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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:35-37

"Ang Kahuli-hulihang Suka"

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay magsisimula tayo sa isang espiritual na paglalakbay.  Sa pamamagitan ng pananampalataya
tayo ay pupunta sa krus ng Kalbaryo at doon ay pagmamasdan Siya, ang mismong Anak ng Dios, na
nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Ninanasa nating pumunta sa pamamagitan ng pananampalataya sa walang kamaliang Banal na Kasulatan,
upang madala sa harapan Niya na ipinako doon, sa pamamagitan ng pananampalataya, upang ipahayag
na namatay Siya para sa akin upang ako ay mabuhay magpakailanman sa pamamagitan Niya.  Pagpalain
nawa tayo ng Dios habang ibinabaling natin ang ating pansin sa mga pagdurusa ng ating Panginoon at
Tagapagligtas na si Jesu Cristo. 

Magsisimula tayo ngayon sa Marcos 15:35-37.  Doon ay mababasa natin ang mga salitang ito:  “Nang
marinig ito ng ilang nakatayo roon, ay sinabi nila, Tingnan ninyo, tinatawag niya si Elias.  Tumakbo ang
isa, binasa ng suka ang isang espongha, inilagay sa isang tungkod, at ipinainom sa kanya na sinasabi,
Pabayaan ninyo; tingnan natin kung darating si Elias upang siya'y ibaba.  Si Jesus ay sumigaw nang
malakas at nalagutan ng hininga.”  Ang mensahe natin ngayon ay pamamagatang:  Ang Kahuli-hulihang
Suka.

Ngunit nais nating magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang simpleng tanong:  Bakit namatay
si Jesus sa krus?  Sinumang may alam sa Biblia ay nalalaman na ang paksa nito ay:  Si Jesus na
taga-Nazaret ay ipinako sa krus.  Tayo na tumanggap ng mahalagang biblikal at Reformed na
pananampalataya ay nalalaman na ang kamatayan ng Tagapagligtas ay ang sentro ng pasya ng
makapangyarihang Dios.  Iyan, mula pa sa walang hanggan ay nasa isipan ng Dios, niloob Niyang ibigay
ang Kanyang Anak upang mamatay sa krus.  Kaya masasabi natin na ang krus ay sentro ng panahon at
walang hanggan.  Lahat ay patungo doon, lahat ng katuturan ay ipinasya nito.  Halimbawa, mababasa
natin ang mga salitang ito ni apostol Pedro sa araw ng Pentecostes sa Mga Gawa 2:23:  “Siya [iyon ay si
Jesus], na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios ay inyong ipinako sa krus at pinatay
sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan.”  Siya ay ibinigay sa takdang pasya ng Dios.  Ipinasya
ito ng Dios na maganap sa Kanyang walang hanggang pag-iisip at pasya.  Si Jesus ay hindi dinala roon
sa di-matatakasan, masaklap na sunud-sunod na pangyayari, kundi Siya ay sadyang dinala roon mismo
ng Dios na makapangyarihan sa lahat.  Ang krus ang sentro ng walang hanggang plano ng Dios. 

Ngunit ang tanong ay ito:  Bakit?  Bakit namatay si Jesus doon sa krus?  Iyan ay hindi maliit na tanong.
Iyan ay di dapat gawing biro.  Si Jesus ba ay namatay sa krus upang impluwensyahan lamang tayo na
mabuhay ng may pagsasakripisyo para sa iba?  Si Jesus ba ay namatay sa krus upang hikayatin tayong
may gawin para sa Kanya o may gawin para sa mga api?  Si Jesus ba ay namatay sa krus upang gumawa
ng emosyon na mayroon ang mga tao, marahil, pagkatapos nilang lumabas sa tanyag na pelikulang “The
Passion of the Christ”?  Iyan ba ang dahilan kung bakit Siya namatay?  Si Cristo ba ay namatay sa krus
upang ipakita ang kahalagan ng ilang pampigil sa kasalanan, upang sabihin na maaari ding gawin ito ng
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Dios sa iyo?  Pagdurusahin ka rin Niya kung hindi ka sasampalataya sa Kanya?  Iyan ba ang dahilan kung
bakit namatay Siya sa krus? 

Sa lahat ng iyon, isang matunog na “Hindi!”  Ano ang sagot ng Biblia?  Ito:  ang Anak ng Dios, na
nagkatawang-tao, ay namatay sa krus upang bayaran ang parusa para sa kasalanan ng mga hinirang ng
Dios, sa mga kasalanan ng mga ibinigay sa Kanya ng Ama (Juan 10) sa mapagbiyayang pasya ng walang
hanggang paghirang.  Siya ay namatay upang bayaran ang hindi natin kayang bayaran, ang parusa sa
ating kasalanan, at upang gawin tayo sa hindi natin kayang gawin sa ating sarili, na siyang, pagiging wasto
sa banal at perpektong Dios.  Bakit Siya namatay sa krus?  Namatay Siya upang iligtas ang ating mga
kaluluwa mula sa pagkakautang at mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang maiharap Niya tayo sa
trono ng Dios na walang dungis o kulubot (Efe. 5).

Alam mo ba ang sagot sa tanong:  Bakit namatay si Jesus sa krus?  Ganito ba ang alam mong sagot, na
sinasabi mo:  “Namatay Siya para sa akin.  Pumaroon Siya sa krus upang bayaran ang aking kasalanan
at iligtas ako sa aking kasalanan upang ako ngayon ay mabuhay magpakailanman sa Kanyang harapan”?
Makinig sa mga salitang ito sa II Corinto 5:14, 15:  “Ang pag-ibig ni Cristo ang humihimok sa amin,
sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat; kaya't ang lahat ay namatay.
Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang
sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay.”  Namatay Siya para
sa atin, para sa ating mga kasalanan, upang tayo ngayon ay mabuhay sa Kanya.

Ang mga talatang binasa ko mula sa Marcos 15 ay naghahatid sa atin sa mga huling sandali sa krus ng
Kalbaryo, nang sa wakas si Jesus ay namatay sa krus.  Ang mga pangyayaring ito ay nangyari matapos
ang tatlong oras ng kadiliman.   

Si Jesus ay ipinako sa krus nang ika-9:00 ng umaga ng Biernes.  Sa loob ng unang tatlong oras, hanggang
hapon, mayroong liwanag, at ang Kanyang mga kaaway ay nakaupo sa harap ng krus upang pagtawanan
Siya at hamakin.  Sa ganap na ika-12:00 ng tanghali, ang makapal na kadiliman ay bumaba sa lupa.  At
sa loob ng tatlong oras ito ay nanatili.  Nagkaroon ng ganap na katahimikan hanggang sa wakas ay
matapos ang tatlong oras na iyon sa pamamagitan ng sigaw na binigkas ni Jesus mula sa krus:  “Ama Ko,
Ama Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  Siya ay bumaba sa impierno.  Iyon ay, ang impierno ng pagdurusa
na nararapat sa bayan ng Dios, sa loob ng tatlong oras na iyon, na ibinuhos sa kaluluwa ng sarili Niyang
Anak. 

Ngayon ay dumating tayo (sa Marcos 15:35ss) sa huling lima o sampung minuto ng krus, pagkatapos ibalik
ng Dios ang liwanag, at ang kadiliman ng ating kamatayan at impierno ay nilamon ng puso ni Jesus.
Ngayon ay sasabihin sa atin ng Kasulatan kung paano Siya namatay at titiyakin sa atin na, bago Siya
namatay, nagbigay Siya ng mga tanda na inalis Niya ang ating kasalanan at ang ating sala at tinamo para
sa atin ang kamay ng pag-ibig ng Dios.

Sa mga huling sandali Niya sa krus, kung gayon, sinasabi ni Jesus, “Wala akong iniwang di-tapos.  Ginanap
Kong lahat ang kalooban ng Aking Ama.  Tiniis ko ang lahat.  Hindi ako nag-iwan kahit isang tuldok ng
kasalanan sa iyo na di-naparusahan.  Tiniis Kong lahat iyon.”  Iyon ay nakita nang inumin Niya ang suka.

Pansining kasama ko, una sa lahat, na ang panghuling pangungutya at pagtawa ay ibinigay sa Kanya.
Nang sumigaw Siya, “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?” yaong mga nasa krus ay nagsabi,
“Tingnan ninyo, tinatawag niya si Elias.”  Literal Siyang sumigaw ng, “Eloi, Eloi, lama sabacthani?”  Gaya
ng sinabi ko, ibinalik ng Dios ang liwanag sa Kalbaryo.  Ang tatlong oras ng kadiliman kung saan ang
buong sanlibutan ay tahimik at tiniis ni Jesus ang nakapanghihilakbot na pag-iwan ng Dios para sa ating
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mga kasalanan ay tapos na.  Ang araw ay sumisikat nang muli.  Iisipin mo na ang gayong tanda ng Dios
– matinding kadiliman sa katanghalian sa loob ng tatlong oras – ay nagpatahimik sa dila ng kasalanan
kahit sandali lamang.  Ngunit, hindi.  Mababasa natin, “Nang marinig ito ng ilang nakatayo roon [iyon ay,
nang marinig nila Siyang sumigaw:  Eloi, Eloi], ay sinabi nila, Tingnan ninyo, tinatawag niya si Elias.”  Ilan
sa kanila, nabasa natin.  Iyon ay, ilan sa mga Judio at mga eskriba at mga pari na naroon.  Sapagkat sa
gitna nila ay naroon ang karaniwang inaasahan sa Mesias na kapag dumating si Cristo, ang propetang Elias
ay muling mabubuhay.  Mababasa natin sa Marcos 9:11-13 ang mga salitang ito:  “At tinanong nila [iyon
ay, ang Kanyang mga alagad] siya, Bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang dumating muna si
Elias? Sinabi niya sa kanila, Tunay na si Elias ay unang dumarating at nagpapanumbalik ng lahat ng mga
bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa Anak ng Tao na siya'y magdurusa ng maraming bagay at
itatakuwil?  Ngunit sinasabi ko sa inyo, tunay na dumating na si Elias at ginawa nila sa kanya ang anumang
kanilang naibigan ayon sa nasusulat tungkol sa kanya.”  Inaasahan ng mga eskriba na kapag dumating
si Cristo ay magkakaroon ng aktuwal na pagdalaw ng propetang Elias na dinala paitaas ng isang
nagniningas na karuwahe.  Mayroon sila ng maling pagkaunawa ayon sa maling pakahulugan ng Malakias
4:5, kung saan sinabi ng Dios, “Narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila
at kakilakilabot na araw ng Panginoon.”  Iyon ay tumutukoy kay Juan Bautista.  At sinabi ni Jesus sa
Kanyang mga alagad na tunay na dumating si Elias, na ito ay tinupad sa ministeryo ni Juan Bautista.
Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga salita ni Juan Bautista.  Si Juan Bautista, sabi sa atin (Lucas 1:17),
ay dumating sa espiritu at kapangyarihan ni Elias.

Kaya ito ang nangyari.  Sa kadiliman ang bibig ng Kanyang mga kaaway ay natikom.  Ngunit ngayon, sa
pagbalik ng liwanag at nang binasag ni Cristo ang katahimikan sa sigaw na, “Eloi, Eloi, lama sabacthani?”
narinig nila ang mga salitang iyon at ginawa ang Kanyang sigaw na sigaw para tawagin si Elias at tulungan
Siya.  Ang mga salita ng Panginoon ay malinaw.  Si Jesus ay sumigaw ng may malakas na tinig:  “Eloi, na
ibig sabihin ay “Dios Ko.”  Subalit ang mga Judiong di-sumasampalataya ay kinuha ang unang pantig na
“El,” at nilait ito.  Nilait nila Siya at sinabing, “Ah, marahil ay sumisigaw Siya upang muling mabuhay si
Elias at dumating upang tulungan Siya.”  Ang lapastangan nilang paggiri ay bumalik sa liwanag ng araw
at ang pinakabanal na sigaw na narinig sa buong lupa ay pinilipit nila sa isang paghamak.  Ang
pinakabanal na sigaw ay, “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  At sinabi nila, “Ah, tinatawag Niya
si Elias upang tulungan Siya sa kaguluhang ito.  Sinabi namin sa Kanya,” sabi nila, “na sumigaw sa Dios
at tingnan kung ililigtas Siya ng Dios.  Sinabi namin sa Kanya na iligtas ang Kanyang sarili at pagkatapos
ay maniniwala kami sa Kanya.  Ngayon ay tinatawag Niya si Elias.  Kaya,” sabi nila, “tingnan natin kung
darating si Elias upang ibaba Siya.”

Huminto tayo sa isang sandali ng paglalapat.  Nakita ang kasalanan kung ano ito sa krus ng Kalbaryo.  Ang
larawan ng puso ng tao sa krus ay hindi maganda.  Tumingin nang may sindak sa kalagayan ng ating puso
hiwalay sa biyaya ng Dios na nagbabago dito.  Niyanig pa lang sila ng Dios.  Ginawa pa lang silang pipi
ng Dios sa loob ng tatlong oras ng kadiliman.  At, di pa nagtatagal na pinatigil Niya ang himala ng
kadiliman at ang mga bagay ay bumalik sa dati, at tumitig sila sa Kanya at itinuloy kung saan sila huminto.
Kinukutya nila Siya.  Ngayon ay itinuloy nila ito.  Ang pagsigaw Niya sa Dios ay ginawa nilang kasangkapan
ng pagbibiro at pangungutya.

Iyan ang puso ng tao, iyan ay kasalanan.  Kung hahayaan tayo sa ating sarili, gaano man nayanig, ito ay
babalik.  Makakapagsalita ang Dios.  Marahil ang isang kaklase ay namatay.  Marahil ay may masaklap na
pangyayari.  Marahil may kagimbal-gimbal na sakunang nangyari sa inyong komunidad.  Ngunit ang likas
ng tao, sa napakaikling panahon, ay bumabalik sa pagyayabang kung sino ang nakapuntos kanino, tungkol
sa droga at paglalasing at mga kasiyahan.   Tanging biyaya ang makapagbabago, biyaya lamang ang
makapagpapabuntung-hininga at makakapamighati sa atin kung gaano walang-pakiramdam, gaano
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kasama, ang ating kasalanan.  Sapagkat, sa ating sarili, ang laman ay maaaring mayanig at manahimik
ng sandali, ngunit di-magtatagal ay bumabalik ito sa kanyang suka.

Ang teksto, gayunman, ay itinutuon ang ating pananampalataya kay Jesus, sa mga salita ng tagumpay,
na wala Siyang iniwang di-tapos.  Sapagkat nabasa natin na inalok nila Siya ng suka sa isang espongha
at tinanggap Niya ang sukang iyon.  Sa Awit 69:21, isang propesiya sa pagdurusa ni Jesus, makikita natin
ang mga salitang ito:  “Binigyan nila ako ng lason bilang pagkain, at sa aking uhaw ay binigyan nila ako
ng sukang iinumin.”  Upang ang Kasulatan ay matupad, nang ipinapako nila Siya binigyan nila Siya ng
sukang iinumin, na may halong apdo.  Mababasa natin sa Mateo 27:34, “kanilang binigyan siya ng alak
na may kahalong apdo upang inumin.  Ngunit nang kanyang matikman ay ayaw niyang inumin.”  Ang
sukang iyon, nang una Siyang ipinako, ay hinaluan ng alak para mamanhid ang Kanyang mga pandamdam
at Kanyang mga ugat.   Ayaw niyang inumin iyon.  Ngunit ngayon ay binigyan nila Siya ng purong suka
sa espongha na nasa isang tungkod.  At binubuksan ng Juan 19:28 ang sitas sa ating pang-unawa,
sapagkat mababasa natin:  “Pagkatapos nito, sapagkat alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay
naganap na, ay sinabi niya (upang matupad ang kasulatan), Nauuhaw ako.”  Nang bumalik ang liwanag
at ang lahat ay naganap na, sinabi ni Jesus, “Nauuhaw Ako,” upang bigyan nila Siya ng suka, upang ang
Awit 69 ay matupad.  At iyon ang nangyari.  Nabasa natin, “Tumakbo ang isa, binasa ng suka ang isang
espongha, inilagay sa isang tungkod, at ipinainom sa kanya.”  At sa Juan 19 nabasa natin na nang
matanggap ni Jesus ang suka, sinabi Niya, “Natupad na.”

Ang sukang hindi pinalabnaw ay di maiinom.  Ang ibigay ito sa tuyong labi ng isang taong mamamatay
na ay kalupitan.  Ang suka ay hindi kilos ng kabutihan o konsiderasyon.  Ito ay maasim.  Subukan mong
uminom ng suka minsan.  Kailangan itong palabnawin.  Ito ay tulad ng pag-inom ng purong katas ng
limon.  Ito ay di kayang tiisin.  Ngunit tinanggap ni Jesus ang suka.  Ibinigay nila ito sa Kanya sa isang
espongha.  At sinipsip Niya ang lahat ng suka mula sa espongha.

Ang suka ay larawan ng kaasiman ng ating kasalanan.  Lahat ng nagpapahirap sa atin at nagdadala sa
ating buhay ng paghihirap kung kaya’t, kung kaya natin, ay idudura natin ito; lahat ng nakakasuya, lahat
ng idinura ng ating kasalanan – tinanggap iyon ni Jesus.  Wala Siyang iniwan kahit isang patak.  Sa
pamamagitan ng Kanyang bibig sinimot Niya ang nasa espongha.  Sa kilos na iyon, sinasabi Niyang, “Sa
Aking krus wala akong iniwang anuman.  Wala akong iniwang di-tiniis.”  Ito ay tanda sa atin na bilang
Mabuting Pastol hinanap Niya ang lahat ng ating kahihiyan, hinanap Niya ang lahat ng kahatulan na
darating sa atin, wala Siyang iniwan na kasalanang di-naparusahan sa Kanyang pagdurusa.  Hindi Siya
gaya ng isang manlulupig na iniwan ang kaaway.  Hindi lamang Siya lumaban upang magkaroon pang muli
ng labanan.  Hindi.  Tiniis Niya ang lahat ng pagdurusa na nararapat sa ating kasalanan.  Tiniis Niya lahat
iyon.  Wala Siyang iniwan.  Ininom Niya ang huling suka.  

Kaya maipapahayag ng Kasulatan sa atin doon sa maluwalhating sitas (Roma 8:1), “Ngayon nga'y wala
nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.”  Hayaang magningning at umapaw sa iyong puso ngayon
itong maluwalhating ebanghelyo.  May isang ganap, buo, kumpletong kabayaran para sa kasalanan.  Isa
lamang.  Ito ay nasa krus.  Kung hindi ka doon maghahanap ng kapatawaran sa kasalanan, hindi ka
magkakaroon nito.  Hindi mo ito makikita.  Ginawa itong lahat ni Jesus!  Lahat ay utang natin sa Kanya.
Walang ibang kilos, nakalipas, kasalukuyan, o sa hinaharap, ang makapag-aalis ng kasalanan,
makapagtitiis ng pagdurusa para sa mga kasalanan.  Hindi nito kinakailangan.  Sapagkat tiniis lahat ni
Jesus ang pagdurusa na nararapat sa mga kasalanan ng Kanyang bayan.

Ang liwanag ay nagbalik na sa Kalbaryo.  Ngayon, upang ipakita sa atin ang puso ni Jesus (oo, ang puso
ng kasalanan – nakita natin ang puso ng kasalanan na ipinapakita sa krus – ngunit ngayon ay nakikita
natin ang puso ng ating Tagapagligtas na ipinako para sa atin at nagmamahal sa atin), tinanggap Niya ang
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sukang ito sa espongha na nagpapakita sa atin na walang kaasiman ng pag-ayaw ng Dios, walang kapaitan
ng poot, na naiwang di Niya ginalaw.  Sinimot Niya iyon.  Tiniis Niya itong lahat.
 
Gamitin natin iyan sa dalawang simpleng paraan.

Tinamo ni Jesus para sa atin ang kagandahang-loob ng Dios.  Maaari mong matanggap ngayon mula sa
kamay ng Dios ang napakahirap, ang napakahirap makuha.  Maaari mong sabihin na ito ay suka – ito ay
imposibleng matiis ng aking laman, imposibleng may makitang kabutihan dito.  Maaaring ito ang lungkot
ng katandaan.  Maaaring ito ay kutsilyo ng pag-aalala na tumutusok sa iyong puso.  Maaaring ito ay
tungkol sa espiritual na buhay ng iyong anak o kawalan nito.  Maaaring ito ay pribadong kawalang pag-asa
o pribadong kabigatan.  Ito ay isang bagay na napakapait, napakahirap.  Subalit sinasabi ng Dios, “Walang
poot diyan.  Walang kapaitan sa Akin.  Ininom iyan ni Jesus.”  Sinasabi ng Dios na ngayon ang ating mga
pagsubok at pagdurusa ay dumarating sa atin sa pag-ibig at karunungan ng Dios upang maging
pakinabang sa atin at upang gawin tayong ganap.  Sa basehan ng krus ipinahahayag natin at
sinasampalatayanan na ang Dios ay hindi nakikitungo sa Kanyang bayan sa kahatulan, kundi
pinakikitunguhan Niya tayo kay Cristo.  At ang suka ng poot at ang sumpa ng ating kasalanan ay wala ng
lahat.  

Ang pangalawang simpleng paggamit ay ito.  Dapat itong gumanyak sa atin sa kabanalan.  Matatagpuan
mo ba ang paglilibang, kalayawan, at kasiyahan sa kapaitan at latak ng kasalanan?  Kung saan tayo
pumupunta at nalalasing at umiinom sa kasalanan, lilibangin ba natin ang ating sarli sa mga pagnanasa
at kalisyahan ng telebisyon, ng mga magasin?  Bibigyang-lugod ba natin ang ating sarili at ang ating laman
sa bawat kasalanan, sa mismong mga kasalanan na Kanyang ikinamatay?  Susubukan ba nating sipsipin
ang kalayawan dahil sa pagnanasa?  Susubukan ba nating magtago sa mga kasinungalingan?  Nakikita
mo ba Siya sa krus, anak ng Dios?  Binigyan nila Siya ng di-malabnaw na suka.  At tinanggap Niya ito.
Lahat ng asim, mapait na latak ng kaparusahan ng kasalanan ay kinuha Niya sa Kanyang sarili.  Bakit?
Upang magpatuloy tayo sa kasalanan?  Huwag nawang mangyari!  Iyon ay kalapastanganan!  Upang
mainom natin ang kagandahang-loob ng Dios at upang tayo ngayon ay mabuhay sa kabanalan, sa gayon
ipinahahayag natin ang ating kagalakan at pasasalamat sa ginawa Niya.  

Pakinggan ang ebanghelyo.  Ginawa itong napakalinaw ni Jesus na wala Siyang itinirang anuman.  Walang
kasalanan, walang poot, walang sumpa na utang sa ating kasalanan ang itinira Niya.  Kundi tiniis Niyang
lahat iyon.  Ininom Niyang lahat iyon.  Wala na iyong lahat.  At ngayon tayo ay nakatayo sa
kagandahang-loob ng Dios bilang Kanyang mga anak upang purihin natin Siya at mabuhay sa Kanya. 

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Pinasasalamatan Ka namin dahil sa Kanya, na namatay sa krus ng
Kalbaryo upang mabuhay kami sa pamamagitan Niya.  Pagpalain Mo ang Iyong Salita sa aming mga puso.
Sa pangalan ni Jesus, Amen.


