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Pamagat: Bahagi ng Biblical na Kaligtasan: Pagkakasundo (Reconciliation) 
 
Bible text: Romans 5:10 “For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his 

Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.” 
 
 Pagsasalin: Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos 
 sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang Anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas 
 tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. (Roma 5:10) 
 
Panimula: 

1. Ang Pagkakasundo o “Reconciliation” ay gawa ng Dios na kung saan tinatanggal ng Dios ang 
poot na nasa kalagitnaan ng Dios at ng mananampalataya at tinataguyod ng Dios ay kapayapaan 
sa kanila. 

2. Mayroon bang poot sa gitna ng Dios at ng makasalanang tao? (Rom. 5:10; Col. 1:21 – 
hiwalay/banyaga at kaaway). 

 
I. Ang Pangangailangan ng Pagkakasundo (Reconciliation) 

A. Ang makasalanang tao ay rebelde sa Dios. Nilalapastangan ng tao ang mga utos ng Dios na 
kayang Manlilikha. Wala siyang malay o hindi niya pinapansin ang pinasala na dala ng 
kasalanan (Romans 3:10-11, 18; 1:18). Bagkus, iniiwasan niya ang liwanag ng Salita ng Dios 
dahil sa sinag ng salita ay nailalantad ang kanyang mga kabaluktutan at kasamaan (Matthew 
12:36-37; Jn.3:19-20). 

B. Galit ang Dios sa mga Makasalanang Tao. Ang Dios ay banal. At dahil siya ay banal, hindi niya 
pwedeng tunghayan o makaligtaan ang kasalanan. (Psalm 5:5; 11:5; Pro. 6:16-19; Hosea 
9:15; Malachi 1:3) 

C. Ang poot ng Dios ay hindi katulad ng tao – marahas at pabigla-bigla – ito ay wasto, at 
hustisya, at may halong karunungan at alang (Romans 2:1-11). 

 
II. Ang Pamamaraan ng Pagkakasundo 

A. Ang makasalanang tao ay walang kapangyarihan o paraan ni kagustuhan para tanggalin ang 
poot sa gitna ng Dios at sa kanya. Ang Dios lang ang maaring gumawa nito sa pamamagitan 
ng pagtanggal ng dahilan o sanhi ng poot (ang kasalanan ng tao) at sa pamamagitan ng 
pagtatabi o pagtaboy ng kasalanan at poot (John 1:29; Colossians 1:20; Hebrews 9:26). 

B. Ginaganyak ng Pag-ibig at Biyaya, pinagkaloob ng Dios Ama ang Kanyang Anak bilang 
kabayaran o tubos para sa ating mga kasalanan. Ang sakripisyo ni Jesus ay mapaglubag at 
pumapawi sa poot ng Dios. (1 John 2:2; 4:10) 

C. Sa krus, ang poot ng Dios ay binuhos sa Panginoong Jesus. Siya ay ginawang sala para sa 
atin (Isaiah 53:5-6, 10; Matthew 27:45-46; 2 Corinthians 5:21) 

D. Na-satisfy ni Jesus ang hustisya ng Dios at nabayaran niya ang utang natin sa batas ng Dios 
(Romans 3:25; Hebrews 9:26). 

E. Ang katibayan na tinanggap ng Dios Ama ang sakripisyo nang Dios Anak, ay binuhay Niya 
mag-uli si Jesus (Acts 2:22-24; Romans 4:25). 

 
III. Ang Mga Biyaya ng Pagkakasundo 

A. Kapayapaan sa Dios. (Romans 5:1, 10; Colossians 1:20-21) – Tapos na ang Guerra! 
B. Maari nating lapitan ang Trono ng Grasya (Hebrews 4:16; Ephesians 2:18). 
C. Nagbigay ang Dios ng paraan upang harapin natin ang kasalanan (1 John 1:9). 
D. Mayroon rin tayong kapayapaan sa lahat ng mga may kapayapaan sa Dios (Eph. 2:14-19). 
E. Ang kapayapaan ng Dios ay mapapasaatin (Isaiah 26:3-4; John 16:33; 2 Thessalonians 3:16). 
F. Mayroon tayong natanggap na ministry: Ministry of Reconciliation (Matthew 5:9; 2 Cor. 

5:18-19). 
G. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay i-rereconcile ng Dios sa Kanyang sarili (Acts 3:21). 
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