan,” ngunit sa anumang paraan ay hindi ituturing na walang sala ang may sala.  Sa ilalim ng 
anumang pamimilit ang Dios ay hindi kikindat sa kasalanan.  Siya ang Dios na lubos na soberano (Awit 
135:6):  “Ang aming Dios ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan.”  At 
Siya ay Dios ng kaawaan at tapat na pag-ibig.  Ayon sa Exodo 20 pinagpapakitaan Niya ng wagas na pag-
ibig ang libu-libong umiibig sa Kanya.  Siya ang Dios na nagsabi sa pamamagitan ng mga propeta, “Inibig 
kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang-loob sa iyo.” 
 
Kung uunawain mo ang katotohanan ng pagtubos, ang mga katotohanang ito ay dapat maisulat sa iyong 
puso ng Espiritu ng Dios.  Anong mga katotohanan?  Dalawang katotohanan:  ang iyong kasalanan at ang 
buhay, tunay na Dios.  Alam mo ba ang mga katotohanang iyon?  Hindi kita tinatanong kung ikaw ay 
isang theologian.  Tinatanong kita kung ang Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Salita, ay pinagkalooban 
kang maunawaan ang katotohanan – ang iyong kasalanan at ang Dios na banal?  Kung ang iyong Dios ay 
hindi ang Dios na iyon, ang Dios ng banal na Kasulatan, kung gayon ay naglilingkod ka sa isang dios-
diosan.  Kung ang Dios na itinuturo sa iyo o ipinangangaral sa iyo ay mababa sa Dios na banal ng banal 
na Kasulatan, kung gayon, ang katotohanan ng pagtubos ay mawawalan ng saysay sa iyo.  Kung hindi mo 
kilala kung sino ang Dios, ang doktrina ng krus kung gayon ay daranas ng pagguho at pagtatakwil.  Kung 
gumagawa ka ng Dios mula sa mga bagay galing sa sarili mong imahinasyon, kung iniisip mong ang Dios 
ay isang di-banal na piraso, kung gayon lahat ng katotohanan ng pagtubos ay hindi kayang ipaliwanag sa 
iyo.  Bakit?  Bakit ibinitin sa krus ang Anak ng Dios at pinabayaan maging ng Dios?  Ang Kasulatan ay 
nagbibigay ng kasagutan:  Tingnan ang Awit 22:  “Gayunman ikaw ay banal, nakaluklok sa mga papuri ng 
Israel.”  Si Jesu Cristo ay nasa krus dahil ang matuwid at banal na Dios, sa kahabagan, ay ibibigay ang 
Kanyang Anak upang pasanin ang parusang nararapat sa mga kasalanan ng Kanyang bayan. 
 
Ang maluwalhating katotohanan ng pagtubos ay inilipat ang ating mga kasalanan kay Jesu Cristo.  Si Jesu 
Cristo ang kumakatawan sa lahat ng tumanggap ng masaganang biyaya, lahat ng ibinigay ng Ama sa 
Kanya.  
 
Anong luwalhating katotohanan! Ang maluwalhating katotohanang ito ay ipinakita sa Lumang Tipan 
kapag inilalapat ng pari ang kanyang kamay sa hayop na ihahandog bilang tanda ng paglilipat ng sala.  
Iyan ang kahanga-hangang katotohanan ng pagtubos.  Lahat ng ating sala at pagkakasala ay inilipat kay 
Cristo.  Ang kasalanan, ang nararapat na poot, at ang kaparusahan na utang ng mga kasalanan ng mga 
hinirang ng Dios ay inilagay sa Panginoong Jesu Cristo.  Ito ay gawa ng Dios.  Hindi ito batay sa iyong 
gawa.  Ito’y gawa ng Dios.  Bilang hukom ng buong lupa, inilapat ng kamay ng Dios ang mga kasalanan ng 
Kanyang mga anak na hinirang sa ulo at kandungan ni Jesu Cristo. 
 
Maaalala mo na pinutungan ng koronang tinik ang ulo ni Jesus.  Higit diyan ang Panginoong Jesu Cristo 
ay sinumpa ng Dios dahil sa atin.  Ito’y ipinatong sa Kanya.  Ibinuhos ito ng Dios sa Kanya.  Dinala Niya 
ang kagimbal-gimbal na sumpa para sa ating mga kasalanan.  Ang buong matinding bigat ng sala ng 
iglesia ng Dios ay ipinatong kay Jesu Cristo.  At ginanap iyan ni Jesu Cristo, pinasan iyan, nang mamatay 
Siya sa krus.  O, ang kagalakan nito! Alam mo ba ang iyong kasalanan?  Hindi ko tinatanong kung inaamin 
mong nagkakasala ka tuwi-tuwina.  Kundi alam mo ba ang kaitiman ng sarili mong puso?  Napipighati ka 
ba sa ilalim ng kasalanang iyan?  O, sa pagmamalaki at kahambugan, minamaliit mo ba ang iyong 
kasalanan?  Nasasaktan ka ba, marahil, sa ebanghelyo ni Jesu Cristo ngayon na nagpapahayag na ikaw ay 
isang makasalanan na nararapat lamang sa walang hanggang kapahamakan?  Alam mo ba ang sarili 
mong kasalanan?  Kung, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay alam mo, anong luwalhating 
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katotohanan! Ang Dios, sa biyaya, hindi ikinokompromiso ang Kanyang kabanalan, hindi kumikindat sa 
kasalanan, ang Dios sa biyaya ay kinuha ang ating mga kasalanan at inilagay ang mga ito kay Jesu Cristo. 
 
Sa pamamagitan ng pananampalataya natin natatanggap ang pagpapalang ito.  Sa pamamagitan ng 
pananampalataya, sa krus, na inaangkin natin at nalalaman ang maluwalhating katotohanan na ang 
pagtubos ay ginawa para sa ating mga kasalanan. 
 
Ang pagtubos na ito ay tinanggap ng Dios.  Ang handog ng Kanyang Anak sa krus ay tinanggap sapagkat 
binayaran itong lahat ni Jesu Cristo, tiniis itong lahat.  Maaari nating basahin sa Efeso 1:6, “Para sa 
ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa 
pamamagitan ng Minamahal.”  Ipinagkaloob ng Dios ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng 
minamahal na Anak.  Sa gawa ng Kanyang minamahal na Anak, ang Dios ay napalubag, nasiyahan.  Ang 
buong kabayaran ay ibinigay.  Pinagdusahan Niya ang buong katarungang itinakda ng Dios.  Ginawa Niya 
ang ganap na pagtubos.   
 
Ipinahahayag ng ebanghelyo sa atin ngayon na si Cristo ang ating pantakip, na kailangan nating tingnan 
at hindi dapat tumingin sa anupaman para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kundi kay Cristo at 
sa Kanyang nag-iisang gawa sa krus.  Walang ibang makapagpapatawad sa kasalanan.  Walang 
posibilidad na ang higit sa isang kasalanan ay mapapatawad, mapapaalis, hiwalay sa gawa ng mismong 
Anak ng Dios na minsang isinagawa sa krus ng Kalbaryo.  Ang krus ang ating panangga, ang ating 
kanlungan.  Ito ang tanging kanlungan.  Ito ang tiyak na kanlungan ng ating mga kaluluwa. 
 
Huwag mong ilagay ang tiwala sa iyong sarili.  Huwag mong tingnan kung sino ka.  Huwag kang 
magmalaki sa iyong sarili sa pag-iisip na kahit paano ikaw ay mas mabuti kaysa iba.  Huwag mong 
tingnan ang iba para tumubos sa iyo o sa pari o sa ilang seremonya o ilang handog na isinasagawa ng 
iglesia upang alisin ang iyong mga kasalanan.  Huwag mong tingnan ang iyong mga gawa, ang iyong 
angkan, ang iyong lakas, ang iyong ganda, ang iyong mga kaloob.  Lahat ng ito, pagdating sa pag-aalis ng 
kasalanan, ay basura, ganap na basura.  Hindi nito maaalis ang iyong kasalanan. 
 
Isang bagay lamang ang magkapag-aalis ng kasalanan:  si Cristong napako, ang krus.  Pakinggan Siyang 
sumigaw mula sa krus na iyon:  “Natupad na.”  Hindi Niya sinabing, “Tapos na ako.”  O, hindi.  Sumigaw 
Siya ng malakas na tinig, “Natupad na!” At iyan ay nangangahulugan na ang lahat ng gawa ng pagtubos, 
ng pagbabayad sa kasalanan ay naisagawa na.  Ang buong walang hanggang poot na nararapat sa ating 
kasalanan ay nabayaran na sa kamatayan ni Jesu Cristo. 
 
Ano ang humahawak sa sentro ng iyong buhay? Dapat tayong mabuhay mula sa katotohanan ng 
pagtubos.  Dapat tayong mabuhay sa ilalim ng anino ng krus.  Kung itong katotohanan ng pagtubos na 
ipinaliwanag natin ng maigsi sa iyo ngayon mula sa banal na Kasulatan ay hindi ang puso at ang kaluluwa 
ng iyong buhay, kung gayon ang lahat ay nawawala sa iyo.  Ito’y dapat na mahalaga sa buo nating pag-
iisip at buong pamumuhay.  Kung hindi ito mahalaga, kung hindi ito namumuhay sa ating puso, ang lahat 
ng ating relihiyon kung gayon ay gaya ng nangangamoy na bangkay.  Maaari mong tawagin ang iyong 
sarili na Cristiano at siguro ay maaari mong idagdag ang pabango ng legalismo o pormalismo o 
emosyonalismo o rituwal. Maaari mong sabihin, “Ako’y Cristiano at mas mabuti ako kaysa iba.  
Tinutupad ko ang mga panlabas na seremonya ng iglesia.  Pumunta ako dito sa isang bagong iglesia at 
mayroon nitong alon ng emosyonalismo – ang lahat ay emosyonal – hindi ko alam kung ano ang tungkol 
dito, pero kaming lahat ay emosyonal.  Mayroon kami nitong mabuting pakiramdam sa aming mga sarili.  
Siguro ay ligtas na ako.“  Kung iyan ang saklaw ng iyong relihiyon, kung gayon ang iyong relihiyon ay gaya 
ng nangangamoy na bangkay sa paningin ng Dios. 
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Ang tunay na relihiyon ay si Cristo at Siya na napako sa krus.  Ang tunay na relihiyon ay ang pagkaalipin 
at kabigatan ng kasalanan ay nawasak sa paanan ng krus.  Lahat ng nagpahayag ng krus na ito at ng 
Tagapagligtas na ito at sila na, sa biyaya ng Dios, ay yumakap sa katotohanan ng pagtubos, ay hindi 
mapapahiya. 
 
Ipinagmamalaki mo ba ito?  Ito ba ang puso at sentro ng buo mong buhay?  Nakukuha ba nito ang lahat?  
Matibay ba nitong itinatali ang iyong puso kung kaya ngayon, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, 
ipinahahayag mo na mabubuhay ka sa Kanya at hindi sa iyong sarili?  O ang kinang ba ng kasalanan at 
ang kinang ng sanlibutan ang nakakakuha sa iyo?  Ang pagmamataas sa buhay, ang panlilinlang ng 
kayamanan, ang kawalang-kabuluhan ng pagnanasa?  Kung si Cristong napako sa krus ay hindi ang 
sentro ng iyong buhay, anuman ang nasa sentro ay isang dios-diosan.  Siya lamang ang karapat-dapat. 
 
Sa ebanghelyong ito kami ay nagpapatotoo ngayon.  Ang katotohanang ito ang aming ipinahahayag.  Ito 
ang katotohanan.  Ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa pulitika.  Hindi ito matatagpuan sa mga 
samahan.  Hindi ito matatagpuan sa iyong sarili.  Ito’y matatagpuan lamang kay Cristong napako sa krus.  
Wala talagang nababago sa buhay ng isang lalaki o babae hangga’t hipuin ng krus ang buhay na iyon, 
inilalantad ang kasalanan, ipinahahayag ang Dios na banal, at dinadala ang hiwaga ng biyaya ng Dios. 
 
Marami ang tatawag ditong kahangalan.  Marahil, may mga iba na nakarinig nitong ebanghelyo noon at 
tutugon sa pagsasabing, “Sinong may pakialam? Anong malaking bagay diyan?  Narinig ko na iyan dati.”  
Subalit doon sa mga iniligtas ng makapangyarihang biyaya ng Dios, ang ebanghelyong ito ay si Cristo, ang 
kapangyarihan ng Dios, si Cristo ang karunungan ng Dios.  Pakinggan ang salita ng Dios:  may hiwagang 
nangyari.  Ang mga kasalanan ng bayan ng Dios ay inilagay kay Jesu Cristo.  At sa krus ay pinasan Niya 
sila.  Habangbuhay na silang inalis.  Ang pagtubos ay ginawa para sa atin.  At ito ay ginawa dahil inibig 
tayo ng Dios.  Ngayon lalayo tayo sa katotohanang ito na may isang nagbabagang tanong:  Panginoon, 
paanong ang buo kong pag-iisip at mga salita at pagmamahal, ang aking puso at kaluluwa, ay 
maipapakita ang pag-ibig at ang papuri na nararapat sa Iyo? 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Pinasasalamatan Ka namin dahil sa Kanya at sa mahalagang pagtubos 
na ginawa Niya sa Kanyang dugo.  Pagpalain Mo ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Sa pangalan ni 
Jesus, Amen. 


