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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:37

"Matagumpay Na Namatay Si Jesus"

ni Rev. Carl Haak

Sinimulan natin noong nakaraang linggo ang paglalakbay sa pananampalataya sa krus ni Jesu Cristo, doon
upang mamasdan ang mismong Anak ng Dios na nagdurusa para sa ating mga kasalanan, at upang doon
ay magalak sa kamangha-manghang biyaya ng Dios sa ating mga makasalanan, kung saan ang ating
kasalanan ay minsang binayaran at ang kapangyarihan ng krus ay gumanyak sa atin sa isang bago at
banal na buhay.  Matatandaan mo na noong nakaraang linggo pinag-usapan natin ang katotohanan na
si Jesus, pagkatapos ng tatlong oras ng kadiliman, ay tinanggap ang suka sa espongha at sinipsip ang
sukang iyon mula sa espongha, sa gayon ay ipinapakita sa atin na wala siyang iniwan sa ating mga
kasalanan, walang sumpa na darating sa bayan ng Dios, kundi tiniis Niya ang lahat ng kahatulan at lahat
ng poot na utang sa mga hinirang ng Dios. 

Nais nating ipagpatuloy ang bahaging iyon ng salaysay at talakaying muli sa Marcos 15.  Matapos
tanggapin ni Jesus ang suka, mababasa natin sa talatang 37, “Si Jesus ay sumigaw nang malakas at
nalagutan ng hininga.”  Ang ebanghelyo ayon kay Juan, sa kapitulo 19, ay nagsasabi sa atin kung ano ang
Kanyang binigkas nang may malakas na tinig.  Mababasa natin sa talatang 30, “Nang matanggap ni Jesus
ang suka ay sinabi niya, Natupad na.  At itinungo ang kanyang ulo, at siya ay namatay.”  Kaya ngayon nais
naming magsalita sa iyo tungkol sa sigaw ng tagumpay ni Jesus mula sa krus.  Ang sigaw na iyon ay:
“Natupad na.”

Sumigaw din Siya, ilang minuto lamang ang nauna, sa malakas na tinig, ang makapunit-pusong tanong
ng pag-iwan:  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  Ngayon, sa isang malakas na tinig, matapos
Niyang sipsipin ang bawat patak ng suka mula sa espongha, sumigaw Siya ng sigaw ng tagumpay at sigaw
ng isang mapagtagumpay:  “Tel telestai” sa Griyego:  “Natupad na.”

Ang salita at ang panahunan ay nangangahulugang mayroong nasa proseso at ngayon ay dinala sa
kalagayan ng kaganapan at iyon ay naroon – na ang gawa ay natapos na at may pagwawakas dito.
Natapos na.

Ang araw ay bumalik na sa Kalbaryo.  Ang tatlong oras ng kadiliman ay lumipas na.  Ang Anak ng Dios
ay sumisigaw sa tagumpay:  “Natapos na, natupad na!”  Pansining mabuti na hindi Niya sinabing, “Ako’y
tapos na, Ako’y wala na.”  Hindi, sinabi Niya “Natupad na.”  At pansinin na ito ay isang matalino,
nakalulugod, mapagtagumpay na sigaw.

Ano ang natupad na?  Maaari tayong pumunta sa mga salita mismo ng Panginoon sa Juan 17 kung saan,
bago ang krus, nanalangin Siya sa Ama at sinabing, “sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin.”
Ano ang natupad na?  Ang gawaing ibinigay sa Kanya ng Dios.  Ano ang gawaing iyon?  Ang gawaing iyon
ay ang alisin ang ating kasalanan sa pamamagitan ng pagtitiis sa kaparusahan nito.  Nauna rito nang
gabing iyon inilarawan ito bilang kopa, ang kopa na nakita ni Jesus na ibinibigay ng Ama sa Kanyang mga
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labi at, sa Halamanan ng Getsemani, Siya ay nanalangin, “Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin
ang kopang ito; gayunma'y hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.”  Sa kopang iyon ay
naroon ang lahat ng mapait na latak at lahat ng masamang suka at lahat ng pagdurusa na utang sa ating
mga kasalanan.    Ibinigay iyon ng Ama sa Kanyang Anak, ang kahalili.  At natupad ito ng Anak.  Ininom
Niyang lahat iyon.  Natapos na.  Ibig Niyang sabihin, “Lahat ng gawain ng pagdadala ng mga kasalanan
ng mga hinirang ng Dios, at ang pagtitiis sa kaparusahang utang sa kanila, ay tapos na.  Natupad na.”

O maaari natin itong ilagay sa mga salita ng Hebreo 10:14, “Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay
ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal.”  Ang isang pag-aalay ng Kanyang
katawan sa krus ay pinasakdal, dinala sa panghuling kalagayang pinasakdal, lahat ng mga pinababanal
sa Kanya.  Ang gawain ng kaligtasan, ang gawain ng pagtubos, ang gawain ng pagbabayad sa kasalanan
ay kumpleto.  Ito ang sigaw ng tagumpay na bumubuo sa batayan ng buo nating kaligtasan at buo nating
pag-asa.  Natapos na.

Naroon, kung gayon, ang tiyak na kinalabasan ng krus ni Jesus.  Ang usapin ay hindi naiwan sa
pag-aalinlangan.  Walang pag-aalinlangang naiwan sa kung ano ang ginagawa Niya sa krus at ano ang
Kanyang naisakatuparan.

Nauna nang sinabi ng Dios ang lahat ng iyan sa Isaias 53.  Doon ay mababasa natin na ipinasan sa Kanya
ng Panginoon ang lahat nating kasamaan, na ginawa Niyang alay ang Kanyang kaluluwa para sa
kasalanan.  Ngayon, walang pag-aalinlangang naiwan sa pagtatapos niyan, sa kinalabasan niyan.  Ipinasan
ng Panginoon ang lahat nating kasamaan sa Kanya.  Pagkatapos ano ang nangyari?  Tiniis ba Niya iyon?
Inalis ba Niya iyon?  Walang pag-aalinlangang naiwan.  Makinig.  “Natupad na.”

Gamitin natin iyan.  Una sa lahat, nakapanghihilakbot na bagay ang isiping anumang mas mababa sa
kamatayan ni Jesus ay maisasakatuparan ang ating kaligtasan, o na anumang mas higit ay kinakailangan
upang maisakatuparan ang ating kaligtasan.  Nakapanghihilakbot na sabihing ang mas mababa kaysa sa
mismong Anak ng Dios, na namatay sa krus, ay makapag-aalis ng ating kasalanan.  Walang anumang mas
mababa kaysa doon, nauunawaan mo?  Ang kasalanan ay hindi mabubura.  Ang kasalanan ay hindi
mapapawi sa presensya ng Dios sa anumang paraan kaysa sa paraang ito:  ginagawa ng Anak ng Dios ang
gawain, ang walang hanggang Anak ng Dios na nagkatawang-tao na dinadala ang di-kayang dalhin at
ibinibigay sa Dios ang buong pag-ibig ng Kanyang puso sa ating lugar.  

Ano ang makapagpapalaya sa iyo mula sa pagkakautang ng iyong kasalanan?  Ano ang makapagkakalag
sa iyo mula sa mga apoy ng impierno na nararapat sa iyo?  Ano ang makapag-aalis sa pagka-alipin at
kapangyarihan ng kasalanan?  Tanging si Jesu Cristo, ang Anak ng Dios, tinitiis itong lahat sa krus.

Kung ikaw ay maliligtas, kung ikaw ay mapapalaya mula sa impierno, kung ikaw ay madadala sa
kaluwalhatian, si Jesus at tanging si Jesus ang may kayang gumawa niyan at ginawa iyan sa lahat ng mga
ibinigay sa Kanya ng Ama.  Ngunit nakapanghihilakbot na bagay ang sabihin na mayroon pang
kinakailangan, na may kailangan pang idagdag dito.  Nakapanghihilakbot sabihin na mayroon pang dapat,
kailangan pa ng isa alay, kailangan pa ng isang gawa, na ginawa ni Jesus ang lahat ng magagawa Niya,
na naihanda na Niyang lahat kung… ngunit mayroon pang kailangang gawin bago maging katotohanan
ang kapatawaran ng kasalanan sa buhay ng isang tao.

Pakinggan ang ebanghelyo.  Hindi ang iyong mga luha, hindi ang iyong mga buntung-hininga, at hindi ang
iyong mga panalangin.  Pakinggan ang ebanghelyo.  Hindi ang mga banal, hindi ang misa, hindi mga
gawa, hindi ang birheng Maria.  Huwag kang tumingin sa alinman sa mga iyon.  Ang iyong pagsisisi, ang
iyong mga panalangin – huwag mo silang tingnan bilang bahagi ng iyong katuwiran sa harap ng Dios.
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Kung ibabatay mo ang iyong kaligtasan sa kanila, hinahamak mo ang ginawa ni Jesu Cristo.  Ah, unawain
mo akong mabuti.  Lahat ng pinag-alayan ng buhay ni Jesus ay magiging lalaki o babaeng nananalangin,
magiging makadios na lalaki at babae, magiging nagsisising lalaki o babae.  Iyan ang bunga ng krus.
Ngunit yaong gawa ng pagsisisi, ang gawa ng panalangin, ang gawa ng kabanalan, ay hindi
makapagbubura kahit isang kasalanan.  Walang gawa ng tao, walang gawa ng pari, walang gawa ng
santo, walang gawa ng anak ng Dios ang nag-aalis sa sala at parusa ng kasalanan.  Wala nang kailangan
pang idagdag, walang maaaring idagdag, walang idaragdag.  Makinig sa Kanyang mga salita:  “Natupad
na.”  Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay batay lamang sa gawa ni Jesus sa krus.   

Anong nakagiginhawa at makapangyarihang salita.  Mahal na mga anak ng Dios, natupad na.  Hayaang
magalit ang impierno, hayaang magbintang ang diablo.  At maging ang sarili nating budhi, nang ito ay
binuhay ng Espiritu Santo, ay hinahatulan tayo sa ating kasalanan.  Gayunman, pakinggan ang
ebanghelyo.  Ang gawain ng mapagbiyayang kaligtasan ay naisakatuparan na.  Natapos na.  Habang
gumagawa ang Espiritu Santo sa ating mga puso at habang tayo ay lumalapit sa Dios sa panalangin, lahat
ng bunga ng krus, nakikita natin ang ating mga kasalanan.  Ang mga kasalanang iyon, sa mga salita ng
mang-aawit, ay umakyat laban sa atin na nananatili araw-araw.   Nakikita natin ang kasamaan ng mga
kasalanang iyon, ang paulit-ulit na kalikasan ng mga kasalanang iyon, ang pagiging sadya ng mga
kasalanang iyon, ang kahilakbutan ng mga kasalanang iyon.  Itatanong natin, maaari bang magkaroon ng
kapatawaran?  Maaari ba itong mahugasan – itong matinding mantsa, itong matinding kasalanan –
mapapatawad ba ito?  Yaong matinding mantsa ng aking kasalanan?

Makinig sa Kanyang mga salita:  Natupad na.  Ang gawain para sa pagdurusa sa kasalanan ay natapos na.

Tayo ay tinawag sa kabanalan.  Tayo ay tinawag sa isang bago at banal na buhay sa pamamagitan ng
kapangyarihan ng krus ni Jesu Cristo.  Magpapakasal ka ba sa iyong mga kasalanan?  Babalik ka ba sa
naghatid sa Kanya ng lahat ng Kanyang pagtitiis?  Kung babalik ka, kung gayon ay wala kang alam sa
kapangyarihang ito ng kapatawaran ni Cristo.  Sa palagay mo ba ang krus ay libreng lisensya upang
magkasala?  Kung gayon ikaw ay lumalapastangan, nilalapastangan mo Siya na nasa krus.  Sapagkat hindi
lamang Niya inalis ang utang ng kasalanan, kundi ang kapangyarihan ng kasalanan ay nawasak para sa
bawat isang pinag-alayan Niya ng buhay.  Paanong tayo na patay na sa kasalanan ay mabubuhay pa rin
doon?

Ngunit ngayon pakinggan ang salita ng kaginhawahan at kapangyarihan.  Natupad na.

Kaya nabasa natin, matapos siyang sumigaw nang may malakas na tinig, “Natupad na,” nalagot ang
Kanyang hininga.

Ang mga salitang iyon ay higit pa sa pagsasabi lamang na Siya ay namatay.  Iyon ay nangangahulugan
na kusa Niyang ibinigay ang Kanyang buhay, na ang Kanyang buhay ay hindi kinuha mula sa Kanya kundi
ibinigay Niya ito.  Ginawa Niya itong napakalinaw sa Juan 10:17, 18, “Dahil dito'y minamahal ako ng Ama,
sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli.  Walang nag-aalis nito sa akin, kundi
kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli.
Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama.”  “Ang utos na ito,” na, “Anak, ibigay mo ang Iyong
buhay.”  At ibinigay Niya ang Kanyang buhay.  Naroon ang kaibahan.  Kinukuha tayo ng kamatayan.  Hindi
mo niloloob na mamatay, kundi ang iyong buhay ay kinukuha mula sa iyo.  Hindi si Jesus.  Hindi sinundan
ng kamatayan, hindi Siya nadaig, at sa wakas ay natalo Siya kung kaya’t nagpasakop na lamang Siya at
nagbigay-daan sa kamatayan.  Kundi ibinigay ni Jesus ang Kanyang buhay.  Siya ay ganap na may kusang
kontrol.   
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Lumalabas ito nang mabasa natin ang Lucas 23:46, “Si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, Ama,
sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu.  At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang
hininga.”  Doon ay bumabanggit si Jesus mula sa Awit (31:5), “Sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang
aking espiritu, O Panginoon, tapat na Dios, tinubos mo ako.”  Hindi Niya sinabi ang mga salitang iyon ng
pabulong.  Hindi Niya ito sinabi na may kalantog ng kamatayan sa Kanyang lalamunan.  Kundi nagsalita
Siya bilang isang pinuno.  Nagsalita Siya nang may malinaw na tinig.  Sa sarili Niyang gawa ipinadala Niya
ang Kanyang espiritu, ang Kanyang pantaong kaluluwa, sa mga kamay ng Dios.  At namatay Siya.  Ang
Kanyang espiritu ay pumunta sa Dios.  Sinabi Niya sa magnanakaw, “Ngayon ikaw ay makakasama Ko sa
paraiso.”  Ang Kanyang espiritu ay ipinadala Niya sa mismong presensya ng Dios.  Ang katawan Niya ay
namatay.  Ang katawan Niya ay malatang nakabitin sa krus upang ibaba at ilagay sa libingan at
pagkatapos ay muling bubuhayin sa ikatlong araw.  Ngunit agad Siyang pumunta sa presensya ng Dios.
Ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa Kanya bilang isang biktima.  Kundi niloob Niyang maisagawa
ang layunin ng Dios.

Kamangha-mangha!  Yamang naalis ang sanhi ng ating kamatayan, na siyang, ating kasalanan, Siya
ngayon ay kusang pumasok sa kamatayan upang lupigin ito at gawin itong daan tungo sa mga kamay ng
Ama.  Namatay Siya nang walang takot at sindak.  Siya ay matagumpay.

Kung ang kamatayan ay nalupig, samakatuwid si Jesus ay matagumpay.  Napakaganda nang mabasa natin
ang tungkol kay Esteban, ang unang martir, sa kanyang kamatayan sa Mga Gawa 7.  Sabi niya,
“Panginoon, tanggapin mo ang aking espiritu.”  Si Esteban ay namatay sa pananalig na ang katarungan
ng Dios ay nabigyang-kasiyahan sa ginawa ni Jesus, na nagsabi, “Ipinagkakatiwala Ko ang Aking espiritu
sa mga kamay ng Dios.”  Bagama’t si Esteban ay pinagbabato, sa pamamagitan ng pananampalataya ay
nakita niya si Jesus sa kanan ng Dios, at sa matagumpay na Cristo siya din ay namatay yamang nalalaman
na walang pagkasindak sa kanya, na ang kanyang espiritu ay kukunin ng mga kamay ni Jesus tungo sa
Ama.  Kailangan nating pakainin ang ating kaluluwa sa mga salitang iyon:  “Natupad na.  Ama sa Iyong
mga kamay ay inihahabilin Ko ang Aking espiritu.”  Ngayon tayo ay nasa mga kamay ng Dios.  Iyan ang
ginawa ni Jesus sa krus.  Inalis Niya tayo sa mga kamay ng halimaw, ng mang-aapi –
kasalanan/kamatayan/impierno/at diablo at dinala tayo sa mga kamay ng Dios.  At ang mga kamay na iyon
ngayon ay humahawak sa akin at kinukontrol ang lahat ng dumarating sa akin.  Ang kamatayan din, ay
darating, malibang bumalik muna ang Panginoon.  Ngunit ang kamatayan ngayon ang pintuan ng
kaluwalhatian sa Kanya.  Ang matagumpay na Panginoon na namatay at ibinigay ang Kanyang kaluluwa
sa Dios ang magdadala sa atin sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng kamatayan.

Ngayon, alam mo ba kung bakit namatay si Jesus sa krus?  Alam mo ba ito sa ganitong paraan, na
namatay Siya para sa aking kasalanan at iniligtas Niya ako mula sa impiernong nararapat sa akin?  Ginawa
Niya ang lahat ng kinakailangan para sa akin.  Sinasabi mo ba iyan gaya ng sinabi ng apostol sa Galacia
2:20, “na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin”?  Alam mo ba ito sa ganitong
paraan:  na ikaw ay napipighati sa iyong kasalanan at iyong kasamaan at pinupuri mo ang Dios at Kanyang
biyaya, na nagligtas sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Anak?  At alam mo ba ito sa ganitong paraan:
na ninanasa mo ngayon na mabuhay sa Kanya at lumakad na kasama Niya at maging kalugod-lugod sa
Kanya?  

Magalak tayo ngayon.  Magalak tayo kay Jesu Cristo at sa Kanyang tagumpay sa ating mga kasalanan, sa
ating kamatayan, sa ating libingan, sa ating impierno.  Lahat nang ito ay Kanyang nilupig.  Lahat nang ito
ay Kanyang pinagtagumpayan.  LAHAT!

Ang malaking usapin sa iyong buhay ngayon ay ito:  Paano ka mamamatay?  Sapagkat kailangan mong
mamatay.  Malibang bumalik muna si Jesus, ikaw ay mamamatay.  Kapag dumating ang sandaling iyon,
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at dapat itong dumating, at kailangan mong iwan ang sanlibutang ito para sa walang hanggan, paano ka
mamamatay?  Sumasampalataya ka ba sa ebanghelyong ito?  Sapagkat, hiwalay sa ebanghelyong ito,
walang pag-asa, walang buhay, mayroon lamang kamatayan – walang hanggang kamatayan – at ang tiyak
na pagkahulog sa mga kamay ng Dios.  Sumasampalataya ka ba sa ebanghelyong ito ng ipinakong
Tagapagligtas, na namatay sa krus sa lugar ng mga hinirang, sa lugar ng lahat ng mga anak ng Dios,
upang alisin ang kanilang kasalanan at upang baguhin ang kamatayan sa pintuan ng kaluwalhatian?  Alam
mo ba kung bakit namatay si Jesus sa krus?  Sinasabi mo ba, “namatay Siya upang bayaran ang
kaparusahan ng aking kasalanan upang makatayo ako ngayon at magpakailanman sa harap ng presensya
ng Dios, at makakaharap ako sa Kanyang trono hindi sa pagkasindak kundi sa kagalakan”?  Kaya ang
kamatayan ay nangangahulugang mapalayo sa katawan, gaya ng sinasabi ng apostol sa II Corinto 5, kundi
mapasa tahanan kasama ng Panginoon.  Kaya, kahit pagbaha-bahaginin man ng Dios ngayon sa iyo ang
mabuti o pagsubok, kaligayahan o kalungkutan, kahit bigyan ka man ng Dios ng kalusugan o karamdaman,
kagalakan o kahirapan – anuman.  Papurihan mo ang Dios ngayon, sapagkat ikaw ay kabilang sa
Tagapagligtas, ang tunay na Tagapagligtas, ang buhay na Tagapagligtas, ang Tagapagligtas na nagligtas
at nagliligtas, ang matagumpay na Tagapagligtas.  At sinasabi mo sa iyong kaluluwa, “Aleluya, anong
Tagapagligtas!”

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, salamat po sa Iyong Salita.  Pinasasalamatan Ka namin dahil sa Kanya, at sa biyaya ng Dios
na Iyong ipinagkaloob ang sarili Mong Anak upang dalhin ang aming kamatayan at ang aming sala at
mapagtagumpayan sila.  Pinasasalamatan Ka namin sa katiyakan na ang lahat ay natupad na sa Kanyang
pagdurusa at kamatayan, na wala nang natitira para sa amin ng anuman sa Iyong poot o kahatulan.
Ngayon ay ipagkaloob mo sa aming mabuhay sa maluwalhating ebanghelyong ito, ipagkaloob mo sa amin
na mabuhay sa katagumpayan maging sa kamatayan.  Magtagumpay nawa kami sa aming mga puso sa
pamamagitan Niya.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


