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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Roma 8:33-34

“Wala ng Kahatulan! Si Cristo ang Siyang Namatay”

ni Rev. Carl Haak

Ang Mga Taga Roma, kabanatang 8, ay isa sa mga pinakamasarap isaisip na talata sa buong Biblia.
Lalo na ang mga talatang 28-29 ay tunay na kaibig-ibig.  Ang talatang ito, marahil, ay alam na alam
mo. Ito ay nagsisimula sa mga salitang “At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Dios ay
gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya” at tinapos na may paghikayat na ang bawat
mananampalataya  ay walang sinumang “makapaghihiwalay sa atin sa pag ibig ng Dios, na na kay
Cristo Jesus na Panginoon natin.”  Dapat maging malinaw sa atin ang layunin ng Dios sa mga talatang
ito.  Ano ang layon ng kahanga-hangang bahaging ito? Ang sagot dito’y ang layunin ng Dios ay upang
ikaw at ako, bilang Kanyang mga anak, ay hindi matitinag na nakatitiyak na tayo ay may mala-batong
katulad na kasiguruhan ng ating kaligtasan, upang magawa nating maghirap ng husto sa landasin ng
pagsunod kay Jesu Cristo.

Ang nilalayon ng apostol ay ang mabuo sa ating mga puso ang katiyakan at hindi matitinag na
kasiguruhan upang nang sa gayon ay magkaroon tayo ng saklolo sa panahong tayo ay tawagin upang
magdusa sa landasin ng pagsunod kay Jesu Cristo.  Mula sa sa talatang 28 tayo ay binigyan ng
katiyakan na ang lahat ng bagay ay para sa kabutihan ng mga tinawag ayon sa biyaya at kaawaan ng
Dios.  Sa mga talatang 29 at 30, ang apostol ay nagpatuloy sa pagsasabi na tayo ay malaya Niyang
itinalaga na maging katulad ng larawan ni Jesu Cristo at ang lahat ng mga itinalaga ay tinawag din,
pinawalang sala at niluwalhati. Tinukoy Niya ang katiyakan ng ating kaligtasan sa bato ng soberano at
walang hanggang pagtatalaga ng Dios. 

Nagpatuloy pa siya sa mga talatang 31 at 32 upang turuan tayo na walang magtatagumpay na laban
sa atin, sapagkat ibinigay ng Dios ang Kanyang sariling Anak para sa ating kamatayan at kaparusahan
sa impierno, at dahil dito tayo ay may katiyakan na ibibigay ng Dios ang lahat ng mga bagay na
kakailanganin kay Cristo. Sa mga talatang 33 at 34 na ating papansinin ngayon, patuloy siya ng
pagsasabi na walang sinumang magsasakdal laban sa atin sa kalangitan o maging dito man sa lupa,
sapagka’t si Cristo ay namatay, nabuhay, at umakyat sa kanan ng Dios Ama, at ngayon ay
namamagitan para sa atin. Walang sinuman, samakatuwid, ang hahatol pa sa atin. 

At ang layunin ng Dios sa lahat ng ito, sa pagsasabi sa atin ng napakaganda at makapigil- hiningang
katotohahan ay upang tayo ay mapuno ng katiyakan, upang sa pagsapit ng talatang 35, magagawa
natin ang makapagtiis. Mababasa sa talatang 35:  “Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag ibig ni
Cristo? Ang kahirapan ba o kapighatian, o ang pag uusig, o ang taggutom, o ang kahubaran, o ang
panganib, o ang tabak?” Malinaw, ang layunin ng Dios ay hindi ang makatakas sa mga kahirapan at
pagsubok at mga kasamaan ng buhay, kundi ang magtagumpay sa pamamagitan nito. At iyan ang
punto ng talata – ang bigyan tayo ng malaki’t matibay na kasiguruhan ng pag-ibig ni Cristo at ang
mapagbiyayang katiyakan ng ating kaligtasan.
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Maaring ito ay hindi masuring karamdaman na nagpanatili sa’yo sa pagkaratay.  Maaaring ito ay
pagkawala ng trabaho. Maaaring ito ay ang pagkatakot sa cancer. Maaaring ito ay mahigpit na
pangangailangan sa pananalapi o kabigatan ng puso, ng iba’t ibang anyo. Walang mga anak ng Dios
ang makakatakas sa mga bagay na ito. Nguni’t may katagumpayan sa pamamagitan nila. Ang layon ng
apostol ay mabuo sa atin ang matibay na katiyakan upang sa gayon sa oras na dumarating ang
kahirapan tayo ay magdusa ng lubos, sa pangalan ni Cristo, at manatili tayo sa landasin ng pagsunod.
Ang layunin ng Dios ay ang lumalim tayo at magkaroon tayo ng hindi natitinag na katiyakan kay Cristo,
upang tayo ay magdusa ng lubos, sa landasin ng pagsunod kay Jesu Cristo.

Ang mga bagay na ito ay darating – ang mga pagdurusa, mga kahirapan, mga pagsubok. Sila ay tiyak
na darating. Nguni’t kapag sila ay dumating, ayon sa katiyakang ito kay Jesu Cristo, hindi magagawa
nito na tayo ay maalis mula sa katiyakan. Kundi magagawa pa nga natin ang magtagumpay sa
pamamagitan ng mga ito. 

Ito ang punto, samakatuwid: katiyakan kay Cristo, manindigan sa hindi matitinag na katiyakan ng
ating kaligtasan dahil sa biyaya, binibigyan tayo ng biyaya na lubos na maghirap, hindi upang madaling
magkasala, hindi magkasala ng may pagkawalang-bahala.  Ang katiyakan ng kaligtasan ay hindi
panangga sa bala na magagawa natin na ilagay ang ating mga sarili sa makasalanang pamamaraan na
libre sa parusa, magdiwang, uminom, manumpa, mamuhay ng may galit sa ating mga puso at
kawalang pagpapatawad. Huwag! Huwag mong sabihin sa iyong katiyakan ng ating kaligtasan na, 
“Ah, mabuti. Kaya, bilang karagdagan sa pamumuhay na pinapangarap ng mga Amerikano na may
kasaganaan, mga pag aari, at ang buhay sa sanlibutan, maaari pa rin akong magkamit ng langit!”
Marami sa iglesia ang may pananampalatayang kagaya nito. At ito ay pananampalatayang nilikha ng
demonyo. Hindi ito makapaninindigan.Tayo ay ligtas.  Tayo may ay lubos na katiyakan ng ating
kaligtasan, upang tayo ay magdusa ng lubos para kay Cristo, at magpatuloy sa landasin ng pagsunod.

Sa mga talatang 33 at 34 ng Mga Taga Roma 8, nagtanong ang apostol ng mga katanungan. Siya ay
nasa pag-atake. Hinahamon niya ang mga kumakalaban sa kanyang kaligtasan. Tayo ay may
kamalayan ng kanyang katapangan at kawalang takot.  Sino siya na hahatol?  Siyaý si Christo na
namatay. . . .   Sino ang maaring magsakdal ng anuman laban sa pinili ng Dios?  Ang Dios ang
umaaring ganap.  Nagbibigay siya ng mga katanungan subalit layon niyang magbigay tayo ng mga
katanungan.  Inaasahan niyang ang mga sagot ay lantad.  Nais niyang ilapit tayo dito. Nais niya
tayong makisali.

Pansinin ang mga katanungang ito.  Pareho silang patungkol sa usapin ng ating pagpawalang-sala sa
harapan ng Dios.  Pareho nilang itinatanong ang katanungang:  “Mayroon bang anuman o sinuman
diyan na maaaring humarap sa Dios at magsabing mayroon pang sala,paninisi sa ating mga sala sa
kanya?”  “Sino ang makapagsasampa ng anumang bagay sa pinili ng Dios?”  “Sino siya na hahatol? 
Sino siya na magsasampa ng anumang bagay sa pinili ng Dios?  Kaya ang mga katanungan ay
tumutukoy sa katotohanan ng ating pagka-matuwid sa harapan ng Dios.  Ang mga ito na sa
mahalagang ginawa ni Jesu Cristo.  At walang anumang bagay na maaaring matagpuan upang hatulan
tayo sa presensya ng Dios. 

Pansinin ding kasama ko na, sa tanong, ang tuon ay nandoon sa nagpatawad sa atin. Mababasa natin:
“Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Dios? Ang Dios ang Siyang umaaring
ganap?” Pagkatapos ating mababasa, “Sino ang hahatol? Si Jesu Cristo na namatay” Ang binibigyan
diin ay Siyang gumawa ng pagkilos para sa atin. Ito ay ang Dios. Ito ay si Cristo. Ang resulta,
samakatuwid, ng paghamon ay ito: Ang kalawakan, at lahat ng may buhay, lahat ng sangkatauhan, si



Page 3 of  5

Satanas, mga demonyo, lahat ng mga tatayo sa harap ng Dios upang humatol, sino sa inyo ang
posibleng humatol sa atin, sapagkat ang Dios, Si Cristo, ang Siyang nagpawalangsala sa atin? 

Marapat natin itong pakinggan ng mainam. Maraming mga tinig na maririnig sa panig natin upang
hatulan tayo, isakdal tayo, at sabihing hindi tayo maaring mapatawad at maging anak ng Dios.
Pansinin natin ang patotoo ng sarili nating budhi, habang ang Banal na Espiritu ay kumikilos at marami
tayong nakikitang kasalanan. At nandy’an din ang Diablo. At walang duda na iniisip dito ni Apostol
Pablo ang Diablo. Minsan hindi natin namamalayan na tayo ay pinahihirapan ni Satanas sa ating mga
pag-iisip, sa ating mga pakiramdam. Maaaring gumagawa tayo ng wala sa ating kaisipan at si Satanas
ay biglang kumikilos, hindi lamang sa panunukso, kundi sinusubukan ang ating pag-iisip, at
pinahihirapan tayo, at sinasabing, “Pero tingnan mo ang sarili mo. Paano mo sasabihing ligtas ka na,
na mahal ka ni Cristo, na ang iyong mga kasalanan ay napatawad na?” At ang apostol, ang Banal na
Espiritu sa kasulatang ito, nais tayong turuan na dapat tayong maging manhid sa Diablo, na dapat
tayo’y maging matapang, na dapat tayong may lakas ng loob. Dapat nating sabihin, “Makinig ka,
Diablo, munting Satanas. Gusto mo ba akong ihabla? Pinalalabas mo na imposible akong mapatawad?
Ito ay ang Dios, ito ay si Cristo. Binigkas ng Dios ang Kanyang pagpapatawad at ang aking
pagkamatuwid sa dugo ni Cristo. Ito ay isang tapos ng usapin sa Dios. Makikilos mo ang buong daigdig
upang patayin ako. Nguni’t ang Dios ay nagpahayag na ako ay matuwid at pinangwalang- sala.” 

Nais ng apostol na ipunto ang katagumpayan ni Cristo ang dahilan kung bakit wala ng sinuman ang
makahahatol pa sa atin. Pagmasdan, may apat ditong aspeto na gawain ni Cristo sa talatang 34. Ang
mga apat na ito na gawa ni Cristo ay ang kamatayan, pagkabuhay na muli, ang Kanyang pag-upo sa
kanan ng Dios, at ang huli, ang Kanyang presensya doon na mamagitan para sa atin. Mababasa natin:
“Sino ang hahatol? “Si Cristo Jesus na namatay, oo, Siyang muling binuhay mula sa mga patay, na Siya
ring nasa kanan ng Dios, na Siya ring namamagitan para sa atin.”

Ngayon, anuman sa mga ginawang ito ni Jesu Cristo ay sapat na upang walang sinuman sa atin ang
mahatulan pa.  Lahat ng apat na ito ang nagbibigay-bigat. At pansinin na ito ay isinaayos ayon sa
pagkakasunod- sunod – ang bawat isang binabanggit ay higit pa sa kasunod kaysa sa sinundan. “Sino
siya na hahatol?  Si Cristo Jesus na namatay.” Mayroon pa bang higit na mahalaga dito? Sinasabi ng
apostol, “Oo,” higit pa dito, “Siyang muling binuhay.” Naging mas maliwanag ang pagkabuhay na muli
bilang patunay na wala ng anumang paghatol pa. At ating sasabihin, “Wala na kaming iba pang maisip
na mashihigit pa na si Jesus ay nabuhay na muli mula sa kamatayan.” Mula sa libingan, Siya’y
bumangon! ating inaawit. Nguni’t sinasabi ni pablo, “Na Siya ring nasa kanan ng Dios!”  Pagkatapos ay
sasabihin natin, “Ano pa ang maaaring idagdag doon ?  Ang ating ipinako, nabuhay na muling
tagapagligtas ay nasa kanan ng Dios na kumukontrol sa lahat ng bagay, samakatuwid walang anuman
na maging laban o humatol sa akin.  Wala nang naidaragdag pa dito.”  At sinasabi ng apostol,na siya
ring namamagitan para sa atin.” Ang lahat ng mga bagay na ito, ngayon, ay nabubuo. At ang lahat ng
ito ay pinagsama-samang patunay higit pa sa anumang pag-aalinlangan na hindi posible may
kahatulan pa laban sa anak ng Dios. 

At pagkatapos, nais kong pansinin ninyo na sa lahat ng mga bagay na ito ang tuon ay na kay Cristo. 
Mayroon tayong listahan ng mga dakilang gawa ni Jesu Cristo kung saan ay napagtagumpayan Niya
ang ating kasalanan at kahatulan.  Yaoý si Cristo.  Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng isang
personal na kaalaman ng pananampalataya sa kanya.  Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng
kagila-gilalas na biyaya ng Dios na siyang nagpa-isa sa atin kay Jesu-Cristo sa pamamagitan ng tunay
at buhay na pananampalataya, na tayoý mananampalataya sa kanya, na kilala natin Siya.  At,
nakatingin sa kanya at sa kanyang walang katapat na gawa, sinasabi nating wala ng kahatulan pa para
sa atin sa harapan ng Dios.
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Ating tingnan ang mga apat na kamangha-manghang gawa, kahit maiksi lamang.  

Si Cristo ang namatay. Nakikta natin Siya, dahil sa pananampalataya, napako sa krus ng Kalbaryo.
Nakikita natin ang koronang tinik sa Kanyang ulo. Nakikita natin ang magaspang at duguan Niyang
likuran. Makikita natin Siya’y bumaba sa luklukan ng mga patay. Makikita natin ang krus bilang isang
tuntungan na Kanyang sinampahan patungo sa walang hanggang galit ng Dios, sa madilim at hirap ng
walang hanggang kaparusahan na nararapat sa ating kasalanan.  Ipinapahiwatig sa mga salita ni Pablo
ang Kanyang ganap at nakamamanghang pagnanais. Mababasa natin, “Ibinigay Niya ang Kanyang
sarili.” Karaniwan, mababasa natin “Ibinigay Niya ang sarili sa kamatayan.” Hindi Siya nagpatangay sa
malagim na pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari. Hindi lamang Siya natangay duon sa krus.
Ibinigay Niya ang sarili sa lahat ng mga bagay na ito, ng kusa, may pagsasakripisyo. Sinabi Niya sa
Juan 10:18, “[K]undi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may
kapangyarihan akong kumuhang muli.” Na may pagkukusa, nalalamang Niyang lahat kung para kanino
siya maghihirap, ibinigay Niya ang sarili ng kusa. At ginawa Niya ito dahil sa walang hanggang pag-ibig
ng Dios (Mga Taga Roma 5:8): “Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pag-ibig sa atin, na
nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.” 

Pagkatapos mababasa ang pagkabuhay na muli: “Si Cristo Jesus na namatay, oo, Siyang muling
binuhay.” Ang muling pagbuhay ay nangangahulugang binuhay Siya ng Dios. Namatay Siya ng kusa.
Oo, sa halip, Siya ay ibinangon ng Dios. Siya ay ibinangon ng (Mga Roma 6:4) kaluwalhatian ng Dios
Ama. Ibig sabihin ang Ama ay nakatunghay sa libingan ng Kanyang Anak. At ano ang naramdaman ng
Ama? Nakaramdam Siya ng kasiyahan sa natamo ng Kanyang Anak sa krus. Nakita Niya ang ginawa ng
Kanyang Anak sa krus na isang ganap na gawa. Nakita Niya na ang kasalanan at sumpa at kahatulan
ay naalis magpakailanman sa pamamagitan ng Kanyang paghihirap na pasanin ang kasalanan.  At
binuhay Siya ng Dios. Sabi ng Dios, “mahusay.  Naganap na.  Ikaw ay karapat-dapat sa buhay bilang
Ulo ng iglesia.  Hindi ka napapabilang sa libingan. Bumangon ka, Anak ko!”   

Pagkatapos mababasa natin, “Si Cristo Jesus na namatay, oo, Siyang muling binuhay mula sa mga
patay, na Siya ring nasa kanan ng Dios, na Siya ring namamagitan para sa atin.” Ibig sabihin nito na
dinala Siyang personal ng Dios sa lugar ng lubos na Kapangyarihan at Lakas. Ang lahat ng Kanyang
mga kalaban ay pinasuko sa ilalim ng Kanyang mga paa (Efeso 1:21). Siya ay pinutungan na may
kaluwalhatian at karangalan; ang mga anghel, mga pamunuan, at mga kapangyarihan ay ginawang
nasa ilalim ng Kanyang kapangyarihan (1 Ped. 1:21). Si Jesus ang nangingibabaw.  Pinag-uusapan
natin ang health-care, ang Gitnang-Silangan, ang ekonomiya, cancer, nerve endings, pantog,
natatanging pangangailangan ng mga bata. Si Jesus ang nangingibabaw. Nangingibabaw Siya sa lahat
ng mga bagay para sa kabutihan ng iglesia.

At pagkatapos, pang-apat: Itong si Jesus nga ang gumagawang namamagitan para sa atin.  Ang
Cristong ito na namatay ay bumangon mula sa mga patay dahil sa Dios Ama.  Ngayon, sa kanang
kamay ng Dios, si Jesus ang Siyang nangingibabaw sa lahat ng bagay.  At gumagawang mamagitan
para sa atin. Maaari nating itanong, “Kung ang kaligtasan ngayon ay ginawa sa krus at muling
pagkabuhay,  bakit pa natin kailangan ng tagapamagitan?” Ang sagot ay ngayon, at sa bawat araw,
isang maluwalhating saglit ang nagaganap. May mga bagay na ginawa si Jesus para sa atin. Hindi Siya
nagdaragdag sa basehan ng ating kaligtasan. Hindi Siya muling nagpakita sa mundo upang maghirap
nang sa gayon ay magtamo tayo ngayon ng kaligtasan. Hindi Siya sumubok lamang upang makatulong
sa kaligtasang ito.  Subalit araw-araw si Jesus ay nagpapakita ng ganap na kaligtasan, tinapos minsan
sa krus at pagkabuhay na muli, sa harap ng Ama, bilang ganap.  At napangiti ang Dios Ama at Dios
Anak at Dios Espiritu Santo. 
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Pagkatapos ay mayroong iyak ng Kanyang anak sa daigdig.  At sa isang iglap sa pakpak ng agila, ang
biyaya ay binigay sa bawat isa na tumatawag sa Dios sa dugo ni Jesu Cristo.  Ito ay lubos na pansarili.
Sinasabi ni Pablo,  “Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Dios?” Ikaw ba’ykabilang
sa mga pinili? Sinasabi ni Pablo sa talatang 34, “Siya ring namamagitan para sa atin.” Ikaw ba kabilang
sa mga “atin”? Ito ay dahil sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang may
pananampalataya kay Jesu Cristo ay nagmamahal sa ganitong mga salita ng Dios. Ang
pananampalataya ay nagmamahal sa mga gaw ni Cristo. Ang pananampalataya ay nabubuhay sa gawa
ni Cristo. Ang pananampalataya ay nananalig sa mga gawa ni Cristo. At ang pananampalataya ay
handa, handa ngayon, upang sundin, upang sumunod kay Cristo, at magdusa ng lubos sa pagsunod
kay Cristo.

Sa pananampalataya, naririnig kung ano ang ginawa ng Dios, magagawa kong humiga at matulog at
magpahinga sa gitna ng pagsubok at kalungkutan, sakit at kawalang kasiguraduhan, pagdududa at
takot, at masasabi ko, “Kung ang Dios ay kakampi ko, sino pa ang laban sa akin?” 

Nakabasa ako kailan lang, ng isang pastor na sumulat ng kanyang karanasan noong ang kaanib sa
kanyang kapulungan ay nagpakamatay. Ang lalaking nagpakamatay ay isan pamilyadong ama na may
apat na mga anak at isang asawa. At ang pastor ay nagtanong sa kanyang sarili, “Ano kayang
nangibabaw sa ang lalaking ito upang magawa niya ang ganitong bagay?” At matapos ang masidhing
pananalangin at pagsisikap, dumating sa kanya ang kasagutan na hindi dahilan ang kung anong
nangibabaw sa lalaki kung kaya’t kinuha niya ang sarli niyang buhay. Kundi hindi dahil kung anong
wala siya, kung ano ang hindi nito naunawaan. Hindi niya lubos na nauwanaan na ang Dios ay
kakampi natin kay Cristo.

Iyan ang dahilan kaya ka nilikha. Ito ang kahulugan ng mabuhay. Ang makilala ang Dios at
maligayahan sa Kanya magpakailan man, ang maunawaan ang lalim ng Dios, malalim na pagmamahal
kay Jesus na nagpawalang sala sa atin sa Kanyang presensya. Ang malaman ang lahat ng na kay
Cristo, dahil sa biyaya lamang, ay ibinigay sa atin upang tayo ay humayo  at magawa nating sumunod
at magdusa ng lubos sa landasin ng pagsunod, sa ganap na katiyakan na na kay Cristo. 

Siya nawa.

-------------------------------------------------

Tayo’y manalangin.

Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa iyong mahal na Salita. Dalangin namin na ito ay manatili sa
aming puso ngayon. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


