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JOB 9:1-4 
“PAANO AKO MAGIGING MATUWID SA HARAPAN NG DIOS” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Paano ako magiging matuwid sa harapan ng Dios?  Ito ang mahalagang tanong na ating pag-aaralan 
ngayon mula sa bibig ni Job, sa Job 9:2:  Paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Dios? 
 
Sabi ko, ito ay mahalagang tanong.  Ito ang pinakamahalagang tanong na maitatanong ng isang tao.  
Naitanong mo na ba ang tanong na ito:  “Paano ako magiging matuwid sa harapan ng Dios?” 
 
Ito ang mahalagang tanong na itinanong ng Repormasyon ng ikalabing-anim na siglo.  Paano 
mapapawalang-sala ang tao sa harapan ng Dios?  Ang tanong na ito ang nagpapaiba sa katotohanang 
Reformed mula sa kamalian ng Romano Katoliko.  At ito ang tanong na itinatanong pa rin at 
pinagtatalunan ngayon sa samahan ng mga Reformed.  Paano tayo pinapawalang-sala?  Ito ba ay sa 
pamamagitan ng ating pagsunod, sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa?  O isang bahagi ba nito 
ang ating mga gawa at isang bahagi sa pamamagitan ng mabubuting gawa ng iba?  Tayo kaya marahil ay 
pinawalang-sala dahil sa ginawa nating pananampalataya, kung kaya’t tinatanggap ng Dios ang 
pananampalataya bilang kapalit ng mga gawa?  O ang pagpapawalang-sala sa atin ay ganap na biyaya, sa 
pamamagitan ng pananampalataya, sa ganap na katuwiran ni Jesu Cristo? 
 
Ang mapawalang-sala ay ang tanggapin ng Dios.  Nasa Dios ang pagsasabi sa makasalanan na, hindi 
nararapat sa iyo ang kaparusahan, ikaw ay ganap na pinatawad sa lahat ng iyong kasalanan, ikaw ay 
tinatanggap bilang Aking kaibigan, ikaw ay anak na aking kinupkop, at tatanggap ka ng buhay sa 
kalangitan tungo sa walang hanggan kasama Ko.  Ang mapawalang-sala ay ang ipahayag na walang 
kasalanan, ang mapalaya magpakailanman mula sa anumang kaparusahan sa kasalanan, at maging 
tagapagmana ng buhay na walang hanggan.  
 
Nakikita mo ba kung gaano kahalaga ang tanong na ito? 
 
Ang isa pang pagpipilian sa pagpapawalang-sala ay kahatulan.  Nasa Dios na hukom ang pagpapahayag 
na ang isang tao ay may sala, at pagdurusahan niya ang kanyang mga kasalanan ng walang hanggan sa 
paghihirap ng impierno.  Sa isang banda, ang mapawalang-sala ay ang gawing matuwid sa harapan ng 
Dios, at maligtas sa poot na darating. 
 
Ang pananampalatayang Cristiano ay hindi relihiyon ng magagandang asal, ng mabubuting gawa na 
dapat nating gawin upang tanggapin ng Dios.  Hindi, ang ebanghelyo ay ang mabuting balita ng 
pagpapalaya kapwa mula sa kahihinatnan at sa kapangyarihan ng kasalanan, sa pamamagitan ni Jesu 
Cristo.  Ang Dios ay matuwid at Kanyang parurusahan at dapat parusahan ang kasalanan.  Itinuturo ng 
ebanghelyo na kinuha ni Jesu Cristo ang poot ng Dios sa Kanyang sarili kapalit natin upang tayo ay 
maging matuwid sa harapan ng Dios.  
 
Itinatanong ni Job, “Paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Dios?” 
 
Itinatanong ni Job ang tanong na ito sa konteksto ng kanyang pagdurusa.  Ang pagpapawalang-sala ay 
hindi isang mahirap maunawaang kaisipang pang-teolohiya, na walang kaugnayan sa ating buhay dito sa 
lupa.  Hindi, ito ay bahagi ng sagot sa kung bakit nagdurusa ang matuwid, at makikita natin iyan ngayon. 
 
Ang tanong ni Job ay pa-retorika.  Iyan ay, ang sagot ay ipinahihiwatig mismo sa tanong.  Paano magiging 
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matuwid ang tao sa harapan ng Dios?  Ang sagot:  hindi maaari, iyan ay, sa pagtayo niyang mag-isa sa 
harapan ng Dios, ang tao ay hindi maaaring mapawalang-sala.  Ang pwersa ng tanong ni Job ay ito, na 
walang pangkaraniwang tao ang mapapawalang-sala sa harapan ng Dios.  Ito ay imposible, at 
kahangalan ang subukan ito.   
 
Itinanong ni Job ang tanong na ito habang pinag-iisipan niya ang pakikipagdinig sa Dios.  Ang mga 
kaibigan ni Job ay naging mang-aaliw niya.  Sinubukan nilang tayahin ang kanyang kalagayan at nakabuo 
ng kasagutan, subalit ang mga sagot nila ay mali.  Hindi sila nakatulong kay Job.  Sila ay hindi kasiya-
siyang mang-aaliw.  Kaya’t si Job, yamang nalalaman na ang Dios ay magiging matuwid at mahabagin, ay 
nais ng pagdinig sa Dios, ngunit habang pinag-iisipan niya ito, nalaman niya na ang gayong pagdinig ay 
nawawalan ng saysay.  Hindi maaaring siya, isang karaniwang tao, ay mapapawalang-sala ang kanyang 
sarili sa harapan ng Dios, at sabihin sa Dios, “Hindi nararapat sa akin ang lahat ng pagdurusang ito.” 
 
Naunawaan ito ni Job habang iniisip niya ang Dios.  Nauunawaan niya kung gaano kadakila ang Dios.  
Iyan ang nasa mga talatang 3 hanggang 13 – ang kadakilaan ng  Dios. 
 
Napakadali para sa atin na pawalang-sala ang ating sarili, at karaniwan natin itong ginagawa sa 
pamamagitan ng paghahambing ng ating sarili sa iba.  Palaging mayroong iba na mas malala pa ang 
buhay kaysa sa akin, at gumagawa ng mga bagay na hindi ko man lang maiisip gawin.  Iniisip natin ang 
ating sarili bilang “mabubuting Cristiano,” at iniisip natin ang ating sarili bilang karapat-dapat sa 
kagandahang-loob ng Dios at pag-ibig.  Subalit kapag tayo ay tumayo sa harapan ng Dios, imposible na 
magkaroon ng katuwiran na batay sa mga gawa.  Iyan ang sinasabi ni Job dito. 
 
Sa talatang 3 sabi ni Job, Kung naisin ng isang tao na sa Dios ay makipagtalo, kung dadalhin Niya siya sa 
hukuman, ang tao ay hindi makakasagot sa Dios ni minsan sa isang libo.  Ibig niyang sabihin na may libu-
libong di-lantad na kasalanan na maaring dalhin ng Dios laban sa sinuman sa atin, na hindi natin kayang 
mapangatwiranan.  Maaari tayong magpakita ng kabanalan sa harapan ng mga tao, ngunit ang Dios ay 
hindi humahanga dito.  Kahit pa kilalanin natin ang lahat ng lantad nating kasalanan sa harapan ng Dios, 
hindi natin masisimulang maipahayag ang lalim nito.  Sabi ni David sa Awit 19, “Sinong makakaalam ng 
kanyang mga kamalian?”  Iyon ay, sino ang makakaalam ng sarili niyang mga kasalanan?  Kaya naman si 
David ay nanalangin, “Patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di nalalaman.”  Siya, gaya ni Job, ay 
nalalaman na mas malinaw ang nakikita ng Dios kaysa atin, at kapag inusig tayo ng ating budhi, gaano pa 
kayang hindi nalalaman ng Dios ang ating mga kasalanan?  At kung tumayo tayo sa harapan ng Dios, 
Siya’y hindi masisiyahan lamang sa ipinahayag natin, kundi hahatulan Niya tayo ayon sa nakikita Niya at 
nalalaman sa atin. 
 
Kung kaya’t ipinahayag ni Job sa talatang 4 na ang Dios ay pantas sa puso, at malakas sa kapangyarihan.  
Siya ang Dios na marunong sa lahat at makapangyarihan sa lahat, at walang sinuman ang 
magtatangkang pumunta sa hukuman na may ganoon kalakas na kalaban.  Tanong ni Job, “Sinong 
nagmatigas laban sa kanya at nagtagumpay?” 
 
Bukod dito, ang Dios ang soberano at di-nakikitang Dios.  Ito ang inilalarawan ni Job sa mga talatang 5-
13.  Magagawa ng Dios ang anumang naisin Niya sa lupa.  Inililipat Niya ang mga bundok, inuuga Niya 
ang lupa, inuutusan Niya ang araw upang ito’y sumikat, tinatakpan Niya ang mga bituin; inilaladlad Niya 
ang kalangitan.   Walang makakapigil sa Kanya o magsasabi sa Kanya, “Anong ginagawa mo?”  
Gumagawa ang Dios ng mga bagay na di natin maunawaan, at ang kanyang mga daan ay mas mataas 
kaysa atin.  "Na gumagawa ng mga dakilang bagay na di maunawaan, at mga kamanghamanghang bagay 
na di mabilang…. Siya'y nang-aagaw, sinong makakahadlang sa kanya?” 
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Kung kaya’t si Job, sa mga talatang 15 hanggang 31, ay nagtatanong ng mga serye ng tatlong katanungan 
na nagpapakita ng pagka-di-maaari at kahangalan ng sariling pagpapawalang-sala. 
 
Una ay sinabi niya, “Kung magkakaroon ako ng pagdinig sa Dios, ano ang sasabihin ko?”  Sa mga talatang 
14-15:  “Paano ko ngang masasagot siya, at mapipili ang aking mga salita laban sa kanya?” 
 
Pangalawa, sabi niya, “Kung mapapatunayan ko ang kawalang-sala ko sa Dios, ano ang matatamo 
noon?”  Sa talatang 20:  “Bagaman ako'y walang sala, hahatulan ako ng sarili kong bibig; bagaman ako'y 
walang dungis, patutunayan niya akong masama.”  Sa mismong gawa ng sariling pagpapawalang-sala, 
patutunayan ko sa pamamagitan ng pagtatanggol ko na ako ay may sala. 
 
Pangatlo, sabi niya, “Kung kikilos lamang ako na tila baga walang nangyari, kung ngingiti ako at maglilinis 
ng aking sarili at magbibihis, ipapahayag pa rin ng Dios na ako ay isang makasalanan.”  Sa mga talatang 
27-28:  “Kung aking sabihin, Kalilimutan ko ang aking daing, papawiin ko ang aking malungkot na mukha, 
at magpapakasaya ako,… alam kong hindi mo ako ituturing na walang sala.”  Ang nasasakdal ay maaaring 
nakadamit ng maayos at may banayad na pag-uugali, at maaari siyang ngumiti na tila baga wala siyang 
nagawa, subalit hindi iyan dahilan upang di sabihin ng hukom na, “May sala!” 
 
Nauunawaan ni Job ang kadakilaan ng Dios.  Sa talatang 32:  “Sapagkat siya'y hindi tao, na gaya ko, na 
masasagot ko siya, na kami'y magkasamang haharap sa paglilitis.” 
 
Kaya naman, balikan natin ang tanong ni Job sa pasimula ng kapitulo, “Paano magiging matuwid ang 
isang tao sa harapan ng Dios?” 
 
Ang sinasabi ni Job ay ito, na ang bawat tao ay nakatayo sa parehong kalagayan sa harapan ng Dios.  Ang 
masama at mabuti, ay magkasamang nararapat sa kapahamakan sa harapan ng Dios.  Ang mayaman at 
maunlad, gayundin ang mahirap at namimighati, ay hinahatulan sa harapan ng Dios.  Walang sinuman 
ang makapagpapawalang-sala ng kanyang sarili sa harapan ng Dios.  Kahangalan ang subukang gawin 
ang gayon.   
 
At ito ang saligang katotohanan ng Cristianong ebanghelyo, ang katotohanan ng ganap na kasamaan ng 
tao, at ang pagkadi-maaari ng pagliligtas ng tao sa kanyang sarili, kahit bahagya lamang, sa pamamagitan 
ng sarili niyang mabubuting gawa.  Iyan ay ganito sa Awit 130:  “Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng 
mga kasamaan, O Panginoon, sino kayang makakatagal?”  Gayundin sa Awit 143:2:  “Walang taong 
nabubuhay na matuwid sa iyong harapan.”  Ang katotohanang ito, na ipinahayag ni Job at David, ay 
inulit ni Pablo sa aklat ng Roma kapitulo 3, mga talatang 19 at 20, nang isulat niyang, “upang matahimik 
ang bawat bibig, at ang buong sanlibutan ay mapasailalim ng hatol ng Dios.  Sapagkat sa pamamagitan 
ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya.”  
 
Ang sariling pagliligtas ay imposible.  Iyan ang sinasabi ni Job.  Paano ako magiging matuwid sa harapan 
ng Dios?  Imposibleng magawa ko sa aking sarili na maging matuwid sa harapan ng Dios. 
 
Subalit ngayon, paano nagiging tugma ang sinasabi ni Job sa kanyang pagdurusa?  Anong kinalaman 
nitong katotohanan ng ganap na kasamaan ng tao sa kasaysayan ni Job? 
 
Makikita natin kung paano ito tumutugma kapag inilagay natin sa konteksto sa aklat ng Job.  Ang 
retorikang tanong ni Job, “Paano ako magiging matuwid sa harapan ng Dios?” ay isang bahagi ng 
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kanyang sagot sa kanyang mga kaibigan, at partikular dito kay Bildad, na nagsalita sa Job kapitulo 8. 
 
Sinasabi ni Bildad, at ng dalawa pang kaibigan ni Job, sina Elifaz at Zofar, na ang pagdurusa ni Job ay 
bunga ng kanyang kasalanan.   Ang pagdurusa, sabi nila, ay palaging parusa sa kasalanan, at ang 
pagdurusa ni Job ay nagpapakita na ang Dios ay galit sa kanya, at kailangan ni Job na maging malinis, 
ipahayag ang kanyang kasalanan, at pagkatapos ay pagpapalain siyang muli ng Dios. 
 
Ganito ito inilalagay ni Bildad sa kapitulo 8:4-6:  
 
Kung ang iyong mga anak ay nagkasala laban sa kanya, sa kapangyarihan ng kanilang pagsalangsang ay 
kanyang ibinigay sila.  Kung hahanapin mo ang Dios, at dadaing ka sa Makapangyarihan sa lahat; kung 
ikaw ay dalisay at matuwid; tiyak na gigising siya dahil sa iyo, at ibabalik ka sa iyong matuwid na tirahan. 
 
At pagkatapos muli sa mga talatang 20 at 21: 
 
Tingnan mo, hindi itatakuwil ng Dios ang taong walang kapintasan, ni aalalayan man ang kamay ng mga 
gumagawa ng kasamaan.  Kanya namang pupunuin ng pagtawa ang iyong bibig, at ang iyong mga labi ng 
pagsigaw. 
 
Ngayon, may ilang katotohanan sa sinasabi ni Bildad, at inamin din iyan ni Job sa pasimula ng kanyang 
tugon sa kapitulo 9, nang sabihin niyang, “Sa katotohanan ay alam kong gayon nga.”  Oo, sinasabi ni Job, 
ang Dios ay matuwid na Dios na nagpaparusa sa kasalanan.  Subalit ang problema ay gumagawa ng 
malawakang paglalapat si Bildad ng pagiging matuwid ng Dios, at itinataas pa ang kanyang sarili sa 
pagmamalaki, sa pagpapahiwatig na ang dahilan kung bakit siya mismo ay hindi nagdurusa ay dahil mas 
matuwid siya kay Job.  Alam natin, mula mismo sa salita ng Dios sa simula ng aklat na hindi ito totoo.  Si 
Job ang pinakamatuwid na tao sa buong lupa, at ang pagdurusa ni Job ay hindi dumating sa kanya bilang 
parusa ng Dios dahil sa kasalanan sa kanyang buhay. 
 
Dito ay sinasagot ni Job itong maling pananaw at paggamit ng katotohanan ng katuwiran ng Dios.  At 
tandaan natin, na napakadalas na maaari tayong mahulog sa parehong uri ng pag-iisip gaya ni Bildad.  
Kung minsan tinitingnan natin ang pagdurusang nararanasan ng ibang tao, at agad natin silang 
hinahatulan at sinasabing, “Nakita kong parating iyan,” sa halip na maging maawain.  O, siguro kung 
minsan ay ginagawa natin iyan patungkol sa sarili nating pagdurusa.  Isinisisi natin ang pinagdaraanan 
natin sa mga bagay/pagkakamaling nagawa natin noon, sa halip na unawain na soberano at 
mapagmahal na hatid ng Dios sa atin ang anumang ginagawa Niya sa ating buhay.  O magagawa natin ito 
sa ganitong paraan, na ang tingin natin sa kasaganaan at kalusugan ay mga tanda ng pagpapala ng Dios, 
at nagpapasalamat tayo doon, subalit mahilig magreklamo, na tila baga walang pagmamahal at 
malasakit ang Dios sa atin, kapag may kahirapang dumarating sa ating buhay.   
 
Sinasagot ng tanong ni Job dito sa talatang 2 ang kaisipang iyan.  Maaari bang maging matuwid ang tao 
sa harapan ng Dios?  Hindi.  Sinumang tao ay hindi magiging matuwid sa harapan ng Dios.  Ang punto ni 
Job ay walang sinuman ang nararapat sa anuman mula sa Dios, na kung matatanggap natin ang talagang 
nararapat sa atin, makikita nating lahat ang ating sarili na nasa kalagayang mas malala pa kay Job.  Kasi, 
hindi gumagawa ang Dios ayon sa pananaw ni Bildad sa katuwiran.  Hindi, kung minsan ang masama ay 
sumasagana at tila baga mayroong madali at walang problemang buhay, na hindi man lang inuusig ng 
kanyang budhi habang nagpapatuloy sila sa kanilang kasalanan.  Samantala, ang mga hinirang ng Dios ay 
dumaraan sa matinding pagsubok at pag-uusig, at buong panahon nilang minamahal at pinaglilingkuran 
ang Panginoon, at ipinahahayag ang Kanyang pangalan.  Gayunpaman, kung sinuman sa atin ang 
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haharap sa Dios at magtatanong ng, “Bakit?” o magsasabing hindi nararapat sa atin ang mga kahirapang 
dumarating sa atin, aba, wala tayong masasabi.  Tumatanggap tayong lahat ng mas mababa kaysa 
nararapat sa atin, at ang kamay ng Dios ay pantay na sinusukat ang mga kahirapan at problema sa 
matuwid at sa masama.  Sa talatang 22, sabi ni Job sa Dios, “kapwa Niya pinupuksa ang masama at ang 
mabuti.”  Hindi inililigtas ng pagiging matuwid ang isang tao mula sa mga paghihirap sa buhay na ito. 
 
Kaya, ang pakikipagtalo ni Bildad na kaya dumating ito kay Job ay dahil may ginawa siyang nararapat dito 
ay mali.  Hindi tayo dapat magdahilan, mula sa problema sa buhay ng isang tao, na ang Dios ay galit sa 
taong iyon, at sa kabilang banda, hindi tayo dapat magdahilan mula sa kasaganaan at kalusugan sa 
buhay ng isang tao, na nagpapakita ng biyaya ang Dios sa taong iyon.  
 
Iyan ay lalong mahalaga kapag tayo mismo, gaya ni Job, ay dumaranas ng matitinding pagsubok.  Kung 
dumating sa iyo ang karamdaman, o kung mawalan ka ng trabaho, o kung kunin sa iyo ang iyong anak sa 
pamamagitan ng kamatayan, hindi mo dapat isipin na ito ay tanda ng kahatulan ng Dios sa iyo, at hindi 
mo dapat balikan ang nagawa mo, at isipin na sana iba ang ginawa mo upang maiwasan ang mga 
pagsubok na ito.   
 
Oo, totoo na dapat tayong matuto sa pamamagitan ng mga pagsubok sa atin, subalit hindi iyan pareho 
sa pagsasabing sila ay kahatulan o parusa ng Dios sa atin.  Hindi, para sa mga anak ng Dios, ang mga 
problemang dumarating sa buhay ay palaging nagmumula sa pag-ibig ng Dios, sa ikabubuti nila, at sa 
ilalim ng Kanyang ganap na soberanong kontrol.   
 
Pakinggan ang sabi ni David sa Awit 119:75.  Marahil kung nakikipagbuno ka sa mga tanong na ito, ang 
talatang ito ay mabuting tandaan mo.  Ito ang sabi ni David:  “O Panginoon, nalalaman ko, na matuwid 
ang mga pasiya mo, at sa katapatan ay pinangumbaba mo ako.”  May dalawang bagay siyang ipinahayag 
dito.  Ang una ay ito, na ang Dios ay palaging matuwid, kung kaya’t wala tayong karapatang tanungin ang 
Kanyang ginagawa.  At gayunman, kasabay nito, kapag pinahihirapan Niya ang Kanyang hinirang 
ginagawa Niya ito ng may katapatan, iyan ay, mula sa pag-ibig at pangako sa kanila.  “O Panginoon, 
nalalaman ko, na matuwid ang mga pasiya mo, at sa katapatan ay pinangumbaba mo ako.”   
 
Ito ay katulad sa mababasa natin sa Hebreo 12:5-6:  “Anak ko, huwag mong ipagwalang-bahala ang 
disiplina ng Panginoon; huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya; sapagkat dinidisiplina ng 
Panginoon ang kanyang minamahal, at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak.” 
 
Kaya ipinahahayag ni Job ang katuwiran ng Dios, at ang pagiging imposible ng sariling pagpapawalang-
sala sa sinumang tao, kabilang na ang kanyang sarili, at nakakatulong ito sa kanya upang tumugon ng 
tama sa kanyang mga pagsubok.  Bagama’t ang mga kahirapang pinagdadaanan niya ay hindi parusa ng 
Dios, gayunpaman ay tinatanggap niya ito ng may pagpapakumbaba at pananampalataya, nagtitiwala sa 
Dios, at kinikilala na ang Dios ay matuwid sa lahat Niyang mga gawa. 
 
Sabi ni John Calvin na mahalaga sa atin ang pagbulayan ang katuwiran ng Dios upang kapag tayo ay 
sinaktan Niya mananatili tayong mapagpakumbaba at kikilalanin na Siya, ang Dios, ay matuwid at walang 
kapintasan.  Iyan din mismo ang dapat nating matutuhan mula dito.  Hindi tayo ang dapat maglagay sa 
Dios sa pagsubok, o kwestyunin ang Kanyang mga ginagawa.  Sino tayo, upang isipin na kaya nating 
gawin iyan?  Gayunman ginagawa nating lahat ito.  Siguro ay hindi kasing-tuwiran ni Job, sa 
pamamagitan ng paghiling na makaharap sa Dios upang makipagtalo sa ating kaso, kundi may iba tayong 
mga paraan ng pagtatanong sa Dios.  Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagrereklamo, o sa 
pagiging galit sa Dios.  Ginagawa natin ito kapag tayo ay nag-aalala at natatakot, at iniisip na 
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nagkakamali ang Dios.  Alalahanin nating maging mapagpakumbaba, ang ipahayag na ang Dios ay tama 
at matuwid sa lahat Niyang ginagawa, at kilalanin na dahil sa habag at katapatan ay pinagkukumbaba 
Niya ang sariling Kanya. 
 
Paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Dios?  Kung mag-isa siyang nakatayo sa harapan 
ng Dios, hindi niya kaya, kung kaya tayo ay nagpapakumbaba sa ilalim ng pagdidisiplina ng Panginoon. 
 
Ngunit ngayon, walang sagot sa tanong ni Job, Paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng 
Dios?  Kailangan natin ng sagot sa mahalagang tanong na ito, hindi ba? 
 
At mayroong kasagutan.  Ang isang tao ay ginagawang matuwid sa harapan ng Dios sa pamamagitan ng 
dugo at katuwiran ng Tagapamagitan na si Jesu Cristo.  Hindi tayo makakatayong mag-isa sa harapan ng 
Dios, ngunit makakatayo tayo kasama at kay Jesu Cristo.  Ito ang mabuting balita ng ebanghelyo, sa lahat 
ng tumatayong hungkag at inuusig sa harapan ng Dios.  I Timoteo 2:5-6:  “Sapagkat may isang Dios at 
may isang tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.”   
 
Dito ay mayroon tayo ng isa sa mga ekslusibong inaangkin ng Cristianismo:  mayroong isang 
Tagapamagitan, hindi marami, at hindi iba’t ibang uri, kundi isa lamang, ang taong si Jesu Cristo.  Iyan ay 
detalyado at ekslusibo.  Walang ibang paraan upang makatayo sa harapan ng matuwid na Dios.  Bilang 
mga Cristiano, hindi natin ito dapat ikahiya.  Si Jesus ang tanging daan.  Siya mismo ang nagsabi sa 
ganitong paraan.  Sa Juan 14:  “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay; sinuman ay hindi 
makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” 
 
Nabubuhay tayo sa panahon na nais ng taong parumihin ang tubig, kapag napakarami ang nais na 
ipakita ang Cristianismo na siyang pagtanggap ng ibang relihiyon, kaya’t hindi nila sasabihin, si Jesus ang 
tanging Tagapamagitan.  Ngunit ang daan tungo sa langit at buhay na walang hanggan ay makipot, at 
may isa lamang daan.  Dapat tayong maging detalyado sa pagtawag sa mga tao sa pananampalataya.  Si 
Jesus ang tanging daan, kaya sumampalataya sa kanya. 
 
Inaasahan ni Job si Jesus na Tagapamagitan dito mismo sa Job kapitulo 9.  Sa bandang huli, ipapahayag 
niya ang buhay na Manunubos.  Dito sa mga talatang 32-35, sa diwa ay sinasabi niya, “Nais ko sanang 
ipakiusap ang aking kalagayan sa harapan ng Dios, subalit hindi ko magagawa iyan.  Ang Dios ay hindi tao 
upang pagtalunan namin ito sa parehong pananaw.  Hindi, kailangan ko ng Tagapamagitan, isa na 
makapaglalagay ng kanyang kamay kapwa sa balikat ng Dios at sa aking balikat, isa na kapantay ng Dios 
at kapantay ko; kailangan ko ng Tagapamagitan na ito upang alisin ang tungkod ng katuwiran ng Dios sa 
akin, upang alisin ang sindak sa aking puso, upang makatayo ako sa harapan ng Dios, at makapagsalita sa 
kanya.” 
 
Iyan ang sinasabi ni Job dito.  At ito ay kagila-gilalas, dahil lahat ng sasabihin niya kailangan niya ng isang 
tagapamagitan, si Jesu Cristo ang Tagapamagitan.  
 
At sa pananampalataya kay Jesu Cristo, may paraan upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Dios.  
Kinuha Niya ang bigat, ang sumpa, ang mga bunga, at ang kaparusahan ng ating kasalanan sa Kanyang 
sarili sa krus, at siya ay tumatayo bilang tagapamagitan natin upang mamagitan sa Dios at sa atin.  
Pinawalang-sala sa pamamagitan Niya, mayroon tayong katiyakan na ang Dios ay hindi laban sa atin.  
Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 
 
Paano magiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Dios?  Sa pamamagitan lamang ni Cristo. 
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Manalangin tayo. 
 
Ama, nagpapasalamat kami sa kaloob ng Iyong Anak na si Jesu Cristo, na tumatayo kung saan hindi kami 
makakatayo, sa harapan ng Iyong hukuman, kung kaya’t kami ay hindi hinatulan, kundi pinatawad at 
tinanggap.  Tinanggap sa Kanya, nakatitiyak kami na kapag dumating ang mga problema sa buhay ay 
walang anumang magiging laban sa amin, at iyan ay dahil sa Iyong pag-ibig at katapatan kung kaya’t 
kami ay pinagkukumbaba.  Alam namin, O Panginoon, na ang Iyong mga kahatulan ay matuwid, at kami 
ay sinaktan sa Iyong katapatan.  Amen. 
 


