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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 19:30

“Natupad Na”

ni Rev. Jai Mahtani

“Nang matanggap ni Jesus ang suka ay sinabi niya, Natupad na.  At itinungo ang kanyang ulo, at siya ay
namatay” (Juan 19:30).

Mayroon tayong tatlong salita sa salin sa Ingles na:  “Natupad na.”  Ngunit ang nababasa natin sa orihinal
ay isang salita:  Tetelestai.  Tetelestai ang ikaanim na salita sa krus.  Pagkatapos naroon ang ikapito, ayon
sa Lucas 23:46, “Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu.”  Pagsama-samahin ang
mga nasa Juan 19, Lucas 23, Marcos 15, at Mateo 27, may naririnig tayong pitong mahahalagang
pananalita ng ating Panginoong Jesu Cristo mula sa krus.  Sa pagtatapos natin ngayon sa ating serye sa
“Paghahandang Mamatay nang Kusang-loob,” pagbubulayan natin ang mga salitang iyan.  Una, ang
mahabaging salita ng Tagapagligtas:  “Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang
ginagawa.”  Pagkatapos ang katiyakan ng magnanakaw na nagsisisi:  “Ngayon ikaw ay makakasama ko
sa Paraiso.”  Ang kamangha-manghang salita ng pag-ibig ng anak, “Babae, narito ang iyong anak.”  At sa
alagad, “Narito ang iyong ina.”  Ang ikaapat na salita, ang tumatagos na sigaw ng mala-impiernong
pagdurusa, “Dios Ko, Dios Ko, bakit mo ako pinabayaan?”  Pagkatapos, “Nauuhaw ako,” nang inumin ang
suka na hinaluan ng apdo, isang bagay na ayaw Niyang gawin noong una.  Nang ang kabigatan na
kailangan Niyang pasanin ay labis na, sumigaw Siya, na makikita natin ngayon, ng malakas na salita, ng
makapangyarihang salita, ang matagumpay na salita:  Tetelestai - “Natupad na!”   At pagkatapos, bago
siya mamatay, ang huling salita:  “Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu.”  Oo,
nang matapos na ang gawain sa krus, sumigaw si Jesu Cristo:  Tetelestai! Natupad na.  At halos kaagad
na sumunod, “Ama, Ako’y pauwi na.”

Anong gandang paraan upang mamatay.  Ito ang sukdulan para sa atin.  Sa ganitong paraan tayo
makapaghahanda rin upang mamatay nang kusang-loob.

Tatapusin natin ang serye sa “Paghahandang Mamatay nang Kusang-loob” na isinasaalang-alang itong
matagumpay na sigaw ng tagumpay mula sa krus.  Ayon sa katapat na mga sitas, ito ay malakas na sigaw
mula sa krus.  Tiyak, upang marinig natin, upang ito ay maitala sa banal na Kasulatan at ipahayag bilang
bahagi ng banal na ebanghelyo.  Sa ganoong paraan pumunta sa langit si Jesu Cristo.  At sa ganoong
paraan ang anak ng Dios ay maaaring mamatay, hindi natatakot, kundi may kagalakan, na may katiyakan
na tayo ay uuwi sa ating Ama.  Kahit na ang ating mga katawan ay maaaring napakahina, at kahit na hindi
tayo makakasigaw ng malakas gaya ng kaya ng Anak ng Dios, gayunman mula sa puso ay kinikilala natin,
“Naganap na, natapos na.”  At pupunta tayo sa walang hanggang kaluwalhatian sa ating kamatayan.

Itong matagumpay na sigaw ng pagwawagi ay tagumpay sa kamatayan magpakailanman.  “Nang
matanggap ni Jesus,” mababasa natin, “ang suka ay sinabi niya, Natupad na,” iyan ay, natapos na.  Ang
oras ay dumating na upang ibigay ni Jesus ang Kanyang buhay sa krus upang iligtas ang sariling Kanya.
Na iniisip ni Jesus ang tungkol sa katapusan ay malinaw, yamang idinagdag ng teksto, “At itinungo ang
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kanyang ulo, at siya ay namatay.”  “Natupad na” ay nangangahulugang dumating na ang katapusan,
kailangan Ko na ngayong mamatay at bumalik sa Aking Ama sa langit.  

Ngunit hindi, ang kaisipan ay hindi “Ako ay tapos na,” na tila baga ang inaasahan Niyang gawin sa buhay
ngayon ay natalo.  Hindi natin dapat basahin sa gayong paraan ang salita ni Cristo.  Hindi Niya sinabing,
“Ako ay tapos na,” kundi, “Natupad na.”  Bagama’t ang kamatayan ay kailangang dumating sa lahat ng
tao bilang kaparusahan, at kailangan itong dumating ng biglaan, para kay Cristo ay iba.  Hindi ba niya
sinabi na maaari Niyang hingin sa Kanyang Ama na dumating ang mga makalangit na anghel at ingatan
Siya at gagawin nila?  At hindi ba niya sinabi kay Pilato sa talatang 11 ng sitas ding ito ng Kasulatan, “Hindi
ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas.”?

Ni sinabi man ni Jesus na, “Natapos ko na” – na tila baga ipinagmamalaki na naisakatuparan na Niya ang
itinakda Niyang gawin.  Sadya itong inilagay sa kusa:  “Natupad na.”  Hindi “Ginawa Ko na.”  Maaari
Niyang sabihin iyan, syempre.  Subalit hindi, dito ay mayroon tayong maamong lingkod ni Jehovah sa krus.
Gaya ng isinulat ni Pablo sa Filipos 2, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang
pagiging kapantay ng Dios, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, maging sa kamatayan man sa krus.  Sa
halip, sumigaw si Cristo, “Natupad na, ito ay nalubos, ito ay naganap.”  Iyan ay, ang hangarin na Kanyang
ipinarito ay naganap na ngayon.  Hindi lamang bilang sa panahon, kundi sa layunin.  Ito ang oras na
madalas Niyang sinasabi sa Kanyang buhay, lalo na habang papalapit Siya sa krus.  Nang magsalita Siya
tungkol sa oras kapag ang Anak ng tao ay kailangang itaas upang mailapit ang lahat ng tao sa Kanya;
nang gawin Niyang malinaw na kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ay gayundin itataas ang
Anak ng tao – ito na ang oras. 

Siyanga pala, mapapansin mo kung gaano kadalas at muli nating nababasa sa mga pangyayaring
nakapalibot sa krus na “upang matupad ang mga Kasulatan,” o “nasusulat.”  Kamangha-mangha, iyon ang
mga bagay na inihula sa Lumang Tipan tungkol sa kamatayan ni Jesu Cristo, maging ito man ay ang sigaw
ng Awit 22, “Dios Ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?” o ang pangitain ng Isaias 53, o ang mga salita
ng Awit 69 at marami pang ibang Mga Awit.  Maliwanag na ang naganap sa krus ay nauna nang itinakda
at naipahayag na ng Espiritu ni Cristo sa pamamagitan ng mga propeta noon.  Maging sa oras ng
kamatayan si Cristo ay may isang bagay na nasa isip:  Kalooban ng Aking Ama na kailangan itong
mangyari; ito ay isinasagawa na ngayon; natupad na! Sapagkat ang layunin ng Kanyang pagparito ay
upang pagdusahan ang sumpa ng kurs alang-alang sa buo Niyang bayan.  Ang oras ay dumating na upang
ang Anak ng tao ay maitaas sa krus at upang pasanin ang kamatayan at impierno minsan para sa lahat.

Kaya naman, sa loob ng tatlong oras, maging ang araw ay tumangging sumikat sa katanghalian.  At si
Cristo ay sumigaw mula doon sa mala-impiernong paghihirap:  “Eli, Eli, Dios, Ko, Dios Ko! Bakit Mo Ako
pinabayaan?”  Hindi lamang ang masamang sanlibutan ng mga makasalanan, ang mga sundalo, ang mga
dumaraan, ang mga kriminal na humamak sa Kanya; hindi lamang ang mga tinik, ang mga pako, ang
dugo, ang sakit; kundi higit sa lahat, ang mukha ng Kanyang Ama ay hindi nagliwanag.  Bakit?  Hindi,
hindi dahil may ginawang masama si Jesus, gaya ng agad na nakita ng magnanakaw sa ikalabing-isang
oras.  Siya ay matuwid, wala Siyang ginawang anumang masama.  Kundi dinala Niya ang sumpa sa puno,
yamang nasusulat, “Sumpain ang lahat na nagkakasala laban sa kautusan.”    

At yamang hindi natin mababayaran ang ating mga kasalanan; yamang ang pinakamagaling nating mga
gawa ay nadungisan ng kasalanan; yamang sa kalikasan tayo ay nagkakasala lamang; at yamang ang
kamatayan ay dumating sa ating lahat dahil sa ating mga kasalanan; si Cristo, ang taong ganap, ang Anak
ng Dios na nagkatawang-tao, ay kinuha ang sumpa sa Kanyang sarili, ang Matuwid para sa di-matuwid.
Naglagay Siya ng kamatayan sa kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus kung kaya’t
ngayon Siya ay sumisigaw, “Tetelestai!  Natupad na!” 
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Tiyakang sinasabi sa atin ng teksto kung kailan sumigaw si Jesus.  Ito ay nang tanggapin Niya ang suka.
Dati ay tinanggihan Niyang inumin ang sukang ito.  Subalit ngayon Siya ay sumigaw, “Nauuhaw Ako.”
Nang tanggapin Niya ang suka, saka Niya sinabi, “Natupad na!”  Ang sukang hinaluan ng apdo ay isang
uri ng pampamanhid na ibinibigay sa mga nasa krus upang pagdusahan nila ang buong hirap ng krus
ngunit upang makayanan din nila ito.  Hindi, tinanggihan ng Panginoong Jesu Cristo na inumin iyon dahil
pagdurusahan Niya ang buong latak ng impierno nang walang anumang tulong.  Subalit ngayon na tapos
na ang tatlong oras ng kadiliman, kinuha ng mga sundalo ang suka dahil dumating ang liwanag.  Ang
impierno ay tunay na tapos na.  Ang paghihirap, ang sakit, ang pagdurusa dahil sa kasalanan ng buo
Niyang bayan ay pinagtiisan na sa krus.

Ngayon humihingi na Siya ng inumin.  Naginhawahan, makakasigaw na Siya kung gayon, Tetelestai, isang
pagtitiyak, isang pagpapahayag na naganap na ang lahat.  Totoo, kailangan pa Niyang mamatay at
kailangan Niyang pumunta sa Kanyang Ama, at kailangan Niyang humimlay sa libingan sa Kanyang
katawan at pagkatapos ay bumangon sa ikatlong araw.  Pagkatapos ay kailangan Niyang umakyat sa
langit, at pagkatapos ay kailangan Niyang pumaritong muli balang araw sa panghuling kaluwalhatian.
Subalit pangunahin, nauunawaan mo, sa prinsipyo, ang Kanyang gawain ay ginawa sa krus, ang gawain
ng pagtubos mula sa kamatayan at impierno.  

Oo, kailangan pa Niya, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na tawagin ang mga makasalanan at
gumawa sa kanila ng pananampalataya at mabubuting gawa at pangalagaan sila.  Subalit iyon ay nagawa
na.  Ang layunin ng krus ng Kalbaryo ay tapos na.  Nang ang layunin ng krus ay tapos na, si Jesus sa
gayon ay sumigaw ng may malakas na tinig, Tetelestai.   

Naririnig mo ba ang tunog ng tagumpay at ang kaganapan ng gawa ni Cristo mula sa krus?  Naririnig mo
ba?  Iyong lahat ay sa kagalingan ng krus kaya tayo ay may kalayaan mula sa kamatayan.  Doon ay
ginawa itong lahat ng ating Tagapagligtas.  Natupad na! Hindi sa mga pagpapagal ng ating mga kamay.
Hindi sa ating mga panalangin.  Hindi sa pagiging nasa purgatoryo natin.  Hindi sa pamamagitan ng
anumang magagawa natin!  Hindi, hindi, hindi.  Ang layunin ng krus ay kasiyahan para sa ating mga
kasalanan minsan at para sa lahat.  At ito ay ginanap ng ating Tagapamagitan.  Tinupad Niya minsan para
sa lahat ang ipinarito Niyang gawin.  Sa abot ng kaalaman ni Cristo, at sa atin, din, ang tagumpay laban
sa kamatayan ay isinakatuparan sa krus.  Buong kabayaran sa kasalanan.

Nais natin ng patunay diyan?  Tingnan natin iyan sa pagtatapos ng ating serye sa kamatayan.  Titingnan
natin ang katapat na sitas sa Mateo 27, at mababasa natin sa talatang 51ss., na nang sumigaw si Jesus
ng may malakas na tinig, “nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas
hanggang sa ibaba.”  Alam mo ba kung ano iyon?  Hindi na kailangan pa ang mga pari at mga handog at
mga pagtubos.  Natupad na.  Hindi na tayo mga pinabayaan ng Dios.  Sa halip ay nagkaroon ng
pakikipagkasundo sa krus sa pagitan ng mga makasalanan at ng Banal ng Israel.  Ang tabing ng templo
ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba.  Hallelujah, ang kamatayan ay natalo!

At mababasa natin sa parehong talata, pati “ang lupa ay nayanig; at nabiyak ang mga bato.”  Yamang
kabilang din sa pagtubos sa sangkatauhan ang pagpapanumbalik ng Paraiso, ang umuungol na lupa ay
agad na sumabog sa wika ng kagalakan at katarungan dahil ang mga bagong langit at bagong lupa isang
araw, sa kanilang buong kaluwalhatian, ay darating.  At dito mismo, sa kamatayan ni Cristo at sa Kanyang
matagumpay na sigaw, “Natupad na,” ang kalikasan ay sumisigaw sa pagbubunyi.  

Talatang 52:  “Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon,”
nagpapahayag, syempre, ng sariling muling pagkabuhay ni Cristo mula sa mga patay, at ng sa atin sa araw
na iyon ng mga araw.  Natupad na, mayroong tagumpay laban sa kamatayan, kung kaya ang makalupang
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muling pagkabuhay ay ipinangako.  Hindi lamang tayo pinawalang-sala, upang ang bayan ng Dios ay wala
na sa ilalim ng kahatulan, kundi mayroon silang pag-asa ng muling pagkabuhay mula sa mga patay.

At pagkatapos talatang 54:  “Nang makita ng senturion at ng mga kasamahan niyang nagbabantay kay
Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari,” mababasa natin, “sila'y lubhang natakot, at nagsabi,
Tunay na ito ang Anak ng Dios!”  Oo, tiyak na ang lindol at lahat ng iba pang mga bagay na nangyari.
Ngunit nabasa natin na nagbabantay sila kay Jesus.  Narinig nila ang sinabi Niya mula sa krus, lalo na nang
Siya ay sumigaw, “Dios Ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?” at pagkatapos ngayon, “Natupad na.”
Ah, nagbabantay kay Jesus, nakita nila itong lahat.  At lubha silang natakot.  Sa Lucas 23:47 at 48 ay
mababasa natin, “Nang makita ng senturion ang nangyari, pinuri niya ang Dios at sinabi, Tunay na ito'y
isang taong matuwid.  At ang lahat ng mga taong nagkatipon upang makita ang panoorin, nang makita
nila ang mga bagay na nangyari ay umuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib.”  

Pangwakas, at magpakailanman, ang bayan ng Dios ay pinalaya mula sa hatol ng kamatayan.  Ngunit
mapapansin mo ba kung paano Niya inihinga ang huli Niyang hininga na may kasiyahan at kagalakan?
Bagama’t ang Kanyang kamatayan sa krus ay upang magbigay-kasiyahan para sa mga kasalanan, ang
impierno ay tunay na tapos na.  Maaari na Siya ngayong humingi ng maiinom, maginhawahan, at
pagkatapos ay sabihing, “Natupad na, Ama.  Sa mga kamay Mo ay inihahabilin Ko ang Aking espiritu.”
Iniyukod Niya ang Kanyang ulo, isinuko Niya (kusang-loob, sadya, sa panalangin ng pasasalamat at
pagsamba at pagpapasakop), “Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang Aking espiritu.”  Anong
paraan upang mamatay.  Anong paraan upang maing handang mamatay.  Ang kamatayan, para sa anak
ng Dios, ay hindi kasiyahan para sa kasalanan, yamang kinuha na ni Cristo ang kanilang kamatayan sa
krus.  Hindi, ang ating kamatayan ay pag-alis sa kasalanan at daan tungo sa buhay na walang hanggan.
Natupad na.  Alam natin na ngayon, bagama’t nabubuhay tayo sa libis ng mga luha, at kailangan pa ring
magtiis ng sakit at pagkahiwalay at dalamhati ng kamatayan, kay Cristo kaya nating sabihin, Natupad na.
At sa kamatayan, inihahabilin natin ang ating espiritu sa mga kamay ng ating makalangit na Ama.  Tayo
ay umuuwi.  Wala na tayo sa katawang ito upang maging nasa piling ng Panginoon.  Alam natin na kapag
mawasak itong kasalukuyang tolda sa lupa, mayroon tayong isang gusaling hindi gawa ng mga kamay,
walang hanggan sa sangkalangitan.

Magtapos tayo sa katulad na paraan nang simulan natin ang seryeng ito.  Ang kamatayan ay
pangkalahatang katotohanan, isang bagay na kailangang harapin ng bawat kaanib ng sangkatauhan sa
malao’t madali, bata o matanda, mayaman o mahirap, anak ng Dios o makasanlibutan.  Gayunman ang
kamatayan at ang mga tanong na nakapalibot sa kamatayan ay madalas na isinasantabi maging natin, na
bayan ng Dios, hanggang tayo o isang mahal sa buhay ay humarap sa kamatayan.  Kapansin-pansin, sa
isang banda, ang Biblia, ang Salita ng Dios, ang Aklat ng Buhay, ang kapahayagan ng Dios, ang banal na
ebanghelyo ay hinaharap ang kamatayan at nagbibigay sa atin ng kaaliwan, kagalakan, at pag-asa upang
makapaghanda tayo upang mamatay nang kusang-loob. 

Ito ang ebanghelyo ng biyaya.  Ang mga nakakakilala at sumasampalataya kay Jesu Cristo, ang Anak ng
Dios, ay may buhay na walang hanggan na nananatili sa kanila.  Sila ay dumaan na mula sa kamatayan
patungo sa buhay.

Kaya sila ay handang mamatay – at iyan ay kusang-loob, may kagalakan.  Ang mga ito ay nagpapahayag,
sapagkat ang tibo ng kamatayan ay inalis, dahil ang matuwid na poot ng Dios laban sa kasalanan ay inalis,
haharapin ko ang kamatayan.  Hindi na ako kaaway ng Dios, kundi Kanyang kaibigan.  Kaya naman ako
ay handa upang harapin ang aking banal na Lumikha kay Jesu Cristo na aking Tagapagligtas.  
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Ang mang-aawit ay nagsabi noon sa Awit 116:8, “Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan,
ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod.”  Iyan nawa ay maging kagalakan natin
at kapahayagan!  Natupad na.

Ang ating seryeng “Paghahandang Mamatay nang Kusang-loob” ay natapos na rin.  Hindi sa hindi na tayo
magkakaron ng marami pang mga sermon.  Nagtitiwala akong ito ay nagbigay ng pananaw.  Sa mga
panahong ito ng sakuna at terorismo, nawa ang mga mensaheng ito ay nakapagbigay sa atin ng kaaliwan
at pag-asa.  At dalangin ko na ang Salita ng Dios ay nakapagbigay din sa atin ng kalakasan upang
magbigay sa atin ng dahilan sa pag-asa na maibibigay natin sa lahat ng humihingi sa atin, ng may
kaamuan at takot.

Naging kagalakan at karangalan na maihatid sa inyo ang mga mensaheng ito.  Sana ay napagpala kayo
at nabigyang-sigla.  Hindi ko alam tungkol sa iyo, ngunit ang tumimo sa aking isipan ay ang mensahe mula
sa Filipos 1:21, “Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang.”
Yamang nalalaman na si Cristo Jesus ay inalis ang ating kamatayan minsan para sa lahat, yamang
nalalaman na ang ating katuwiran ay nasa Kanya lamang, tayo ay mamuhay sa ikaluluwalhati ng Dios,
ipahayag natin na ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay si Cristo, ang tanging paraan na tayo ay
nabubuhay ay si Cristo.  Siya ang ating kagalakan.  Siya ang kapangyarihan na ating ikinabubuhay, Siya
ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay.  Siya ang ating banal na Tagapagligtas.

Kaya naman mayroon tayong pag-asa na kapag tayo ay namatay, sa katunayan tayo ay nakikinabang.
Tayo ay makakasama ng ating Panginoon.  At, kung magtatagal pa ang Panginoon, at tayo ay buhay pa
kapag Siya ay dumating sa mga ulap ng kaluwalhatian, kung gayon ay sasama tayo sa Kanya at lahat ng
mga banal na tinubos na may katawan at kaluluwa upang luwalhatiin ang Dios, sumisigaw na, “Ang
Kordero na pinaslang ay karapat-dapat.” Dahil sa Kanya at sa pamamagitan Niya na ito ay natupad na.
Ang kamatayan ay natalo.  Hallelujah!  Salamat sa Dios dahil sa di mailarawang kaloob ng Kanyang Anak.
Amen.

___________________________________________________

Ama, salamat po dahil sa tagumpay laban sa kamatayan na amin kay Jesu Cristong aming Panginoon.
Dalangin namin na magkaroon kami ng kaaliwang iyon sa buhay at sa kamatayan na, sa katawan at
kaluluwa, kami ay hindi sa aming sarili kundi sa aming tapat na Tagapagligtas na si Jesu Cristo.  Amen.


