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ROMA 3:25-26 
"ANG KRUS" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Pakibuksan po ninyong kasama ko ang inyong mga Biblia sa Roma 3:25-26.  Ang mga talatang ito ay 
magsisilbing teksto natin para sa pagbubulay ngayon.  Mababasa natin, “Na siyang inialay ng Dios bilang 
handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng 
pananampalataya.  Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Dios, sapagkat sa 
kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan; upang 
mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring 
ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus.”   
 
Sa pagbasa ko ng mga talatang iyon, siguro ay nadama mo na sila ay matibay at malalim na binuo.  Dapat 
tayong maging maingat na hindi malampasan ang mga gayong bahagi ng Salita ng Dios.  Napakadaling 
mahuli ang ating mga sarili na nag-iisip na, “Alam ko ang pangkalahatang diwa ng ebanghelyo at ng pag-
ibig ng Dios at kapatawaran, at ang mga talatang tulad niyan ay napakasalimuot, at hindi ko na aabalahin 
ang sarili ko upang kalasin sila.”  Sa gayon ay pagkakaitan natin ang ating mga sarili ng dakilang personal, 
espiritual na kabutihan at kapayapaan na nagmumula sa pagtalunton sa mga katotohanan ng Salita ng 
Dios.  Malala pa, magpapakita tayo ng kawalan ng pagpapahalaga sa Dios at ipapakita natin na wala 
tayong pakialam sa mga bagay na nagpapakita ng Kanyang kaluwalhatian at ng Kanyang katangian. 
 
Ang mga talatang binasa ko ay nakatingin sa krus ni Jesu Cristo, ngunit nakatingin sa krus mula sa 
pananaw ng Dios.  Ipinapaliwanag sa atin ng mga talata kung bakit kinakailangan ang krus ni Jesu Cristo 
mula sa pananaw ng Dios.  Karaniwan na tayong tumitingin sa krus mula sa pananaw ng kung anong ibig 
sabihin nito sa atin.  Ang Kasulatan ay puno niyan.  Mababasa natin sa Galacia 2:20, “ang buhay na 
ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng 
Dios na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.”  Sa Roma 3:24, mababasa 
natin:  “Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng 
pagtubos na na kay Cristo Jesus.”   
 
Ngunit ang ating teksto, Roma 3:25, 26, ay kinukuha ang pananaw ng Dios at nagtuturo sa atin na 
ipinapakita ng krus kung paanong magiging matuwid ang Dios at taga-aring ganap niya na 
sumasampalataya kay Jesus, iyan ay, kung paano siyang magiging pareho sa magkasabay na panahon.  
O, ilagay mo sa ganitong paraan, paanong ang Dios, nang hindi itinatanggi ang sarili Niyang kabanalan at 
katuwiran laban sa kasalanan, ay sabay na makapagpapatawad sa mga sumasampalataya kay Jesu 
Cristo.  O, paanong ang Dios, nang hindi ikinokompromiso ang sarili Niyang katangian ng katuwiran at 
katarungan, ay sabay na makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. 
 
Nakita mo, bilang mga mananampalataya, ang dakila nating pagnanasa ay maging Dios ang Dios.  Ayaw 
natin ng mumurahing kapatawaran na mula sa pagsasantabi ng Dios sa sarili Niyang mahalagang 
katarungan tungkol sa kasalanan.  Ayaw natin ng mumurahing ebanghelyo na nagsasabi lamang na 
ipinahahayag ng Dios na patatawarin Niya tayo dahil sa sarili Niyang kabanalan.  Hindi, upang ang  
kapatawaran ng mga kasalanan ay maging isang tunay na bagay, upang maging atin, ito’y mangyayari 
lamang sa paraan ng pagtupad ng Dios sa lahat ng sarili Niyang banal na hinihingi, ang sarili Niyang 
katarungan patungkol sa kasalanan.  Iyan ay ang krus. 
 
Ngayon siguro ay mapapansin mo, kung nakabukas pa ang iyong Biblia, na ang mga talatang 25 at 26 ng 
Roma 3 ay talagang pagpaptuloy ng talatang 24.  Nabasa natin sa talatang 24 na tayo ay itinuturing na 
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ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Cristo Jesus.  Sa 
madaling salita, sinasabi sa atin ng apostol na ang daan sa kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagtupad 
natin sa kautusan, kundi malaya tayong tinubos ng Dios kay Jesu Cristo.  Sa pagtubos na ginawa ni Cristo, 
mapagbiyaya tayong pinatawad ng Dios.  Subalit hindi humihinto ang apostol doon.  Tumingin pa siya ng 
mas malalim dito at sinabi niyang may higit pa.  Sinasabi niyang si Cristo ay inialay ng Dios bilang handog 
na pantubos para sa ating mga kasalanan upang maipakita ng Dios ang Kanyang katuwiran at 
mapatunayan na Siya ay matuwid at taga-aring ganap ng mga sumasampalataya kay Jesu Cristo.  Sa 
madaling salita, ang apostol ay nagpapatuloy upang ipakita sa atin na may banal na dahilan para sa krus.  
Ang Dios ay nagligtas sa paraang ginawa Niya dahil iyon ang tanging paraan kung paanong mapapanatili 
Niya ang Kanyang katuwiran at kabanalan at kasabay nito ay maibigay ang buong kapatawaran sa atin.    
 
Ang kaisipan na mapapatawad ng Dios ang kasalanan nang hindi muna pinarurusahan ang kasalanang 
iyon, at ang Dios ay handang kalimutan lamang ang tungkol sa kasalanan kung sumasampalataya ang 
tao, at samakatuwid ay hindi na papansinin ang kanilang mga kasalanan nang hindi hinihingi ang 
kasiyahan ng Kanyang katuwiran sa kasalanang iyon, ang gayong kaisipan ay ganap na winasak sa mga 
talatang ito ng Roma 3.  Walang kanlungan para sa iyong kaluluwa sa gayong ebanghelyo. 
 
Tinuruan tayo, una sa lahat, na ang kamatayan ni Jesu Cristo sa krus ay gawa ng Dios.  “Na siyang inialay 
ng Dios bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng 
pananampalataya.”  Inialay Siya ng Dios.  Ang salitang iyan ay nangangahulugang “ginawang malinaw.”  
Inilagay ng Dios si Cristo sa krus.  Ginawa Niya iyon upang si Cristo ay maging pantubos (ang salita ay 
nangangahulugang pantakip) sa Kanyang dugo – upang takpan ang ating mga kasalanan ng Kanyang 
dugo.  Dahil diyan inilagay ng Dios ang Kanyang Anak sa krus. 
 
Alam natin na kadalasan ang krus ay ginagawang madamdamin.  Naririnig natin ang mga salitang, “Ah, si 
Cristo ay napakabuti para sa sanlibutan.  Nangunguna Siya sa Kanyang panahon.  Hindi nila Siya 
nauunawaan.  Isang kalunus-lunos na di-pagkaunawa sa ugat ng masamang palagay ng tao.  Nalulungkot 
kami para sa Kanya.  Hindi dapat ito nangyari.” 
 
Kung ganyan ang pagtingin mo sa krus, hindi mo pa ito nakikita.  Ang krus ay hindi isang aksidente.  Ang 
krus ay isang bagay na sinasadya sa bahagi ng Dios.  Inilagay ng Dios si Cristo sa krus upang ang Kanyang 
Anak ay maging pantakip sa kasalanan sa Kanyang dugo.  Mababasa natin sa Mga Gawa 2:23 na Siya ay 
ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios .  Inilagay Siya ng Dios.  May ginawa ang Dios.  
Sa larangan ng kasaysayan ng tao ang Dios ay may ginawang napakalinaw at napakaliwanag.  Sa pinaka 
pampublikong gawa na nangyari, ang Dios, sa paningin ng lahat, ay ipinako ang Kanyang Anak sa krus.  
At ginawa iyon ng Dios upang ang Kanyang Anak ay maging pantakip sa kasalanan sa Kanyang dugo. 
 
Bakit ginawa iyan ng Dios?  Ano ang nagtulak sa Dios upang gawin ito?  Ano ang Kanyang dahilan?  
Sinasabi sa atin ng teksto na ginawa Niya ito upang maipakita ang Kanyang katuwiran.  Nabasa natin, 
“upang maipakita ang pagiging matuwid ng Dios, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang 
pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan; upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na 
siya'y matuwid.”   
 
Isa-isahin natin iyan.  Inilagay ng Dios ang Kanyang Anak sa krus upang maipakita.  Ang salitang iyan ay 
nangangahulugang:  gawing malinaw, upang ipakita, upang patunayan.  Inilagay ng Dios ang Kanyang 
Anak sa krus bilang pantakip sa ating mga kasalanan sa Kanyang dugo upang may maipakita – upang 
magpahayag.  Upang magpahayag ng ano?  Ng Kanyang katuwiran.  Alam mo na ngayon na iyan ang 
susing salita sa sulat sa mga taga-Roma.  Sa kapitulo, kapitulo 3, ginamit ng apostol ang salitang 



3 
 

“pagiging matuwid” sa katuturan ng katuwiran na ibinibigay sa atin ng Dios.  Ginagawa din tayong 
matuwid ng Dios sa Kanyang Anak.  Ngunit sa talatang ito hindi ganyan ang kahulugan.  Sa talatang ito 
ito’y nangangahulugang ang pagiging matuwid ng Dios.  Inilagay ng Dios ang Kanyang Anak sa krus 
upang may sabihin tungkol sa Kanyang sarili, upang sabihin sa atin na Siya ay Dios na matuwid, upang 
ipahayag na Siya ay matuwid patungkol sa kasalanan.  Samakatuwid, ang layunin ng Dios sa krus, ay 
upang ipahayag ang katotohanan ng Kanyang kalikasan, ang katotohanang ito:  “Ako ay matuwid at sa 
pagiging matuwid ay sumisingil ako ng kabayaran sa kasalanan.” 
 
Sinasabi kong muli, hindi nagsasabi ang krus na ang Dios ay mapagpahintulot sa kasalanan – na 
makapagpapatawad Siya sa pagpili lamang na walang gawing anuman tungkol sa iyong kasalanan kung 
ikaw ay handang gumawa ng isang uri ng pagpapahayag.  Hindi, kabaligtaran ang ipinahahayag ng krus.  
Ipinahahayag ng krus na ang Dios ay matuwid at sa Kanyang pagiging matuwid ang ating mga kasalanan 
ay dapat maparusahan.  Pansinin kung paano iyan sinabi ng apostol. “Upang maipakita ang pagiging 
matuwid ng Dios, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang 
nagawa sa nakaraan.”  Inilagay ng Dios ang Kanyang Anak sa krus upang ipahayag, upang patunayan, na 
Siya ay matuwid kung may kinalaman sa pagpapatawad sa mga kasalananag nagawa sa nakaraan, sa 
pamamagitan ng pagtitiis ng Dios. 
 
Ang salitang “pinalampas” ay nangangahulugang “palampasin, sadyang kaligtaan” – ang pagpapalampas 
sa mga kasalanang nagawa sa nakaraan.  Hindi sinasabi ng apostol na ang mga nakaraang kasalanan ng 
sinuman ay pinatawad ni Jesu Cristo.  Tinutukoy niya ang mga kasalanan na nagawa sa isang panahon 
noong nakalipas, lalo na yaong mga kasalanan na nagawa bago ipinako si Cristo.  Tinutukoy niya ang mga 
kasalanang nagawa ng bayan ng Dios sa Lumang Tipan.  Sinasabi niya sa atin na ang Dios, sa krus, ay 
nagpahayag na Siya ay matuwid nang palampasin Niya ang mga kasalanan na nagawa sa panahon ng 
Lumang Tipan ng Kanyang mga anak, sa pamamagitan ng pagtitiis ng Dios.  Ang Dios ay nagpigil, hindi 
ibinuhos ng Dios, ang poot na nararapat sa mga kasalanang iyon.  Bakit?  Dahil inilagay ng Dios ang 
Kanyang Anak sa krus upang ipakita na Siya ay magiging matuwid, na Siya ay magkakaroon ng kasiyahan 
para sa mga kasalanang iyon.  Hindi Niya kakaligtaan ang mga kasalanang iyon, kundi sa katunayan ay 
parurusahan Niya ang mga kasalanang iyon ngayon kay Jesu Cristo na Kanyang Anak.  Iyan ang ibig 
nitong sabihin.  Iyan mismo ang sinasabi ni Pablo sa ating teksto.  Ang krus ni Jesu Cristo ay may 
malaking halaga.  May malaki itong halaga dahil ito ang pagdudulot ng matuwid na parusa na nararapat 
sa ating mga kasalanan – ang mga kasalanang nagawa bago ang krus ng bayan ng Dios sa Lumang Tipan, 
at ng mga kasalanan din ng buong bayan ng Dios na kinilala ng Dios sa isang mapagbiyayang paghirang. 
 
Samakatuwid, sa krus ay ipinapakita ng Dios na Siya ang Dios na napopoot sa kasalanan, na Siya ang Dios 
na dapat, ayon sa sarili Niyang katuwiran, ay nagpaparusa sa kasalanan, na Kanyang ibubuhos ang 
Kanyang poot sa kasalanan, at, kasabay nito, na Siya ay magiging Dios na magpapatawad sa ating mga 
kasalanan.  Itatanong natin, Paanong magiging parehong ganoon ang Dios?  Paanong magiging matuwid 
ang Dios na ibinubuhos ang Kanyang poot laban sa kasalanan at kasabay nito ay maging mapagbiyayang 
Dios, na nagpapatawad sa ating mga kasalanan?  Ang sagot ay:  ang Dios, doon sa krus, sa isang 
pampublikong paraan, ay ipinakita kung paano Niya ito gagawin.  Inialay Niya ang Kanyang Anak upang 
maging handog na pantubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang 
dugo.  Inilagay Niya ang Kanyang Anak sa krus, sa gitna ng tanghalan ng kasaysayan ng tao, at ibinigay 
Niya ang Kanyang Anak upang maging kinatawan ng sarili Niyang iglesia at bayan, at samakatuwid ay ang 
Nag-iisang magtitiis ng matuwid na kahatulan ng Dios laban sa ating mga kasalanan.  Sa Kalbaryo ay 
ipinakita ng Dios na napopoot Siya sa kasalanan at ayon sa sarili Niyang katuwiran ay parurusahan ang 
kasalanan, ating kasalanan.  Hindi lamang sa sarili nating ulo, kundi sa ulo ni Jesu Cristo, na Kanyang 
ipinagkaloob upang katawanin ang lahat ng sa Kanya. 
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Ang layunin ng Dios ay pawalang-sala tayo nang malaya kay Jesu Cristo habang kasabay nito ay 
nananatili ang matuwid at banal na Dios na hindi maaaring magkaroon ng bahagi sa kasalanan.  Sinasabi 
sa atin ng apostol na hindi lamang ito gayon kaugnay sa mga kasalanan ng mga banal sa Lumang Tipan, 
kundi sa atin din.  Ipinahahayag ng Dios ang Kanyang katuwiran sa panahon ding kasalukuyan, nabasa 
natin, hindi lamang kaugnay sa mga kasalanang nagawa sa nakaraan.  Nabasa natin sa talatang 26, 
“upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid” – sa panahong kasalukuyan, para rin 
sa ating mga kasalanan. 
 
Kaya itatanong natin ito:  “Ang mga kasalanan ba ni Abraham at Jacob at David ay pinakitunguhan ni 
Jesu Cristo sa krus?”  Ang sagot ay:  Oo.  Iyan ang sinasabi ni Pablo, “mga kasalanang nagawa sa 
nakaraan.”  Ngunit tinatanong din natin nito ang Salita ng Dios, “Paano ang mga kasalanan ng bayan ng 
Dios na nabubuhay ngayon, paano ang sa akin?”  Ang sagot ay, Oo, nang panahong iyon pinakitunguhan 
din ni Jesu Cristo ang mga kasalanang iyon doon sa krus, dahil ang mga pagdurusa sa krus ay minsan at 
para sa lahat, iyan ay, ito’y handog na hindi kinakailangang ulitin, sapagkat nakamit nito ang 
kapatawaran para sa lahat ng ipinagkatiwala ng Ama sa biyaya kay Cristo.   
 
Pakinggan natin ang Salita ng Dios.  Pakinggan natin yaong Salita na siyang pinakadakilang Salita na 
maaaring yakapin ng ating puso:  Lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad sa krus lamang.  
Ipinahahayag ng krus na ang Dios ay matuwid at Siya ang taga-aring ganap sa taong mayroong 
pananampalataya kay Jesus.  Sinasabi nito na tinakpan ng Dios ang ating mga kasalanan, talaga! 
Talagang tinakpan Niya ang mga ito.  Sinasabi nito na ginawa iyan ng Dios, hindi sa pagbubulag-bulagan, 
kaya nakalimutan Niya ang ating ginawa.  Kundi nanatiling matuwid ang Dios.  Pinarusahan Niya ang 
ating mga kasalanan.  Lahat ng ating kasalanan ay tumanggap ng nararapat sa kanila.  Ngunit 
pinarusahan Niya ang mga iyon sa Anak na Kanyang inialay.  Ang krus ay hindi pagtatangka ng Dios 
upang impluwensyahan ang sanlibutan.  Ang krus ay hindi alok ng Dios upang magpatawad kung 
gagawin mo lamang ito at iyan ngayon.  Kung magkagayon ay itatanggi ng Dios ang Kanyang katarungan 
at hindi ilalapat ang kaparusahan na nararapat sa iyong mga kasalanan.  Hindi iyan ang katotohanan ng 
krus.  Ang gayong ebanghelyo ay kumokontra sa mismong katangian ng Dios.  Iyan ay ebanghelyong 
itinayo sa hangin.  Subalit ang krus ay kapatawaran.  Sa paraan ng banal na katuwiran, ang krus ay 
kabayaran sa kasalanan sa pamamagitan ni Cristo na nagbata ng parusa sa kasalanan – ang parusa na 
nararapat sa lahat ng kinatawan Niya ayon sa mapagbiyayang paghirang ng Kanyang Ama. 
 
Hindi lamang ipinapakita ng krus ang pag-ibig at habag ng Dios.  Kundi ipinapakita ng krus na ang Dios ay 
banal at matuwid.  Ang krus ang kapahayagan ng lahat ng walang hanggan at maluwalhating mga 
katangian ng Dios.  Ang katangian ng Dios ay sangkot sa ating kaligtasan.  Ang mismong katangian at 
katotohanan ng Dios ay nahayag sa krus. 
 
Inihahayag ng krus na ang Dios ay matuwid – hindi upang isantabi ang Kanyang katuwiran kaugnay sa 
kasalanan.  Kundi ipinahahayag din ng krus na Siya ang taga-aring ganap sa taong mayroong 
pananampalataya kay Jesus – na ang Dios ay mahabagin.  Ito ang ginawa ng Dios sa krus.  Gumawa Siya 
ng pampublikong pagpapahayag na Siya ay matuwid.  Gumawa Siya ng pampublikong pagpapahayag na 
bilang makatarungan at matuwid na Dios ilalagay Niya ang ating mga kasalanan sa sarili Niyang Anak 
upang ang Kanyang Anak, kapalit natin, ay maalis ang mga iyon.  Ngayon, yamang tiniis ng Kanyang Anak 
ang parusang nararapat sa ating mga kasalanan, ipinahahayag Niyang ang mga kasalanang iyon ay 
pinatawad na.  Hindi na Niya nakikita ang mga iyon.  Sila ay nahugasan na sa dugo ni Jesu Cristo.  
Pinatawad tayo ng Dios, hindi dahil nagbago Siya ng Kanyang ugali o nakompromiso tungkol sa 
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kasalanan, hindi dahil hindi Niya pinansin o piniling hindi pakitunguhan ang ating mga kasalanan, kundi 
dahil pinarusahan Niya ang ating mga kasalanan nang ialay Niya ang Kanyang Anak sa puno ng Kalbaryo. 
 
Ang Dios ay nalulugod sa paglalagay nitong Jesu Cristo sa ebanghelyo.  Pinagkakalooban Niya tayo ng 
pananampalataya upang mayakap natin itong Jesu Cristo at, sa pagyakap sa Kanya, ay magkaroon ng 
buhay na walang hanggan. 
 
Anong luwalhating katotohanan! Sa gayon ay makapagpapahingalay tayo sa ating mga kaluluwa sa isang 
bagay na tiyak, hindi mababago.  Tayo ay nakasandal sa isang bato.  Anuman ang mangyari, ang mga 
kasalanan natin ay pinatawad na.  Sila ay pinatawad sa paraan ng katarungan ng Dios. 
 
Kaya, kung sinabi ng Dios, “Pinatatawad Kita; wala akong nakikitang pagkakamali sa iyo; wala nang 
kahatualn sa iyo kay Cristo Jesus,” kung iyan ang sinasabi ng Dios, at sinasabi nga Niya sa ebanghelyo, 
kung gayon ay maaari akong magkaroon ng ganap na kapayapaan, kapayapaan sa lahat ng panahon.  
Maaaring alam ko na ang Dios ay matuwid, ngunit Siya ang Nag-iisang nagpawalang-sala sa akin sa gawa 
ni Jesu Cristo. 
 
Sa Kanya, at sa Kanya lamang, ang lahat ng papuri at kaluwalhatian! 
 
Pagpalain nawa ng Dios ang mga salitang ito sa ating mga puso. 
 
 
Ama sa langit, salamat po sa Iyong banal na Salita.  Dalangin namin na ang pagpapahayag ng Iyong Salita 
ay magbigay ng kaliwanagan at kami ay patuloy na magmalaki sa pamamagitan Mo.  Sa pangalan ni 
Jesus, Amen. 


