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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:6-15

“Hinatulan Ng Kamatayan Si Jesus”

Ni Rev. Carl Haak

Sa ating pagdating ngayon sa pagsasalaysay ng Salita ng Dios tungkol sa pagdurusa ng Kanyang Anak na
si Jesu Cristo, nais kong anyayahan ka sa mas malalim na pagpapasalamat.  Kung ang sinoman ang
nakakarinig sa kanila ng pagdurusa ng Panginoon, o kung may sinoman ang nakakarinig ng ipinangaral
na krus ni Jesu Cristo at hindi tumugon na may malalim na pagpapakumbaba at kagalakan, magiging
napakahirap sa kanya kapag siya ay tumindig na sa harapan ng Dios sa araw ng paghuhukom.  Ikaw ay
hahatulan kung naririnig mo ang katotohanang ito subalit hindi mo sinasampalatayanan.  Si Jesu Cristo,
sa pamamagitan ni propeta Jeremias sa Mga Panaghoy 1:12, na nagtatanong ng tanong na ito:  “Wala
bagang anoman sa inyo, sa inyong lahat na nagsisipagdaan? Inyong masdan, at inyong tingnan kung may
anomang kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan, na nagawa sa akin.”

Nalalaman natin na ang krus ni Jesu Cristo ay nakalagay sa tabi ng daanan kaya maraming dumaraan dito.
At para sa karamihan ito ay walang anoman.  Ito rin ang krus ni Jesu Cristo ang ipinapangaral ng iglesia
sa buong kasaysayan.  At ito ang ipinapangaral sa iyo ngayon.  Para ka ring dumaan dito.  Narinig mo ang
pagdurusa ng Anak ng Dios sa krus sa labas ng Jerusalem.  Wala bang kwenta sa iyo ito?  Marami ang
muling tutugon, “Oo, wala naman talaga ito sa akin.  Ito ay kuwento na marahil, maraming tao na ang
nakarinig tungkol dito, pero wala akong nakitang kahalagahan dito para sa buhay ko.”  Kung ganito ang
tugon mo, patunay ito na ang iyong mga mata ay hindi pa nabubuksan upang makita ang sariling
kasalanan sa harap ng buhay na Dios.  Wala kang nakikitang kagandahan kay Cristo bilang Tagapagligtas.
Ang panawagan ng Dios sa iyo ngayon ay ang magsisi at magpakumbaba sa harapan ng krus, na siyang
kapangyarihan ng Dios tungo sa kaligtasan.

Subalit ang anak ng Dios, na iisa ang Espiritu na gumagawa sa Kanyang kahanga-hangang pagkilos, ay
nilalaman ito, siya ay nakadama ng malalim sa kanyang pagkatao sa pagninilay-nilay sa krus ni Jesu Cristo.
Dahil ang lahat ng ito ay ang ating kaligtasan.  Sa harap ng krus na ito, ikaw at ako bilang mga anak ng
Dios, ay puspos ng pandidiri sa sarili habang nakikita natin ang kasamaan ng ating kasalanan, at ang ating
kasalanan ay gumagawa sa atin sa anyong kalabisan.  Subalit tumatayo rin tayo sa harapan ng krus na
ito na may kagalakan sa ating mga puso sa harap ng biyaya.  Mauulit din natin ito na kasama si apostol
Pablo sa Galacia 2:20,  “Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.”
Si Cristo ay namatay para sa atin, ang matuwid para sa di-matuwid, upang dalhin Niya tayo sa Dios.  Ating
puntahan ang salaysay sa krus, ang pagsasalaysay ng mga pagdurusa ni Jesus, na may pagsisisi, ito ay
ang kapakumbabaan ng puso laban sa kasalanan, at may kagalakan at pagpapasalamat, ito ay ang
pagpapasalamat sa buhay na Dios na nagmahal sa atin at nagligtas sa atin sa pamamagitan ng Kanyang
biyaya sa mga pagdurusa ni Jesus.

Ating tingnan ang pagdurusa ng ating Tagapagligtas habang Siya ay nakatindig sa harap ni Pilato at
hinatulan sa korte ni Pilato ng kamatayan.  Mula sa Kasulatan, ating natutunan na nang si Jesus ay
nakatayo sa harap ni Pilato, si Pilato ay nagnais na iwasan ang anomang paghatol, upang makaiwas sa



Page 2 of  5

kasong ito.  Nang ating marinig mula sa mga Judyo na si Jesus ay isang taga Galilea, inisip ni Pilato na
maipapadala niya Siya sa korte ni Herodes at si Jesus ay maayos na mailalagay sa pamamahala ng taong
ang pangalan ay Herodes.  Subalit sa pagtanggap sa Kanya ni Herodes, at nakitang walang pananagutan
sa kanya si Jesus sa, si Herodes ay kumbinsido na sa kabila ng lahat ng mga paratang na dinala laban sa
Kanya, si Jesus ay hindi isang banta, at si Herodes ay tumugon sa pamamagitan ng pagbibigay linaw sa
usaping ito.  Ating mababasa sa Kasulatan na si Herodes, kasama ang kanyang mga tauhan sa
pakikidigma, ay tinuya Siya at binihisan Siya ng isang magarang damit at ibinalik kay Pilato.

Si Pilato ay mas lalong naging desperado.  Kanyang nasaksihan ang Panginoong Jesu Cristo habang Siya
ay nakatayo sa Kanyang marangal pananahimik na tinanggihang sagutin ang mga paninirang puri, at mga
paratang ng mga Judyo.  Namangha siya ang taong ito ay walang imik.  Kaya inisip ni Pilato na iwasang
muli ang kasong ito.

Kanyang ipinatawag ang mga lider ng mga Judyo nang si Jesus ay maibalik sa kanya buhat kay Herodes.
Siya ay nagpahayag sa mga ito na si Jesus ay inosente – na wala siyang natagpuang anomang kasalanan
sa taong ito – na hindi ito nararapat sa kamatayan.  At sumang-ayon din si Herodes sa hatol na ito.  Ano
ang ginagawa ni Pilato?  Kailangang gawin ito ni Pilato: dapat niyang ipukpok ang kanyang gavel
(ginagamit na pamukpok ng mga hukom) at ipahayag, “Ipinawawalang bisa na ang kaso!”  Subalit, hindi,
si Pilato ay isang mahinang tao.  Nalalaman niya ang galit ng mga Judyo at iniisip niya na marahil, sa
pagpaparusa niya kay Jesus, ito ay magpapahinahon sa mga Judyo.  At siya ay nag-alok na si Jesus ay
parusahan at pagkatapos ay pakawalan na.  Subalit hindi rin ito umubra.   Dahil mas tumaas pa ang
hinihingi ng mga Judyo.  Ang mga tao na nagsama-sama sa harap ng trono ni Pilato ay magkakahalong
mga pari.  Hindi ito matakasan ni Pilato. 

Bakit nangyayari ang mga bagay na ito?  Nasabi ko na si Pilato ay isang mahinang tao.  Si Pilato ay isang
lalaki na walang prinsipyo.  Subalit dapat nating makita ang nasa likod na ito ni Pilato.  Dapat nating
makita ang Dios.  Ang mga bagay na ito ay patungo mismo na si Jesus ay mahatulan, ibibigay sa
kamatayan ng krus, upang maipahayag na mahal tayo ng Dios na Ibinigay Niya ang Kanyang Anak.  Sa
mga pananalita ng Mga Roma 8:32,  “Hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa
ating lahat.”  Ang Dios ang may control.  Si Jesus ay nakatindig na marangal sa pagsunod sa Ama.  At
ngayon Kanyang ibibigay ang Kanyang sarili dito.  Subalit bago Niya ibigay ang sarili, dapat itong maganap
ng maliwanag na nakikita.  Ibinibigay ng Dios ang Kanyang Anak upang maging kahalili ng Kanyang
sariling hinirang, upang palitan ang kanilang lugar sa ilalim ng Kanyang kahatulan, at upang mapasailalim
ng buong pwersa ng lumabag sa Kanyang ganap na kautusan, upang tayo, na mga may sala, ay mapalaya
ng walang hanggan.  Ito upang magawa ito ng ganap, ating makikita ngayon sa salaysay na ang ganap
na inosente na si Jesu Cristo, ay hinatulan ni Pilato.  At ang may sala na si Barabas, ay ang pinalaya.

Si Jesus ay namatay ayon sa kalooban ng Ama upang tayo, at lahat ng hinirang ng Dios na dinala upang
sumampalataya kay Jesus, kahit pa tayo ay may sala at nararapat sa walang hanggan kamatayan, ay
mapalaya, habang ang ating Tagapagligtas ay nahatulan ng kamatayan para sa atin.

Si Pilato ay may kasanayan na magagawa niyang magbigay ng amnestiya o kapatawaran sa isang bilanggo
sa taunang Pista ng Paskuwa.  Kung paano man nagsimula ang kasanayang ito ay hindi natin alam.
Makikita kay Pilato, sa isang mabuting paggawa ng kalooban para mga Judyo, ay nagpasimula ng
kasanayang pagpapatawad sa isang criminal sa panahon ng Paskuwa – ito man ay isang criminal na
nahatulan na at nasa mga bibitayin na, o inaakusahan pa lang at hindi pa nahahatulan.  At kanyang iiwan
ang pagpili sa mga tao kung sino ang pakakawalan.  Kaya ginawa ni Pilato ang kasanayang ito.  Sinabi
niya sa mga Judyo,  “Mayroon tayong kasanayan na aking pakakawalan ang isa sa panahon ng Paskuwa.”
Ito ay isa namang paraan upang makaiwas siya sa kaso ni Jesus.  
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Subalit ito man ay nag –back-fire o bumalik sa kanya.  Dinala ng taong bayan ang bawat magkakaibang
pagnanais.  Para kay Pilato ipinakita niya si Barnabas.  At ang mga tao ay nagpasimulang sumigaw na
dapat niyang pakawalan si Barnabas at dapat niyang gawin ang tulad ng ginagawa niya dati, at hindi ang
gusto lang niyang pakawalan.

Minsan pa dapat nating hangaan ang karunungan at pagka soberano ng Dios.  Ano pa man ang kasanayan
na kanilang napasimulan, ano pa man ang kanilang motibasyon kay Pilato, makikita natin na ang Dios ay
naghahari sa lahat ng mga bagay.  Sa Kanyang pagka soberanong Dios, Kanyang inilagay ang mga ito.
Ginawa Niya ito upang ang Kanyang Anak ay maipako, na ang inosente Niyang Anak ay mapasakop at ang
may kasalanan ang mapalaya.

Subalit ginawa rin ito ng Dios para sa iba pang dahilan:  upang maipakita Niya ang kasamaan at ang
pananagutan ng tao.  Dahil sa kahilingan na palayain si Barabas, ang mga Judyo (ang sangkatauhan) ay
nagpapakitang sila ay lubos na dapat sisihin.  Si apostol Pedro, na isang mangangaral, ay magpapahayag
sa Mga Gawa 2:23:  “Siya (ito ay, si Jesus), na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios
(narinig mo ba ang mga salitang iyon?  Ibinigay Siya ng Dios ayon sa Kanyang walang pasimulang
pagpapasya), kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at
piñata (Siya).”

Inakala ni Pilato na sa pagpapakita niya kay Barabas, magagawa niyang pwersahin ang mga tao na
palayain si Jesus.  Kumuha siya ng isang tao na hindi kaibig-ibig, isang taong masahol na nasa kanyang
pangangalaga.  Inisip ni Pilato na may kaunting simpatya lang ang makukuha ni Barabas.  Ang ibig sabihin
ng pangalang Barabas ay “anak ng ama.”  Ang salitang “bar” ay “anak” kung inyong natatandaan.  Sinabi
ni Jesus, “Mapalad ka Simon na Bar-jonas,” ito ay anak ni Jonas.  Kaya ang “bar” ay “anak.”  “Abba” ay
ang salitang “ama,” na gaya sa itinuro sa atin na manalangin ng, “Abba, Ama.”  Ang “Barabas”
samakatuwid ay nangangahulugang “anak ng ama.”  Maaaring ang kahulugan nito, si Barabas ay anak ng
isang rabi o guro sa panahon ni Jesus na gustong-gustong tinatawag na “ama.”  Sila ay nagpupunta sa
mga pamilihan at nagnanais na sila ay batiin bilang “Ama.”  Anoman ito, ito ay maliwanag, na si Barabas
ay bantog sa kanyang panahon.  Siya ang terorista sa kapanahunan niya.  Siya ang lalaking kilala ng lahat
dahil nakahanay sa mga bibitayin at nararapat sa kamatayan.

Ating mababasa sa Marcos 15:7 na si Barabas ay “nakagapos,” siya kasi ay nasa maximum security o nasa
pinakamahigpit na pagbabantay.  Siya ay isang criminal na hindi lang dapat ilagay sa kulungan kundi dapat
ay nakagapos din ang mga kamay at paa.  Siya ay nakagapos dahil siya ay nagkasala ng paghihimagsik.
Wala siyang pagpapahalaga sa buhay ng tao.  Higit pa rito, sinabi sa atin na siya rin ay isang
magnanakaw.  Siya ang tao na kukunin ang magustuhan.  At siya ay naghihintay na lang ng pagbitay.
Siya ay itunuring ng lipunan na walang halaga.

Sinabi ni Pilato, “Sino ang aking pakakawalan?  Si Barabas, o si Jesus?”  Isang maliwanag na tinig ang
pinili.  Si Barabas, na ang lahat ay sumang-ayong may sala ng mga krimen laban sa sangkatauhan; o si
Jesu Cristo, walang salang Anak ng Dios na nasa ganap na katauhan.

Minsan pa ating nakita na dinala ito ng Dios sa ganito.  Ito mismo ang dapat talagang mangyari.  Dapat
itong mangyari upang maipahayag ang kaawaan at ang dakilang pagpapababa ng sariling Anak ng Dios
para sa atin.  Pag-isipan mo ito.  Paano mo magugustuhan ito kung ilagay ka sa pagpipiliang kasama ang
isang bilanggo na nasa Pambansang Piitan, isang tao na nang-molestya, isang taong mamatay na
karapat-dapat sa kaparusahan?  Paano mo magugustuhan ito kung ikaw ay mailagay sa lugar ng
pagpipilian sa pagitan mo at ng ganitong tao?  Ikaw ay magwawala, makakapagsalita ka sa ganitong
kalagayan.  Ibaling mo ngayon ang iyong pansin mula sa pagsasaalang-alang nito:  Si Jesus ang anak ng
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pinagpalang Dios.  Sa Hebreo 1 sinasabi sa atin na Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Ama, na
ang lahat ng mga anghel ng Dios ay sumasamba sa Kanya.  At sa gabi ding yon, Kanyang hinamon ang
umaakusa sa Kanya, “Sino sa inyo ang umaakusa sa Akin sa anomang kasalanan?  Ipatotoo ito.”  Siya ay
walang-salang Anak ng Dios.  At ngayon Siya ay nakatindig, na dalawahan, isang napakasamang tao, isang
taong pinakamasama sa kabulukan ng sangkatauhang maiisip mo.

Bakit ito hinayaan na mangyari ni Jesus?  Makikita natin ang katuparan ng Kasulatan:  Filipos 2, “na Siya
na hindi nararapat sa atin.  Nagpakumbaba.  Kahit Siya ay nasa anyo ng Dios, hinubad ito para sa atin.”

Subalit masdan kung gaano kalinaw ang pinili ng Dios.  Walang pagkakamali.  Ito palagi ang kaso.  Bayan
ng Dios:  mga anak, mga magulang, kabataan, sino ka man – si Jesus o si Barabas?  Sino sa kanila, mula
sa iyong puso, sino ang gugustuhin mo?  Si Jesus ba o si Barabas, na siyang may debosyon sa Dios,
nagpapasakop sa pamamahala at mga karapatan ng Dios, pagnanais sa Dios mula sa puso?  O ito ba ay
si Barabas – naghimagsik laban sa Dios, walang awa, makasarili?  Ang pagpilian ay hindi pa masyadong
malinaw.

At ang pagpipilian ay hindi rin malinaw.  Pawalan para sa amin si Barabas!  Narinig mo ba ang iyong
kasalanan?  Narito ang ating kasalanan at kasamaan.  Minsan ang kasalanan, ay nais na pag-isipin tayo
ng pandaraya.  Subalit ang kasalanan ay hindi mandaraya.  Hayaan mo muna na ilagay ng Dios ang
kasalanan sa arawan upang makita mo ito at hindi mawala sa iyong paningin.  Ang kasalanan, minsan,
ginagawa nitong sabihin natin,  “Hindi naman talaga malinaw.  Hahabulin ba ako bilang isang kabataan?
Isang beses lang naman.  Magiging matapat pa ba ako sa ganitong negosyo?  Masakit ba talaga ito?
Mapapagbigyan ko ba ang sarili kahit isang gabi lang para sa aking laman?  May masakit ba dito?  Mabuti
ba na magtungo ako doon?  Pupunta ako dun pero hindi naman magiging madalas…  Ganito ba talaga ito
ka-seryoso?  Mabuti ba na ako ay uminom at malasing?”  At tayo ay magpapasimulang mag-isip na ang
linya sa pagitan ng kasalanan at pagsunod sa Dios at medyo Malabo sa ilang bagay.  Huwag mong
sasabihin tungkol sa iyong kasalanan, ‘hindi ko iyun sinasadya, hindi ko naiintindihan ito.’  Narito ang
pagpipilian:  Si Jesus o si Barabas.  Sino sa kanila?”

At ang taong bayan ay nagsigawan, “Pakawalan para sa amin si Barabas.  Ipako Siya sa krus.”  Ang
kasalanan na kung saan kaya si Jesus ay naparito ay naglaan ng Kanyang buhay para sa ating kalagayan,
ang ating kasalanan ay sinadya, kusang-loob, pinili ang kasamaan.  At ito ay ang sadyang pagtanggi kung
ano ang mabuti at tama.  Ang tao ang pumili:  si Barabas.

Naiyak ka ba?  Nagulat ka ba nang makita mo ang iyong sariling kasalanan?  Nakikita mo ba ang sarili mo?
Naririnig mo ba ang sarili mo?  

Kahapon nang magustuhan  mo ang paraan ng kasamaan; kahapon noong bata ka pa ikaw ay nagalit sa
iyong ina, sa katunayan, inakala mo pa nga kung may patalim ka lang baka napatay mo na siya;  kahapon
noong bata ka pa nagnasa ka sa babaing iyun; kahapon may ganito kang kaisipan sa iyong kapatid na
lalaki at babae at nagalit ka pa sa kanila; kahapon nang bata ka pa inisip mo makakapagsinungaling ka
pero mapapagtakpan mo ang bakas nito; at kahapon nang ikahiya mo ang pangalan ni Jesus upang
maipahayag Siya sa harap ng tao – naririnig mo ba ang sinasabi mo?  Alam mo na ba ngayon kung ano
ang kasalanan?  Nalalaman mo ba ang puso ng tao, ang puso mo mismo?  Naiintindihan mo ba ang
kahulugan ng lubos na kasamaan, ng kalikasan ng sangkatauhan?  Pakinggan nga natin ito!  Pakawalan
si Barabas!  Ipako sa krus si Jesu Cristo!
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Ito ang ating kasalanan.  At nakikita mo ang kahanga-hangang biyaya ng Dios na hindi ipinagkait ang
Kanyang sariling Anak kundi Ibinigay Siya para sa mga makasalanan na Kanyang pinili mula sa walang
hanggan ng Kanyang biyaya?

Sundan natin ang salaysay, minsan pa, ating makikita ang pinili ng mga tao ay malinaw, ito ay naulit, at
walang di-pagkakaunawaan dito.  Malinaw na sinabi, “Pakawalan para sa amin si Barabas.”  At si Pilato,
na nagnanais na masiyahan ang mga tao, ay pinawalan si Barabas para sa kanila at dinala si Jesus upang
ipako nang kanyang latugihin Siya.

Ating ibaling ang ating pansin palayo kay Barabas.  Ating ibaling naman ang ating pansin kay Pilato.  Ating
tingnan ang evangelio na hindi ipinagkait ng Dios ang Sarili nitong Anak kundi Ibinigay Siya para sa atin.
Ang sariling Anak ng Dios ay nilatigo.  Ito ay nakakatakot!  Ang Kanyang likuran ay nabuksan hanggang
sa buto.  Siya ay natalupan dahil sa latigo – balat na mga tinik na nakadikit ang mga piraso ng buto o
bakal para maging makapagpa-dugo sa likuran Niya.  At Siya ay isinabit sa krus.

Ito ang evangelio.  Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay pumarito.  Siya ay pumarito para sa Kanyang
bayan, para sa iyo at sa akin, para sa lahat ng dinala sa pagsisisi.  Siya ay dumating upang kunin Niya ang
ating kasalanan, ang ating kasalanan sa Kanya.  Ang evangelio ay maliwanag.  Sino ang hinatulan?
Kaninong likuran ang nasugatan?  Ang inosente, na siyang ipinahayag ng Dios na inosente.  Ay sino ang
pinalaya?  Ang may sala, na siyang nararapat sa kahatulan, na siyang walang kabuluhan.  Tayo ang may
sala.  Tayo ay nahulog kasama ni Adan.  Tayo ay may sala ng paghihimagsik laban sa Dios.  Subalit
Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak upang matagalan ang parusa at ang sala natin.  Dahil sa Kanyang mga
latay tayo ay gumaling.

Paano mo naririnig ang pagdurusa ni Jesu Cristo?  Ang Espiritu Santo ba ngayon ay kumikilos sa iyo ng
maliwanag sa kalaliman ng iyong kasalanan, na may maliwanag na paghanga at kagalakan sa biyaya ng
Dios?  Nakikita mo ba ang iyong kasalanan?  Nakikita mo ba kung ano ang katulad ng Dios?  Walang lugar
para makita ang katulad ng Dios sa krus.  Ito ay nagpapakita sa Kanya – ang Dios ng biyaya at
kaluwalhatian, na siyang nagligtas sa atin sa kasalanan sa Kanyang Anak.

Tayo ngayon ay minsan pang tumugon sa mga salita ng apostol:  “Inibig ako ng Anak ng Dios at Ibinigay
ang sarili para sa akin.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita.  Ibaba kami sa harap ng evangelio.  At amin nawang
matagpuan ang kapangyarihan ng krus at ang kahalagahan ng ginawa ni Jesus na maging kaaliwan at
kagalakan sa aming mga puso sa buong panahon.  Amen.


