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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:38

"Ang Pagkakapunit Sa Tabing"

ni Rev. Carl Haak

Ang lahat na may kaalaman sa kabanalan ng Dios at sa karumihan ng ating kasalanan ating naitatanonf:
Paano pa ako makakatingin nito sa Dios?  Ang bawat na dinala ng Espiritu Santo sa Kanyang maawaing
tahanan ay nahuhulumihanan sa tanong na:  Paano ang paraan ng pamumuhay sa Dios?

Ang mensahe ng Salita ng Dios na ipapahayag ngayon ay maliwanag at simpleng kasagutan sa tanong na
iyan na narinig mo.  Ang daan ay nakabukas sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  Ating mababasa sa
Mga Roma 5:2,  “Sa pamamagitan niya'y [ni Cristo] nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan,
at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos.”  Kung ang Espiritu Santo ay gumagawa sa ating
puso, ang bigat ng kasalanan at utang nito ay nasabit na sa iyo.  Marahil ang kahirapan at pagsubok ay
siyang dinadaanan mo rin ngayon.  Madalas, naniniwala ka na ikaw ay nag-iisa at pinabayaan na. 

Ipinapahayag ng ebanghelyo na ang daan sa anak ng Dios ay nakabukas patungo sa Dios.  Dahil may isang
malakas na pagpunit sa templo nang ang tabing sa templo ay nahati sa dalawa sa sandaling namatay si Jesus
sa krus. 

Iyan ang paksa ng ating mensahe:  ang pagkakapunit sa tabing.

Ang makapal na kadiliman mula sa tanghaling tapat hanggang ika-tatlo ng hapon ay napawi na.  Naipako na
si Jesus.  Ang araw ay nagliliwanag nang muli sa nakakakilabot na tanawin sa Golgota, ang korteng bungo
na burol sa Jerusalem.  Ang mga mata ay nasa tatlong katao na di-maipapaliwanag na paghihirap sa krus.
Ang nasa gitna na siyang tampok, ay nakapako sa loob ng tatlong oras na kaatahimikan at kadiliman na
sumigaw:  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  Ang liwanag ay nagbalik at sinabi Niya:  “Nauuhaw
Ako.”  Tumakbo nga sila at binigyan Siya ng suka.  At di nagtagal sinisipsip Niya ang suka, at Siya’y sumigaw
muli,  “Naganap na!”  Pagkatapos, isinuko Niya ang Kanyang buhay:  “Ama, sa Iyong mga kamay Ko
inihahabilin ang Aking Espiritu.”  Sa oras na iyon, itinungo Niya ang Kanyang ulo, at Siya ay nakabitin na lang
sa kamatayan.  Patay na si Jesus na taga Nazaret.  Tahimik na ang Kanyang mga labi.  Walang pulso o tibok
man ng puso at hininga.  Patay na Siya.

Pero dumating ang Dios upang magsalita.  Ang Anak Niya, ang masunurin Niyang Anak, ay tahimik na
namatay.  Pero nagsalita ang Dios ng isang wika na para sa Kanya.  Ito ay wika na naririnig ng lahat.  Ito ay
malakas.  At ito ay maluwalhati.  Ito ay wika ng isang himala.

Ang kuwento sa ebanghelyo nina Mateo, Marcos, at Lucas ay nagsabi tungkol sa nasirang tabing.  Nais natin
marinig kung ano ang sinasabi ng Dios sa himalang ito sa pagkapunit ng tabing.  Alam mo ba kung ano ang
sinasabi ng Dios?  Sinasabi Niya na ang daan sa presensya Niya ay bukas na sa pamamagitan ng dugo ng
Kanyang Anak. 
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Ating mababasa sa Marcos 15:38,  “Ang tabing ng templo ay nahati sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa
ibaba.”  Ang mga iyan ay isang direktang mga pananalita.  Iyan mismo ang nangyari ng sandaling isinuko
ni Jesus ang Kanyang buhay.  Ang ebanghelyo ayon kay Lucas ay nagdagdag ng isang detalye. Ating mababa
dito,  “habang madilim ang araw; at napunit sa gitna ang tabing ng templo,” hindi daw ito napunit lang, kundi
nahati sa gitna – mula sa itaas hanggang sa ibaba. 

Ano ang tabing na ito?  Ito ay tabing na nakasabit sa templo sa pagitan ng Banal na Dako at ng
Kabanal-banalang Dako na gaya sa iniutos ng Dios kay Moises.  Sa Exodo 26:31-33 ating mababasa na ang
tabing na iyan ay yari sa kulay asul, kulay-ube, at matingkad na pula na may kasamang mga kerubin sa
ibabaw nito.  Ito ay malapad at makapal na tabing.  At napakabigat nito.  Ayon sa tala ng mga Rabbi,
umaabot sa tatlong daang katao ang nagsasabit nito.  Ito ang naghahati sa pang araw-araw na gawain ng
mga pari sa Banal na Dako mula sa Kabanal-banalang Dako na nasa kabilang bahagi, kung saan naririto ang
Arko ng Tipan ng Jehovah.  Tanging ang pinunong pari lang ang makakapasok dito minsan sa isang taon sa
Araw ng Pagtutubos.  Siya ay pumapasok sa pamamagitan ilang kasanayan ng paglilinis sa sarili at ng
kanyang mga kasuotan at dala niya ang dugo ng kordero upang iwisik sa trono ng kahabagan ng Arko.
Walang nangangahas na makapasok sa ibang paraan.  Sila ay mamamatay.  Naghahanda ang pinunong pari,
dahil kung hindi man siya nakapaghanda, mamamatay siya dito.  May makapal na tabing na naghihiwalay sa
presensya ng Dios mula sa mga tao

Ano ang sinasabi ng tabing?  Sinasabi nito na ang daan patungo sa Dios ay hindi pa nabubuksan.  Habang
nakasabit pa ang tabing na ito, iyon ay nagpapahayag na ang malayang pagpasok sa Dios ay hindi pa maaari.
Hindi ko iyan pagbabawal.   Iyan ang nababasa sa Hebreo 9:6-8, kung saan sinasabi ng apostol sa Lumang
Tipan ang tabernakulo at bawat piraso ng kasangkapan.  Sinasabi niya:  “Pagkatapos magawa ang ganitong
pagkahanda, ang mga pari ay patuloy na pumapasok sa unang tabernakulo upang gawin ang kanilang
katungkulan sa paglilingkod;  subalit sa ikalawa ay nag-iisang pumapasok ang pinakapunong pari, minsan
sa isang taon, na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili at sa mga kasalanang nagawa
nang di sinasadya ng taong bayan.  Sa pamamagitan nito, itinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag
ang daan patungo sa santuwaryo, habang nakatayo pa ang unang tabernakulo.”  Sinasabi sa atin ng
Kasulatan na habang nakasabit pa ang tabing, ang pagpasok sa presensya ng Dios ay hindi pa maaari.
Mabubuksan lang ito sa pamamagitan ng isang ganap na paghahandog para sa kasalanan. 

Ilipat mo ngayon ang iyong sarili pabalik sa inilalarawan ni Marcos at ng iba pang kuwento ng ebanghelyo
nang sandaling mamatay si Jesus.  Sinasabi ng Kasulatan na sa huling tatlong oras ng kadiliman sa krus, at
nang sumigaw si Cristo ng Kanyang malakas na tinig, “Naganap na,” at nang Kanyang ibigay ang Espiritu Niya
sa mga kamay ng Ama, ang tabing na iyon sa templo ay nahati mula sa itaas hanggang ibaba, napunit sa
gitna.  May ginagawa sa oras na iyon ang mga pari sa Banal na Dako, dahil panahon ito ng Paskuwa.
Naghahanda na sila para sa panggabing paghahandog.  Ang templo ay abala.  Biglang may malakas na
pagpunit ang naganap.  Ang punit ay umalingaw-ngaw sa buong gusali ng templo.  Ang tabing ay nahati na
gaya sa palakpak ng kulog mula sa itaas hanggang sa ibaba.  At nalantad ang buong loob ng
Kabanal-banalang Dako.  Makikita mo na ang lugar kung saan sinabi sa kanila na hindi pwedeng pumasok
o kung hindi, sila ay mamamatay.

Ano ang kahulugan nito?  Ang kahulugan ay ganito.  Ang daan ay bukas na sa presensya ng Dios sa
pamamagitan ng dugo ng Tagapagligtas, na dito silang lahat na pinaghandugan Niya at para sa kanilang
kalagayan.  Ang Dios ay nagsasalita sa paraan na walang magkakamali sa pag-unawa.  Sinasabi Niya,
“Makakapasok na kayo sa Kabanal-banalan; masiyahan kayo na makasama Ako; hindi na ninyo kailangan pa
ng pari; hindi na ninyo pa paghahandog.  Natapos na.”

Tandaan mo kung ano ang nangyari.  Sa Getsemani, ang mga kamay ng Amang sumasalangit ay nag-abot
sa Kanyang Anak ng saro ng kasalanan.  Inilatag sa Kanya ng Panginoon, kay Cristo, ang kasalanan nating
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lahat (Isaias 53).  Sa loob ng tatlong oras na kadiliman sa krus, habang minamahal Niyang Anak, iniabot Niya
ang saro sa Kanyang mga labi.  At ininum ang poot ng Dios ng Anak hanggang sa ang Kanyang kaluluwa ay
sumambulat at Siya ay sumigaw,  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  Pagkatapos, para ipakita
na Siya ay nawalan dahil sa ating kaparusahan at nagtiis ng ating sumpa, ininom Niya ang suka na ibinigay
sa Kanya at sumigaw Siya,  “Naganap na!”  Ibinigay Niya ang Kanyang kaluluwa sa mga kamay ng Ama.  At
inihagis ng Ama ang saro, at sa pamamagitan ng isang kamay sa kanan at isa sa kaliwa, pinunit Niya ang
tabing na ito, na naghahayag na ang dugo ni Jesus ay nagpatawad sa atin, nalinis tayo, naging matuwid sa
gawa ni Jesus, may karapatan na makapasok sa Kabanal-banalang Dako at nakatayo ngayon sa harap ng
Dios.

Muli, hindi ito pagbabawas.  Ito ang Kasulatan:  Hebreo 10:19ss.  Ating mababasa,  “Kaya, mga kapatid,
yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na
kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan, sa pamamagitan ng tabing,  samakatuwid
ay sa kanyang laman, at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit
na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya.”

Ang daan para sa presensya ng Dios ay nakabukas na ngayon sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  Ibig
sabihin, may mahigpit na panawagan, sa Hebreo 10:19,  “pumasok sa santuwaryo sa pamamagitan ng dugo
ni Jesus.”  Lumapit ka sa harap Niya, pumasok ka sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat (Mga
Awit 100).

Ano ang kailangan natin upang makatanggap ito sa Dios?  Hindi ako nagtatanong ayon sa makabagong
Cristianismo ngayon, na nagsasabi sa atin, na sa katotohanan may mga hakbang sa pagitan mo at ng Dios
at ang Dios ay desperado na baguhin ka Niya sa Kanyang mga kautusan upang bumagay sa iyo at Kanyang
tatanggapin ka sa Kanyang sarili.  Hindi!  Hindi ko itinatanong ang patungkol sa makabagong Cristianismo.
Kundi ang itanatanong ko ay ayon sa liwanag na kung sino ang Dios bilang si Jesus na nahayag sa Kanya sa
Kanyang krus – ang Dios na banal, ang Dios na siyang makatarungan at matuwid at dalisay.

Ano ang kinakailangan sa atin para lumapit at tumayo sa harapan Niya?  Itinatanong ko ito sa kung ano ang
itinuro ni Jesus sa iyo at sa akin:  tayo ay mga makasalanan na lumabag sa mga kautusan ng Dios.  At
gumagawa ang Espiritu Santo sa ating kasalanan; sa mga basag ang puso.  Ating sasabihin,  “Laban sa Iyo,
laban sa Iyo lang po ako nagkasala.”  Ano ang kailangan para sa atin na tumanggap sa Dios?  Wala kundi
ang dugo ni Cristo.  Sinasabi ng Dios na sa kabutihan ng Kanyang kamatayan, nakapasok tayo sa pinakabanal
na dako ng Kanyang dugo at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangalan.  Para sa
pinakamasang makasalanan – ang daan ay nakabukas na.  Sumampalataya ka sa Kanya lamang bilang
pagtanggap sa Dios.  Sa mahihina at nangangailangan at nalukungkot at may sakit, sa pamamagitan ng dugo
ni Jesu Cristo lamang tayo ay makakaharap sa Ama.  Pinunit ng Dios ang tabing dahil sa ginawa ng Kanyang
Anak sa krus.  Sa Juan 14:6, sinabi ni Jesus,  “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sinuman
ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Hindi ang sidhi ng kasalanan ang humahadlang sa daan natin.  Ito ay kawalan ng pananampalataya.  Ito ay
ang pagtanggi kay Jesu Cristo.  Ito ay ang pagmamataas na pagtanggi sa pagkilala sa nasambit na kasalanan
at kawalan ng kakayahan.  Hindi totoo na ang mga kasalanan ng bayan ng Dios ay matindi na kaya lumagpas
na sila sa gawa ni Jesu Cristo.  Sasabihin mo,  “Ang kasalanan ko ay marumi.  Hindi mo nalalaman ang mga
nagawa ko.  Nasira na ang buhay ko.  Hindi na ito maibabalik sa dati.  Maililibing na ako sa kalungkutan.  At
ipinapahayag sa akin ng Dios ang mga gawa ng aking puso at nakita ko sa loob ng puso ko ang karumihan
ng mga kasalanan.  Ang mga ito ay kasalanan, mga kasalanang masasakit pa na alalahanin pa.”  Ganito ang
salita ngayon.  Hindi ko iyan salita, ito ang Salita ng Dios:  “Sumampalataya ka sa Panginoong Jesu Cristo.”
Ang biyaya ay gumagawa ng pananampalataya kay Jesu Cristo.  At sa mga pananalita Niyang ito “Naganap
na,” ang tabing ay nabuksan.  Makakalapit na tayo sa Ama.  Makakalapit na may lakas ng loob!  Kaya nga
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mga kapatid, ang lakas ng loob ay pagpasok sa kabanal-banalan dahil sa pananampalataya sa dugo ni Jesus.
Paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob?  Dahil sa tabing na pinunit na ng Dios.

Kaya sa pananalangin, makakalapit tayo na may pagtitiwala.  Hindi tayo lalapit sa pintuan ng isang dayuhan
kapag yumuyuko tayo sa pananalangin, kundi sa bahay ng Ama.  Sa pananalangin ating nailalarawan ang
kamay ng Dios na nagpupunit ng tabing.  Wala nang pinunong pari sa Lumang Tipan ang makakapasok sa
Kabanal-banalang Dako na may lakas ng loob.  Kundi makakapasok na tayo na may katapangan.  Hindi ibig
sabihin nito na tayo ay mananalanagin na nang walang paggalang sa Dios na nararapat sa Kanyang
karangalan at Kanyang kagalingan.  Kundi katapangan, dahil sa lahat nang ginawa na ni Cristo.

Ating mababasa sa Hebreo 4:14-16:  Yamang tayo'y mayroong isang marangal at Pinakapunong Pari na
pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag.  
Sapagkat tayo'y mayroong isang Pinakapunong Pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na
tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, gayunma'y walang kasalanan.  Kaya't lumapit tayong
may katapangan sa trono ng biyaya, upang tayo'y tumanggap ng awa, at makatagpo ng biyaya na
makakatulong sa panahon ng pangangailangan. 

Pero marahil, sasabihin mo pa rin,  “Nagkasala ako.  Hindi na ako karapatdapat.”  Totoong totoo iyan.
Pakinggan mo ang salita, sa 1 Juan 1:  “Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang
ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin.  Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay
tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.”

Ang pananalangin mo ba ay may maliit na tabing na pinupunit?  O ang pananalangin mo ay nagpapalaki ng
tabing?  Sinasabi ng Dios,  “Lapitan mo Ako na may lakas ng loob sa pananampalataya sa kamatayan ni Jesu
Cristo.”

Pero kung meron man madaliang panawagan, mayroon din isang mahinahon na babala sa pagkapunit ng
tabing.  Mag-ingat tayo sa pagtatahi ng tabing na ito.  Sasabihin mo, “Ano ang ibig mong sabihin?”  Si Caipas
na isang pinunong pari ang sumira ng sarili niyang kasuotan dahil daw sa pamumusong nang sabihin ni Jesus
na Siya ay Anak ng Dios, narinig ng paring ito na ang makapal na tabing ay nahati sa dalawa, mula sa gitna,
sa itaas hanggang ibaba.  At ipinag-utos niya ang pagpapatahi para dito.  Sinabi niya,  “Kumuha kayo ng
karayom.  Tahiin ito ng mabilis.”  At kanilang inayos ang tabing.  Ang makapal at mabigat na tabing ay
nakasabit pa rin sa maraming mga templo.

Ang tanggihan si Cristo, ay pagtanggi sa buo at natapos na gawain ni Cristo bilang tanging batayan sa
makasalanan na maging katanggap-tanggap, at pagtatahi ito ng tabing.  Kaya sasabihin mo,  “May kailangan
pa rin para matamo ang kabutihan ng Dios.  Marahil pinasimulan ng Dios na punitin ang tabing (binuksan ito
ng kaunti ni Jesus), pero kailangan pa rin natin gumawa pa para makatiyak na tatanggapin tayo ng Dios.”
Kapag ang gawa ang naging batayan, para sa kaligtasan, ito ay isang kahangalan na pagtatahi ng tabing.

Paano nila ginagawa ito?  May ilang mga iglesia ngayon na nagsasabi,  “Oo, pinunit man ng Dios ang tabing,
pero ang pagpupunit na ito ng tabing ay gaya sa paghihiwa sa isang karton.  Gagawa ka muna ng hiwa sa
guhit, at kailangan mong tapusin ang gawain, kailangan mong bumalik at hiwain uli ito upang mahati ito ng
kabilaan.”  Kaya sa unang iglesia, sa panahon ng mga apostol, may panawagan na ang mga Hentil na binago
ay dapat tuliin.  Sinabi nila,  “Oo, ginawa nga ni Jesus ang lahat.  At ang pananampalataya kay Jesus ay isang
mabuting pag-iisip.  Pero kailangan mo ng tabak, kailangan mo ng isang guro para gawin ang kanyang
tungkulin.”  Alam mo ba ang sabi ni Pablo tungkol dito?  Sinabi niya,  “Kami man o isang anghel ang mangaral
ng ibang ebanghelyo sa inyo kaysa sa aming naipangaral na, sumpain ito!”  Huwag nang tahiin pa ang tabing.
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Pagkatapos, sa buong Middle Ages, may isang katuruan na ang tabing na iyan daw ay nahati sa kalahati.
Ang pinakamatigas na bahagi, ang nasira.  Sinimulan pa lang ng Dios pero hindi pa talaga nabuksan.  Kaya
sinasabi nila sa mga tao na kailangan pa rin nilang punitin pa ang kabilang bahagi, habang ang mga banal
sa langit at si birheng Maria ang hahawak sa kabila para punitin ito.  Kailangan mo ng tubig at paghahandog
at pangungumpisal.  Tumunog ang repormasyon, at ito ay tumutunog pa rin sa maraming mga panahon:
“Sinabi ni Jesu Cristo,  ‘naganap na.’  Hindi Niya ito ibinulong lang.  Sinabi Niya ito ng malakas.”  Hayaang
marinig ito ng kaluluwa mo!  Ang gawa ni Jesus lamang ang nagbukas ng tabing.
          
Likas sa atin na tahiin ang tabing na ito.  Inaakala natin na maayos ito gamit ang kaunting mga sinulid at
gunting ng ating mga pagluha at pananalangin para putulin ito.  Kung gagawin mo ito, makakatiyak ka na.
Hindi!  Ang tabing ay napunit na.  Bukas na ang tabing.  Ang bawat anak ng Dios, sa kabutihan ng
kapangyarihan ng dugo ni Jesus, nagsisi at umiyak at nanalangin at nagmamahal at nagnanais ng buhay na
para sa Panginoon.  Walang makakadaan sa tabing na walang luha ang mata.  Dadaan ka sa tabing na ang
mga mata ay nababasa ng pagsisisi.  Pero pakinggan mo ang katotohanan:  Walang gawa mo ang
magtatamo sa iyo para makapasok sa presensya ng Ama.  Walang anumang gawa ang makakapunit sa tabing
na iyan.  Ang kamay ng makapangyarihang Dios ang pupunit sa tabing.

Ipanalangin natin ang protestanismo ngayon.  May mga gawang-katuwiran na itinuturo sa mga iglesia ng
protestante.  Nariyan ang katuruan na ang ating mga gawa raw ay makapagdaragdag ng katuwiran kay Jesu
Cristo at anyo batay sa ating pagtanggap sa Ama.  Layuan mo ito!  Masdan mo, ang tabing ay napunit na.
Tayo ba ngayon ay lalapit sa Dios at sasabihin sa Kanya na hindi pa ito tapos?  Na may mga sinulid pa na
nakaharang!  Na kailangan ng Dios ang ating mga gawa bago malagot ang mga sinulid at doon natin
malalaman kung ligtas na nga tayo?  Sasama ka ba sa ganyan?  Narito ang ebanghelyo.  Tayo ay napawalang
sala sa dugo ni Jesus.  Ang tabing sa templo ay napunit na.  Ang daan sa pagsisisi ay nabuksan na.  Ang daan
sa kabanalan sa templo ay nabuksan na sa dugo ni Jesu Cristo.  Sumigaw Siya:  “Naganap na!”  Pumasok
ka sa pananampalataya!  Sumampalataya ka sa Kanya.  Panghawakan mo ang biyaya ng Kanyang katuwiran
bilang batayan ng iyong lubos at walang hanggang pagtanggap sa iyo ng Dios.          

At papasok ang bayan ng Dios sa loob nito.  Dahil ang dugo ni Jesu Cristo ang maglalapit sa kanila sa lubos
na katiyakan sa buhay.  Hindi nagsisinungaling ang Dios.  Tatanggapin natin ang kaawaan ng Dios.  Ang daan
ay nakabukas na tungo sa buhay, sa Banal na Dako, sa lugar ng presensya ng Dios at kahanga-hangang
kaluwalhatian.  Pero nabuksan lamang ito sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo.  Sumampalataya ka sa
ebanghelyo.  Ang gawa ni Cristo ay ang tanging kapahingahan ng iyong kaluluwa.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong banal na Salita.  At dalangin naming na ito ay maitatak sa aming mga
puso sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, Amen. 


