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Pamagat: Bahagi ng Biblical na Kaligtasan: Justification (Iniaring-Matuwid) 
 
Bible Text: Romans 5:1 “Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:” 
 
Panimula: 

1. Ang salin sa Tagalog: Kaya nga, yamang tayo ay pinaging-matuwid (o inaring-ganap) sa pamamagitan ng 
pananampalataya, mayroon tayong kapa-yapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 

2. Ang puso ng Christianismo ay ang justification by faith alone in Christ. 
3. To be justified means to be declared righteous – ang ibig sabihin ng justification ay pinaging-matuwid or 

iniaring-ganap. Tayo ay tinawag/ipinahayag/dineklara na matuwid, at tinanggap ng Dios. 
4. Ang bato ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo, at hindi ang sarili natin, o sariling mabubuting 

gawa. 
 

I. Si Christo ay ang dahilan, o basihan o pundasyon ng Biblical na Kaligtasan. 
A. Siya ay ang ating “Sin-bearer” (Taga-dala ng ating mga kasalanan) – Isaiah 53:6. 
B. Siya ay ang ating “Sufferer” (Taga-pagdusa ng ating mga kasalanan) – 1 Peter 3:18. 
C. Siya ay ang ating “Sacrifice” (Siya ay ang ating Sakripisyo) – 1 Peter 1:18-19. 
D. Siya ay ang ating “Submissive servant” (Masunurin at mapakumbabang tagapag-tulong) – Daniel 9:24; 

Romans 10:4. 
E. Siya ay ang ating “Substitute” (Kapalit) – Col. 2:3; 3:11. 

➢ Nagkatawang tao siya para sa atin. 
➢ Nabuhay siya para sa atin. 
➢ Namatay siya sa krus para sa atin. 
➢ Muling nabuhay siya para sa atin. 
➢ Umakayat siya sa langgit para sa atin. 
➢ Namamagitan siya sa trono ng Dios para sa atin. 

 
II. Si Christo ay ang PANGINOON ng Katuwiran (2 Corinthian 5:21; Romans 10:4; Jeremiah 23:6) 

A. Siya ay ang Punishment/Payment (kabayaran) for our sins. 
B. Siya ay ang Priest (pari) na naghandog ng sacrifice para sa atin. 
C. Ang kabuuan ng lumang tipan ay tumturo kay Jesus. (Tolda, altar, and templo, ang mga iniaalay na mga 

hayop, ang pagpapari, ang mga hari, ang mga propheta – lahat ay tumutkoy kay Jesu-Cristo). 
 

III. Ano ang mga resulta ng Pag-aaring-Matuwid ng Dios sa makasalanang tao? (Romans 5:1-5) 
A. Kapayapaan (Peace) – “we have peace with God” – sa mga modernong salin: magkaroon tayo ng 

kapayapaan sa Dios.” Pero tama ng Received Text (KJV). 
B. Daan patungo sa grasya ng Dios – “we have access to into this grace” – daan patungo sa biyaya. 
C. Pagtitiis (Endurance; or patience) – we glory in tribulations – mga paghihirap; kapighatian. 
D. Pag-asa (Hope) – inaasahan natin na may katiyakan o kasiguraduhan. 
E. Banal na Espiritu (Holy Spirit) 

 
Katapusan: 

1.  Ang taong hindi Justified ay parang pasyente na may terminal na sakit – ang kanyang banig ng kamatayan ay 
illusion lamang ng druga (o gamot) para sa kalagayan niya pero ang buhay niya ay pumapanaw. Pero ang 
tunay na anak ng Dios ay may tunay na buhay na walang hanggan dahil kay Jesus. 

2. Tanggapin mo nawa si Jesus -upang tanggapin ka ng Dios Ama. 
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