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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Roma 8:1

"Ang Kapangyarihan Ng Krus"

ni Rev. Carl Haak

Ang kapangyarihan ba ng krus ni Jesu Cristo ay nakikita sa iyong buhay?  Ang kapangyarihan na magsisi,
kapangyarihan na alisin sa trono ang kasalanan sa iyong puso, kapangyarihan na mamuhay ng bago, banal
na buhay?  Ang mga pagdurusa ni Jesu Cristo na binuod sa Biblia ay mga dakilang pagdurusa.  Sa
pamamagitan ng Kanyang pagdurusa inalis Niya magpakailanman ang sala, ang sumpa, at ang kaparusahan
dahil sa kasalanan ng Kanyang mga anak.  

Mababasa natin sa I Juan 1:7, “At ang dugo ni Jesus na kanyang Anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng
kasalanan.”  Tayo ay nahugasan ng dugo ng Kordero.  Kanyang anak at magpakailanman ako, maaari nating
awitin.  Ngunit kung paanong ang pagdurusa ni Jesu Cristo ay dakila, upang mahugasan ang kasalanan ng
mga ibinigay ng Ama kay Jesus, gayundin ang kapangyarihan ng krus ni Jesu Cristo ay dakila, upang palayain
sila sa naghaharing kapangyarihan ng kasalanan.

Si apostol Pablo ay lubos na may kamalayan nitong malakas na kapangyarihan.  Roma 1:16:  “Sapagkat hindi
ko ikinahihiya ang ebanghelyo; sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat
sumasampalataya.”  Sa pamamagitan ng krus tayo ay pinalaya mula sa sumpa at kapangyarihan ng
kasalanan.  Mababasa natin sa Roma 6:11, “Gayundin naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga
patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Cristo Jesus.”

Ang mananampalataya kay Jesu Cristo ay nauunawaan na ang kasalanan ay nakikipaglaban pa rin sa loob
niya.  Mayroon pa rin sa atin na natitirang makasalanang laman.  Patuloy na hinahanap ng kasalanan na
makamit ang kapangyarihan sa ating mga buhay.  Ang kasalanan ay maaaring manukso.  Umaakit ito at
lumalaban sa atin.  Ngunit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesu Cristo, ang kasalanan ay
walang kapangyarihan sa atin.  Sapagkat may kapangyarihan sa krus ni Jesu Cristo, kapangyarihan upang
mamuhay ng bago at banal na buhay sa harap ng Dios.

Tayo ay nabubuhay sa isang lipunan na baliw sa kapangyarihan.  Marami tayong naririnig na kapangyarihang
pulitikal, kapangyarihang pang-ekonomiya, ang kapangyarihan ng ating bansa.  At sa relihiyon may higit na
pagbibigay-diin rin sa kapangyarihan – masiglang personalidad sa mga lingkod, mga kaloob ng Banal na
Espiritu, napakalaking mga iglesia.  Ngunit ipinapangaral natin ang kapangyarihan ng krus – ang tanging
kapangyarihan, tunay na kapangyarihan, kapangyarihan na umaabot sa iyo at sa akin upang iligtas tayo sa
ating mga kasalanan; upang iligtas (gaya ng mababasa natin sa Awit 116) ang ating kaluluwa sa kamatayan,
ang ating mga mata sa pagluha, ang ating mga paa sa pagkahulog – kapangyarihan upang dalhin tayo sa
pagsisisi mula sa ating pagnanasa, mula sa bisyo, mula sa pagkapoot, mula sa kasakiman; kapangyarihan
upang mamuhay ng bago at banal na buhay.

Ang kapangyarihan ng krus ni Jesu Cristo ay nagpapalayang kapangyarihan.  Ginagawa tayo nitong malaya.
Ito ay kapangyarihan upang kunin ang mga lalaki at babaeng inalipin, nagkakasala, kusang-loob na
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naglilingkod sa kasalanan, at upang buksan ang kanilang mga mata, upang dalhin sa pagsisisi, at upang
pakawalan sila sa kapangyarihan ng kasalanang iyon upang sila ay mamuhay ng buhay na nakalulugod sa
Dios.  Ginagawa iyan ng kapangyarihan ng krus.  Ang ginawa ni Jesus sa krus ay malakas na kapangyarihan.
Kapag ginamit ng Banal na Espiritu, ito ay kapangyarihan upang palayain ka; ito ay kapangyarihan ng
pagpapalaya mula sa pagdurusa ng kasalanan na nasa iyo.

Sa Lumang Tipan ipinapakita ng Dios na ang krus ay nagpapalayang kapangyarihan sa dakilang pangyayari
ng pagpapalaya ng Israel mula sa Ehipto.  Doon ay sinabi Niya, “Kinuha kita mula sa bahay ng pagkabihag,
mula sa bahay ng pagkaalipin.”  Iyon ay larawan ng malakas na kapangyarihan ni Jesu Cristo upang kunin
ang Kanyang mga anak mula sa pagkabihag, mula sa pagkaalipin, ng kasalanan.

Kaya sinasabi sa atin ng Dios sa utos ng Dios (ang ikaapat na utos), “Aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin
sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas doon ng PANGINOON mong Diyos sa pamamagitan ng isang
makapangyarihang kamay at unat na bisig.”  Iyan ang matagumpay na paalala ng krus:  sa pamamagitan
ng makapangyarihang kamay at unat na bisig, ang Dios mismo, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ay pinalaya
ang Kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan – hindi lamang mula sa kaparusahan ng mga kasalanang
iyon, kundi mula sa kapangyarihan ng mga kasalanang iyon.  Pinalaya Niya sila upang sila ay magsisi, upang
sila ay makapamuhay ng banal na buhay sa Dios.

Ang kapangyarihan ng krus ay nakita, una sa lahat, na ang krus ay isang ganap na kasiyahan para sa ating
kasalanan.  Ang kapangyarihan ng krus ay ito, na tinubos ng krus ang lahat at bawat isa na pinagdusahan
at pinag-alayan ni Jesus ng buhay.  Sinabi ni Jesus sa Juan 10:15, “Ibinibigay ko ang aking buhay para sa
mga tupa.”  Nagpatuloy pa Siya sa pagsasabi sa kapitulong iyon na ang mga tupa ay yaong mga ibinigay sa
Kanya ng Kanyang Ama.  At nanalangin siya sa Juan 17:12, “Iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila na
ibinigay mo sa akin, at isa man sa kanila ay walang napahamak.”  At muli, Juan 17:2, “Yamang binigyan mo
siya ng awtoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay
mo sa kanya.”  

Si Jesu Cristo ay nagbigay ng buhay na walang hanggan sa kasingdami ng ibinigay ng Ama sa Kanya.  Iyon
ang sarili Niyang mga salita.  Sa krus si Jesus ay tumayo sa kanilang lugar.  Sa krus sinaid ni Jesus ang poot
ng Dios dahil sa kanilang mga kasalanan.  Sapagkat itinuturo ng Biblia na ipinataw ng Dios sa Kanyang Anak
na si Jesus ang parusa para sa mga kasalanang nagawa ng mga tupa ng Dios, ng mga hinirang ng Dios.  Ano
ang ibinuhos ng Dios kay Jesus sa krus?  Lahat ng kaparusahan at lahat ng mala-impiernong pighati na
nararapat sa ating mga kasalanan – mga kasalanan ng bayan ng Dios. 

Ano ang sinabi ng anghel kay Jose nang matuklasan niyang si Maria, na ipinagkasundo upang mapangasawa
niya, ay nagdadalantao?  Sinabi niya sa kanya, “Tatawagin mo ang pangalan niyang Jesus, sapagkat ililigtas
niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.”  Iyon ang kapangyarihan ng krus.  Sa pamamagitan
ng krus inalis ni Jesu Cristo ang kaparushang para sa mga kasalanan ng bayan ng Dios.

Samakatuwid, sinasabi ng apostol sa Galacia 6:14, “Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki,
maliban sa krus ng ating Panginoong Jesu-Cristo.”  Ang krus ay makapangyarihan.  Ang krus ay hindi lamang
halimbawa.  Ang krus ay hindi lamang ang Dios ay nagsasabing, “Ililigtas kita kung…. Tiyak na nais kitang
iligtas kung magdaragdag ka doon, kung maniniwala ka.”  Hindi ganoon ang krus.  Ang krus ay
makapangyarihan.  Tiniyak ng krus ang kapatawaran sa lahat ng mga pinag-alayan ni Jesus ng Kanyang
buhay.

Ang kapangyarihan ng krus ay lampas pa diyan.  Para sa kanila din ang Banal na Espiritu ay naghatid ng
pananampalataya upang sila ay sumampalataya kay Jesus.  Lahat sa kapangyarihan ng krus.  
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Roma 8:1, “Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.”  Bakit?  Dahil si Jesus ay
namatay para sa kanilang mga kasalanan.  Siya ay namatay sa kanilang lugar.  Nilinis Niya ang kanilang mga
kasalanan (Heb. 1).  Tinubos Niya sila ng sarili Niyang dugo (Efe. 1).  At samakatuwid ating ipinapahayag,
ayon sa batayan ng mismong Salita ng Dios, bawat makasalanan na sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay
tumitingin sa krus na iyon sa pananampalataya ay mabubuhay.  Ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad.
At siya ay pinatawad sa biyaya lamang ni Jesus.

Ang krus, samakatuwid, ay may kapangyarihan.  Ito ay may kapangyarihan na palayain ka mula sa takot na
nararapat sa iyong kasalanan sa kamay ng Dios.  Ang Dios ay banal na Dios.  Sinasabi sa atin ng Biblia na
ang ating Dios ay tumutupok na apoy.  At sinasabi sa atin ng Biblia na, hiwalay kay Jesu Cristo, mayroon
lamang takot – takot na harapin ang buhay at banal na Dios.

Subalit ang kapangyarihan ng krus ay ito:  ang mga anak ng Dios ay pinalaya mula sa takot na iyon.  Alam
nilang wala nang kahatulan.  Ang takot ay inalis na.  Hindi sila natatakot sa buhay na Dios.  Kundi nakikita
nila sa krus ang nagliliwanag na mga mata ng awa at biyaya ng Dios.  Ang kapangyarihan ng krus ay kaya
kang palayain mula sa pagkatakot sa kamatayan at mula sa pagkatakot sa libingan.

Ang kamatayan ni Jesu Cristo sa krus ay hindi nag-alis ng pangangailangan na mamatay ang
mananampalataya at pumunta sa libingan hangga’t nagtatagal ang Panginoon.  Kundi binago ng krus ang
kamatayan.  Si Cristo ay kusang-loob na namatay at pumasok sa libingan, at ang Kanyang katawan ay
malamig na nakahiga sa libingan ng tatlong araw.  Ang krus ni Cristo ay ginagawang kakampi ang kamatayan.
Ang libingan ay ginawa ni Cristo na pasukan tungo sa bahay ng Ama.  Ang kamatayan ay nilamon sa
pagtatagumpay ng krus ni Jesu Cristo.  Samakatuwid, hindi tayo natatakot sa kamatayan.  Hindi tayo
natatakot sa impierno.  Ang impierno ay dakilang katotohanan.  Ang impierno ay totoo dahil sinasabi ito ng
Dios na totoo.  Ang impierno ay totoo dahil ang Dios ay banal at ang Dios ay matuwid.  Ngunit ang
mananampalataya ay hindi tumatayo sa kasindakan ng impierno, dahil pinatawad na siya ng Dios at pinalaya
siya mula sa kapangyarihan ng impierno sa pamamagitan ng krus ni Jesu Cristo.

Ngayon nais kong bigyang-diin sa iyo ngayon, mula sa Salita ng Dios, na ang krus ay hindi lamang
kapangyarihan upang palayain ka sa pagkatakot sa kaparusahan ng iyong mga kasalanan – ang pagkatakot
sa kamatayan at ang pagkatakot sa impierno.  Kundi ang krus ay kapangyarihan upang magpalaya mula sa
kasalanan, hindi lamang para sa kaparushan na nararapat sa kasalanan kundi mula sa kapangyarihan ng
kasalanan sa iyong buhay.  May kapangyarihan ba sa krus ni Jesu Cristo para sa buhay ng Cristiano, ngayon
mismo sa sanlibutang ito?  May kapangyarihan ba sa krus para sa atin na mayroon pa ring lumang pagkatao
ng kasalanan sa loob natin?  Ang kasalanan ay nasa loob ng Cristiano at nananatili doon.  Tinatawag ito ng
apostol na “lumang taong makasalanan.”  May kapangyarihan pa ba, upang sirain ang paghahari ng
kasalanang iyon at dalhin ang anak ng Dios sa pagsisisi?  Higit pa, upang akayin ang anak ng Dios tungo sa
banal na buhay ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Dios?  Kaya bang gawin iyan ng krus – upang talunin
ang kapangyarihan ng kasalanan?  Oo!  Sapagkat winasak rin ng krus ang kapangyarihan ng kasalanan sa
buhay nilang pinag-alayan ni Cristo ng Kanyang buhay.  Roma 6:14, “Sapagkat ang kasalanan ay hindi
makapaghahari sa inyo.”  At muli, sa talatang 22, “Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging
mga alipin ng Diyos, na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan.”

Sinasabi ng Biblia na di natin makukuha ang kamatayan ni Cristo para sa atin at pagkatapos ay patuloy na
mamumuhay ng ating lumang buhay ng kasalanan.  Pinalaya na tayo ng krus mula sa naghaharing
kapangyarihan ng kasalanan at binigyan tayo ng bagong amo, Dios, upang sundin natin at paglingkuran Siya.
Pagpapasalamat sa Dios, ay nasa sentro ng buhay-Cristiano.  Ngayon ang Cristiano (Awit 116) ay
nagtatanong, “Paano magbibigay ng nararapat na pasasalamat ang aking kaluluwa, O Panginoon, sa Iyo?”
Ang krus ay pagbabago ng ating kalooban.  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ay kinapopootan na
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natin ang mga bagay na iyon na dati nating iniibig – ang mga bagay ng kasalanan.  At, sa kapangyarihan ng
krus, iniibig natin yaong mga bagay na dati nating hinahamak – ang mga bagay ng Dios.

Pakinggan ang ebanghelyo ngayon.  Huwag kang padaya.  Si Jesu Cristo ay hindi namatay upang ang
Cristiano ay pumunta sa sarili niyang daan ng kasalanan, nakikipagmabutihan sa kasalanan.  Si Jesu Cristo
ay hindi namatay upang hindi ka tablan ng mga bunga ng kasalanan at mula sa walang hanggang parusa ng
kasalanan upang ngayon ikaw ay mamuhay ng makasalanang buhay.  A, hindi!  Si Jesu Cristo ay namatay
upang, pinatawad ang iyong kasalanan, ikaw ay maging isang taong banal, maaari ka na ngayong
magsimulang mamuhay bilang lingkod ng katuwiran tungo sa Dios.

Marami sa iglesia ni Jesu Cristo ang nagdududa sa kapangyarihan ng krus – lalo na kapag nakikita nila ang
kapangyarihan ng kasalanan.  Itinatanong nila:  “May kapangyarihan ba upang mawasak ang kapangyarihan
ng kasalanan?”  Marami ang nagsasabing ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na ngunit gayunpaman
namumuhay sila gaya ng diablo.  Napakapangit na pagsalamin sa krus ni Jesu Cristo.  Iyon ay pagsasabing
walang kapangyarihan sa Kanyang dugo para sa banal na buhay.  Iyon ay panlalait sa napakong
Tagapagligtas.  Marami ang naghahanap ng bagay upang paalisin ang kasalanan sa kanilang buhay –
pilduras, psychiatrist, mga aklat sa pagpapaunlad sa sarili, ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip.  O,
kapag nakadaupang-palad nila ang bumibitag na kasalanan – pornograpiya, kumakawag na dila, kasakiman,
pagkamuhi – kanilang sinasabi, “Kailangan nating humingi ng pangalawang bautismo ng Banal na Espiritu
upang maging piling mananampalataya upang makayanan natin ng tunay ang mga kasalanang iyon.”  O may
iba na iniiwan ang ebanghelyo at bumabalik sa kautusan.  Sinasabi nila, “Palalayain tayo ng kautusan mula
sa kapangyarihan ng kasalanan.  Legalismo.  Maraming utos.  Paramihin ang mga utos at sa pamamagitan
ng sarili nating lakas matatalo natin ang mga bunga ng kasalanan.”

Ipinahahayag ng Biblia na ang krus, ginamit sa ating mga puso ng Banal na Espiritu, ang tanging
makakapagpalaya sa atin mula sa paghahari ng kasalanan.  Inilalabas tayo ng krus mula sa Ehipto.  Inilalabas
tayo ng krus sa pagkagapos ng pagkaalipin.  Ipinahahayag ng krus, “Palayain mo ang Aking bayan upang sila
ay maglingkod sa Akin.”  Nasa krus ang kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang pagmamataas at
pagkainggit, paninibugho, pornograpiya, paglalasing, sekswal na imoralidad, matalas na mapagbalitang dila,
pagkamuhi, at kasakiman. 

Basahin ang Roma 6.  Doon ay nagsasalita ang apostol ng Cristianong buhay – ng buhay na banal.  Sinasabi
niya na ngayong tayo ay pinatawad na, o pinawalang-sala kay Cristo, magpapatuloy pa ba tayo sa
pagkakasala?  At sinagot niya ang tanong, “Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa
pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon?”  Pansinin ang sinabi niya doon.  Hindi niya sinabing
patay na ang kasalan sa loob natin.  Hindi, ang kasalanang iyon, ayon sa ating makasalanang laman, ay
buhay pa rin.  Ngunit sinasabi niya na tayo ay patay na sa kasalanan.  Binago ng krus ni Cristo ang ating
katayuan sa kasalanan.  Binuksan nito ang ating mga mata upang makita ito bilang isang halimaw.  Binigyan
tayo nito ng panloob na biglang pagbabago at pagkamuhi sa kasalanan.  Sa pamamagitan ng krus hindi na
tayo kusang-loob na alipin nito upang sundin ang kasalanan at ang kanyang mga pagnanasa.  Kundi tayo ay
malaya upang isuko ang ating sarili na mga lingkod ng Dios tungo sa katuwiran.

Sinasabi ni Pablo sa Roma 6 na inalis na ni Cristo ang karapatan ng kasalanan upang manguna sa atin.  Ang
kasalanan ay hindi makapaghahari sa atin.  Labinsiyam na raang taon na ang nakalipas nawala ang karapatan
ng kasalanan na maghari sa anak ng Dios.  Nawala ang karapatan ng kasalanan na panatilihin ang anak ng
Dios sa kanyang pagkakahawak, upang utuin ang anak ng Dios at dayain siya gaya ng nais gawin ng
kasalanan.  Nawala ang karapatang iyon ng kasalanan dahil winasak ng krus ang kapangyarihan ng kasalanan
sa anak ng Dios, upang ang anak ng Dios ay maging malaya na maging lingkod ng katuwiran.
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Paano natin malalaman kung pinalaya na tayo ng kapangyarihan ng krus?  Malalaman mo iyan sa
pamamagitan ng isang malinaw na nota sa iyong puso:  pagpapasalamat sa Dios.  Sasabihin mong kasama
ng mang-aawit sa Awit 116, “O Panginoon, ako'y iyong lingkod; ako'y iyong lingkod, anak ng iyong lingkod
na babae.”  Ano ang ibibigay ko sa Panginoon?  Paano ko Siya pasasalamatan?  At ang sagot:  Panatilihin
mong walang dungis ang iyong sarili mula sa sanlibutan.  Magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng
iyong pag-iisip.  Huwag kang makiayon sa makasalanang sanlibutan.  Sa halip ay ito ang gawin mo:
magpatuloy ka tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Dios kay Cristo Jesus.

Ang di-sumasampalatayang sanlibutan ay nabubuhay lamang para sa sanlibutang ito – sa kanyang mga
kayamanan, kalayawan, pagsang-ayon, at mga pag-aari.  Ngunit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus,
tayo ngayon ay nabubuhay para dito:  upang tayo ay matagpuang nakay Cristo, upang tayo ay maging para
sa Kanyang ikararangal at ikaluluwalhati.  Ngayon hindi na tayo nakatalaga sa kasalanan, kundi tayo ay
nakatalaga sa Kanya na namatay para sa atin.  Pinalaya tayo ni Cristo.

Ikaw ba ay nakikipaglaban sa isang nagpapabigat na kasalanan?  Nakikipaglaban ka ba sa pagnanasa?
Nakikipaglaban ka ba sa ambisyong karnal?  Nakikipaglaban ka ba sa inumin at paglalasing, pornograpiya,
karumihang sekswal, pagkamuhi sa kapwa?  Nakikipaglaban ka ba sa di-mabusalan, di-makontrol na dila?
Nakikipaglaban ka ba sa galit sa iyong asawa, o sa iyong mga magulang?  May dila ka ba na walang
makakapigil?  Ang mensahe ng krus ay ito:  Ang kasalanan ay hindi maghahari sa iyo.  Tumingin ka sa krus.
Yakapin, sa pamamagitan ng pananampalataya, si Cristong ipinako sa krus.  Kilalanin sa paanan ng krus na
hindi ka basta pinatawad lamang sa biyaya, kundi ikaw ay ginawang patay sa kasalanan at buhay sa Dios.
Hindi ka na mabubuhay sa pagkainggit, alak, matalim na dila, pagnanasa.  Kundi ikaw ay mabubuhay ngayon
sa Kanya na namatay at nagbangong muli.  Ikaw ay mabubuhay ng may kabanalan sa Kanya.  Ikaw ay
mabubuhay sa kapangyarihan ng krus.

Ang kapangyarihan ng krus ay hindi lamang pagbabago ng ugali.  Ang kapangyarihan ng krus ay isang
bagong buhay.  Buhay na dumadaloy mula sa krus.  Isang buhay na ilog na dumadaloy mula sa Kalbaryo –
hindi lamang upang linisin tayo, kundi upang wasakin din ang matibay na bakal ng kasalanan na
magpapanatili sa ating nakagapos, upang buksan ang mga pintuan ng langit, at tayo ay pahakbangin sa
kabanalan, upang magdala ng kagalakan sa ating puso at pagpapasalamat sa ating kaluluwa –
kapangyarihan, isang kamangha-manghang kapangyarihan sa krus ni Jesu Cristo.  

Sa ilalim ng krus ay doon ka nararapat.  Sa ilalim ng krus ay dapat kang manatili hanggang Siya ay pumarito
upang kunin ka at makasama Niya sa kaluwalhatian.  Sa araw na si Jesus ay dumating para sa iyo, dadalhin
ka Niya sa presensya ng Kanyang Ama magpakailanpaman.  At gagawin Niya iyan sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng krus.

__________________________________________

Manalangin tayo.
 
Ama, pinasasalamatan Ka namin sa Iyong napakabanal na Salita.  Dalangin namin na lalong higit na ang
kapangyarihan ng krus ay makita sa aming mga buhay, upang kami ay tapat na magsisi, sa kapangyarihan
nito; tapat, sa kapangyarihan nito, na ipagpatuloy ang mga bagay na banal at nakalulugod sa Iyong paningin.
Sa Iyo ang papuri at ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman.  Kami ay dumadalangin sa pamamagitan
ni Jesu Cristo, Amen.


