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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:6-15

“Hinatulang Mamatay si Jesus”

ni Rev. Carl Haak

Habang muli nating haharapin ang salaysayin ng mga paghihirap ng ating Panginoon na ipinahayag sa
atin sa Marcos 15, nais ko kayong tawagin sa pinakamalalim na pagsisisi at pinakamalalim na
pagpapasalamat.  Kung ating mababasa ang talatang ito at maririnig na ipangaral sa atin ang mga
paghihirap ng walang malalim na pagpapakumbaba at walang labis na galak, magiging mahirap para sa
atin ang humarap sa Dios.  Tayo ay mahahatulan.

Mababasa natin sa aklat ng Panaghoy, kapitulo 1:12, “Wala bang anuman sa inyo, kayong lahat na
nagdaraan?  Inyong masdan at tingnan kung may anumang kapanglawan na gaya ng aking
kapanglawan.”  Nagdaraan tayo sa krus habang ito’y ipinangangaral sa atin sa banal na Kasulatan.  Wala
bang anuman ito sa iyo?  Maraming sasagot na, Oo, ito’y walang anuman.  Para sa marami ito’y walang
anuman nang araw na iyon at ito’y walang anuman ngayon, sapagkat hindi sila binigyan ng mga mata
upang makita ang kasalanan at hindi sila binigyan ng mga mata upang makita ang kagandahan ni Cristo.

Subalit ang anak ng Dios, at sa pamamagitan nito malalaman mo sa iyong sarili bilang anak ng Dios, ay
pinukaw sa kailaliman ng kanyang pagkatao sa krus ni Jesu Cristo, sapagkat ang lahat ng ating kaligtasan
ay naroon.  Doon tayo ay napupuspos ng pagkamuhi sa sarili habang nakikita natin ang ating kasalanan
at ang kapangitan natin na ginaganap para sa atin.  Doon, kasama ng biyaya ng Dios sa ating mga puso,
tumutugon tayo nang may kagalakan sa gayong pag-ibig ng Dios para sa atin (Gal. 2:20), “Ang Anak ng
Dios…na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.”  Namatay si Cristo para sa
atin, ang matuwid para sa hindi matuwid, upang madala Niya tayo sa Dios.

Patuloy nating susundan ngayong araw ang salaysayin ng paghihirap ng ating Panginoon na ipinahayag
sa Mark 15.  Noong isang linggo ay nakita natin ang paglilitis sa Kanya (o ang paunang paglilitis) habang
nakaharap Siya kay Pilato sa talatang 1-5.  Ngayon tatalakayin natin ang salaysay sa talatang 6 at
sumusunod hanggang talatang 14.

Mayroong kaugalian kapalit ng pagkakaloob ng kapatawaran (amnestiya) sa isang bilanggo sa taunang
pista ng Paskua.  Marcos 15:6, “Sa bawat kapistahan ay nakaugalian na niyang (Pilato) pawalan sa kanila
ang isang bilanggo na kanilang hilingin.”  Kung paano nagsimula ang kaugaliang ito, ay hindi sinabi sa
atin.  Malinaw na si Pilato, bilang kilos ng kabutihang-loob ng Romano, ay ibinigay ang kaugaliang ito
ng pagpapatawad sa isang kriminal sa araw ng Paskua.  At ang kaugaliang ito ay pirmi na ngayon.
Maaring ito’y isang nahatulan at nasa hilera ng kamatayan, o  isang napagbintangan pero hindi pa
nahahatulan.  At ang pagpili ay nasa mga tao:  na kanilang hilingin.

Itatanong natin, sino ang nagdala ng ganitong tanging kaugalian sa puntong ito habang si Jesus ay
hinatulan ng mga Hudyo sa harapan ni Pilato?  Mababasa natin sa Juan 18:38, 29 na si Pilato ang
nagsabi sa kanila, “Ngunit kayo’y may kaugalian na maaari kong pakawalan ang isang tao para sa inyo
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sa Paskuwa.”  Ito, sa gayon, ay isa na namang pagtatangka na ginagawa ni Pilato upang makalaya ang
kanyang sarili sa kasong ito, upang makahanap ng malulusutan.  Pero ito ay isang bagay na babalik sa
kanya at maghahatid ng pinaka kabaliktaran.  Sapagkat sinasabi sa atin ng Marcos na ang mga Hudyo
ay nagtrangka sa ideyang ito, “Kayat lumapit ang karamihan at nagpasimulang hilingin sa kanya na sa
kanila’y gawin ang ayon sa kanyang nakaugalian.”  (v.8)

Muli, tayo ay namamangha sa karunungan at pagiging soberano ng buhay na Dios.  Paano man
nagsimula ang kaugaliang ito, ano man ang motibo ni Pilato sa pagmumungkahi nito sa mga tao, paano
man naisin ng mga Hudyo na gamitin ito para sa kanilang sariling kapakanan, sa kabila ng lahat nang
mga bagay na iyon, ang Dios ang nangunguna dito.  Ito ang plano ng Dios.  Sa Kanyang pagiging
soberano ay ipinirmi ng Dios ang kaugaliang ito.  At ginawa Niya ang gayon na may kadahilanan.  Ginawa
Niya ang gayon dahil, ayon sa lahat ng Kasulatan, ang Kanyang Anak ay dapat na maipako.  Dinadala
ng Dios ang Kanyang Anak sa krus.  Ang Kanyang Anak ay dapat maipako sa paraang malinaw na Siya’y
walang sala.  Higit pa.  Ito’y kailangang gawin sa gayong paraan upang maipakita ang kasamaan at ang
pananagutan ng tao sa harapan ng Dios.  Sa kanilang hiling na palayain ngayon si Barabas at si Jesus
ay ipako, ipinapakita ng tao na siya ay ganap na masisisi.

Iniharap ni Pilato si Barabas.  Ang orihinal na mungkahi  ni Pilato ay napakalinaw.  “Sino ang ibig ninyong
pakawalan ko sa inyo?  Si Barabas, o si Jesus na tinatawag na Cristo?”  Walang duda na pinili ni Pilato
ang pinaka dapat bigyang-sala, di kanais-nais na tao na nasa kanyang pag-iingat, sa pagtatayang
magkakaroon ng maliit lamang na simpatiya  para kay Barabas.  Ang ibig sabihin ng Barabas ay “anak
ng ama,” at maaaring mangahulugan ng siya ay anak ng isang Rabi (isang pinuno ng relihiyon – Ama,
dahil gusto ng mga Rabi ang tawaging “ama”).  Gayunpaman, si Barabas ay bantog sa kasamaan sa
kanyang kapanahunan.  Siya ang Osama bin Laden ng kanyang panahon.  Mababasa natin sa talatang
7 ng Marcos 15 na siya ay nakakulong, siya ay nasa pinakamahigpit na seguridad.  Siya ay nakakulong
dahil sa paghihimagsik, iyon ay, pag-aalsa laban sa gobyerno ng Romano – siya ay isang terorista, siya
ay isang gerilyang manlalaban.  At siya ay malupit.  Sa paghihimagsik, sinabi sa atin, siya ay pumatay.
Walang anuman sa kanya ang buhay ng tao.  At saka, sinabi rin sa atin ng Kasulatan na siya ay
magnanakaw – kinuha niya kung ano ang gusto niya.  At naghihintay na lamang siya ng pagbitay.  Siya
ay itinuring ng lipunan na hindi na maaaring sagipin.  Si Barabas… o si Jesus… - sino ang ibig ninyong
pakawalan ko sa inyo ngayon?

Ang isang mas malinaw na pagpipilian ay hindi iniharap.  Si Barabas, na sinang-ayunan ng lahat na
napatunayang gumawa ng mga krimen laban sa pagkatao;  o si Jesus, ang Anak ng Dios na nasa laman,
sa walang-salang pagkatao, na naunang nagsabi ng gabing iyon, “Sino sa inyo ang makakasumbat sa
akin tungkol sa kasalanan?”

Muli ang Dios sa Kanyang pagiging soberano ay pinapangyari ang mga bagay na ito.  Ito ang eksaktong
dapat mangyari ngayon.  Dapat nating makita ang pagbaba ng habag ng Dios at ang dakilang
pagkapahiya ng Anak nga Dios para sa atin.   Pag-isipan mo ito.  Magugustuhan mo ba kung ikaw ay
malagay kasama ng pares ng mga preso sa kulungang pang-Estado – mga nangmomolestiya ng bata,
mga mamamatay-tao, isa na hindi karapat-dapat kahabagan kundi parusahan?  Magagalit ka, di ba, sa
mungkahing ilagay ka kasama ang pares ng gayong tao?  Narito ang banal na Anak ng Dios.  Sinasabi
sa atin ng Hebreo 1 na Siya ang kaningningan ng Ama.  Patuloy pa ang Hebreo 1 sa pagsasabi sa atin
na sinasamba Siya ng lahat ng anghel ng Dios.  Subalit dito Siya’y nakatayong kinilala kasama ng mga
kasuklam-suklam na makasalanan.  Kahit basahin natin sa Filipos 2, mula sa Kanyang walang hanggang
biyaya at pag-ibig sa atin, ang Anak ng Dios ay hinubaran ang Kanyang sarili, at nagpakababa sa
Kanyang sarili hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus, para sa atin.
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Masdan kung gaano kalinaw ginawa ng Dios ang pagpili.  Walang maaring pagkakamali.  At ito ang
laging katayuan.  Tingnan natin iyon.

Laging pinipilit ng kasalanan na padilimin ang malinaw.  Itatanong natin:  Dapat ba akong maging
walang-dungis, dapat ba akong maging tapat, dapat ba akong magpalayaw, dapat ba akong pumunta
doon, dapat ba akong uminon, dapat ko bang isipin ito?  Ginagawa ng kasalanan na magmukha itong
mapanglaw at mahirap pagpasiyahan.  Mga hinirang ng Dios, mga bata, mga magulang, narito ang
katanungan:  Si Jesus o si Barabas?  Pipiliin mo ba si Jesus – lubos, ganap na katapatan sa Dios,
pagpapasakop, pagsunod, pag-ibig, kadalisayan, tunay, at totoo?  O si Barabas – paghihimagsik laban
sa Dios, malupit na sariling-pagpapasiya, pagluluklok sa tao sa trono ng iyong puso?  Sabi ko pinipilit ng
kasalanan na gawin itong mapanlinlang.  Subalit ito’y hindi! Hayaan mong ilagaya ng Dios ang kasalanan
sa liwanag ng araw upang hindi mo ito mapalampas, upang hindi mo kailanman masabi, “ Hindi ko
naunawaan, hindi ko hangad ito.”  Si Jesus o si Barabas?  Ginawa itong gayon ng Dios upang maging
napakalinaw kung ano ang kasalanan – ito ang sinadya, ito ang mapagmatigas, ito ang mapanikis na
pagpili ng kung ano ang malinaw na kasamaan.  At ito ang pagtanggi sa kung ano ang malinaw na
mabuti.

Ang pagpili na kanilang ginawa:  palayain si Barabas para sa amin; alisin ang taong ito, wala kaming hari
liban kay Cesar; ipako Siya, ipako Siya.

Nagulat ka ba?  Tumangis ka ba?  Nagulat ka ba sa pagpakita kung ano talaga ang kasalanan, ang ating
kasalanan?  Nakikita mo ba ang iyong sarili?  Naririnig mo ba ang iyong sarili?  Kahapon, nang tahakin
mo ang daan ng kasamaan; kahapon, nang magalit ka sa iyong ina at nasagad ka na; kahapon, nang
magnasa ka sa babae sa tindahan; kahapon, nang kamuhian mo ang iyong kapatid; kahapon, nang
magsinungaling ka upang pagtakpan ang iyong mga daan; kahapon, nang ikinahihiya mong ipahayag
ang pangalan ni Jesus – naririnig mo ba ito ngayon?  Palayain si Barabas para sa amin! Ipako Siya!
Nakikita mo ba ang iyong kasalanan?  At nakikita mo ang iyong Panginoon at ang kamangha-manghang
biyaya ng Dios?

Ang pagpili na ginawa ng mga tao nang araw na iyon ay mariin.  Ito’y pinaulit-ulit at walang hindi
pagkakaunawa. Ito’y nakakagulat at kakila-kilabot.  Tatlong beses silang tumugon.  Sunda natin ang
teksto.  Ang unang tugon sa talatang 8, “Kaya’t lumapit ang karamihan at nagpasimulang hilingin sa
kanya na sa kanila’y gawin ang ayon sa kanyang nakaugalian,”  ibig sabihin na si Pilato ay nagmungkahi
sa kanila kung si Barabas o si Jesus at sila’y tumugon:  Barabas! Ngayon, Pilato, gawin mo ang ayon sa
iyong “nakaugalian” – ibigay mo sa amin si Barabas.

Ipinakita ni Pilato ang di niya pagka-gusto.  Ipinahayag na niya na si Jesus ay walang sala.  Iminungkahi
na niyang Siyang hagupitin.  Iminumungkahi niya ngayon na pakawalan si Jesus sa halip na si Barabas.
At ang karamihan ay nagsimulang sumigaw ng malakas.  Tumugon si Pilato (tt.9, 10), “ Sinagot naman
sila ni Pilato, Ibig ba ninyong pawalan ko sa inyo ang Hari ng mga Judio?  Sapagkat batid niya na dahil
sa inggit ay ipinadakip siya ng mga punong pari.”  

May ilang mga bagay na makikita dito.  Naunawaan ni Pilato ang pagkainggit ng mga pinunong Hudyo
laban kay Jesus.  Alam niya ang pagiging bantog ni Jesus.  At alam niya na ang mga pinuno ng relihiyon
ay naiinggit sa Kanya at iyon ang nasa ilalim ng pagbibigay nila sa Kanya.  Alam niya na ang mga
paratang na dinadala nila laban kay Jesus ay pawang di-tunay.  Higit pa, naunawaan ni Pilato na ang
karamihan kahit paano sa isang punto ay tanggap si Cristo bilang isang uri ng hari.  Sapagkat noong
Linggo ng Palaspas, ilang araw lamang ang nauna, na sila’y sumigaw kay Jesus, “Hosana sa Anak ni
David; mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.”  Kaya sinasabi ni Pilato, Ayaw n’yo ba sa
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isang pinuri ninyo apat o limang araw pa lang ang nakalilipas?  Tiyak na gusto ninyo Siya sa halip na
itong banta sa publiko, itong nagbabantang panganib sa publiko na tinatawag na Barabas?

Kaya tayo’y dumating sa ikalawang tugon (t. 11), “Ngunit inudyukan ng mga punong pari ang
taong-bayan na sa halip ay palayain niya si Barabas para sa kanila.”  Mayroon na tayong larawan ngayon
ng mga punong pari, marami sa kanila, mga kilalang pinuno ng iglesia, nagsisimulang makisalamuha sa
pulutong upang hubugin ang saloobin at kontrolin ang mga damdamin.  May isa doon at isa dito na
kumikilos sa pulutong, at nag-aayos:  “Hilingin ninyo si Barabas.  Huwag kayong humiling ng
kapatawaran para kay Jesus.  Sumigaw kayo, ‘Palayain si Barabas para sa amin.’”  At ang mga tao ay
nagsimulang kumanta habang kinukumpasan sila ng mga pinunong pari upang mag-alab ang damdamin.

Sumagot si Pilato (t.12), “Ano ngayon ang nais ninyong gawin ko sa tinatawag ninyong Hari ng mga
Judio?”  Ngayon hindi natin dapat isipin na ipinagtatanggol ni Pilato si Jesus.  Sinasabi niya lamang na,
“Tinawag ninyo Siyang hari ninyo.  Wala bang kahit kaunting puwang sa inyong mga puso para sa
Kanya?  Gusto ninyo ng malupit na mamamatay-tao?  Gusto ninyo ng mabangis, walang-awang
magnanakaw sa halip na ang lalaking ito?  Nakikita ninyo si Barabas na malayang lumalakad? Kung
gayon, ano ang gagawin ko sa lalaking ito na tinatawag na Jesus?”

At iyan ang nagdala sa ikatlong tugon (t. 13), “At sila’y muling nagsigawan, Ipako siya sa krus.”

Ngayon ang salita ay nasa kanilang mga bibig.  Ngayon ang lahat ng pagkukunwa ay nawala.  “Pilato,
gusto namin ng pinakamalalang posibleng paraan  ng kamatayan ayon sa iyong pagpapasya.  Gusto
namin (hindi nila sadya ito, ngunit gayunman ang Dios ay naghahari ngayon – ang Kasulatan ay
matutupad:  Sumpain ang bawat binibitay sa punungkahoy) ang kamatayan na tinatawag ng Dios na
isinumpa!”

Sumagot si Pilato, “Bakit, anong kasamaan ang kanyang ginawa?”  Si Pilato ay hindi na gumaganap
bilang isang hukom, kundi isang maawain, nakikipag-kasundong abugado.  “Wala siyang ginawa na
karapat-dapat sa kamatayan.  Anong kasamaan ang ginawa Niya?”

At ang tugon:  “Subalit sila’y lalong nagsigawan, Ipako siya sa krus” (t. 14).  Pinalakas nila ang ingay.
Ang taong-bayan ay nahibang, hindi lamang basta pagkahibang, hindi lamang pulutong na nawalan ng
control.  Kundi ito’y kasamaan ng tao.  Ngayon ang puso ng tao ay nahubaran at inilantad ng kamay at
talim ng Dios.  Narito ang pinili ng tao.  Dito ay nagawa ang pagpili.  Narito ang iyong pinili.  Narito ang
aking pinili:  Ipako Siya sa krus! Doon mismo, iyon ay kasalanan.  Tayo ay hindi ipinanganak na walang
kinikilingan tungkol sa Dios;  hindi tayo ipinanganak na nasa pagitan at hindi makapagpasya; kundi likas
na kinamumuhian ang liwanag ng Dios kay Cristo.

Kung ikaw ay tutol sa sinabi ko, hindi ka sa akin tumututol, ikaw ay tumututol sa pinaka pangungusap
at Salita ng Dios tungkol sa iyong sarili:  “At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at
inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama” (Juan
3:19).  Ang biyaya ng Dios ang nagbibigay sa atin upang papagkumbabain ang ating mga sarili at makita
ang kahilakbutan ng ating sariling kasalanan.

“At sa pagnanais ni Pilato,” ating nabasa, “na bigyang-kasiyahan ang taong-bayan, pinalaya si Barabas
para sa kanila.  Pagkatapos na ipahagupit si Jesus, siya’y ibinigay niya upang ipako sa krus.”  Ibinigay
Siya ni Pilato?  Oo.  Subalit ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak para sa atin na Kanyang mga anak.  

Nabasa natin ang isang napakasamang bagay na nangyari.  Si Jesus ay ipinahagupit at pagkatapos ay
ibinigay upang ipako sa krus.  At paghagupit na ito ay hindi katulad ng pagpaparusa na ginagamitan ng
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pamalo.  Ang paghagupit na ito ay isang bagay na hindi kailanman magagawa sa isang mamamayang
Romano.  Ito ay nakalaan lamang sa pinakamababang uri ng tao, para sa pinakamasamang tao.  Ang
isang panghagupit na may piraso ng buto o metal na nakatali sa dulo nito ay lalapat sa likod ng isang
tao.  Ang tao ay huhubaran ng kanyang damit.  Ang katawan ay babaluktutin pahalang sa mababang
haligi.  Ang likod ay mababanat at malalantad sa mga hagupit.  Ang mga kamay at paa ng tao ay itatali.
At ang kanyang likod ay nakalantad na may mga madugong uka.

Ang Anak ng Dios ay hinagupit at ibinigay upang ipako sa krus.  Ang Anak ng Dios, sa pamamagitan ng
walang hanggang biyaya, ay lumagay sa lugar ng Kanyang mga tupa, na ibinigay sa Kanyang Ama,
upang tiisin ang mga hagupit na nararapat sa kanila at upang mamatay sa kamatayang nararapat para
sa kanilang mga sala upang tayo’y mabuhay magpakailanman.

Nakikita mo ba ang iyong kasalanan?  Itatanong mo, “Ano ang tulad ng tao?”  Walang lugar na
nagpapakita kung anong tulad ng tao kundi ang krus.  Hindi ang Dachau,  hindi ang distrito ng
mapulang-ilaw sa siyudad.  Kundi kailangan mong pumunta sa krus.  Doon ay makikita mo kung ano ang
tao.  Doon ay naroon ang kahindik-hindik na kapahayagan ng iyong kasalanan.  Marahil ay hindi mo pa
talagang nakikita nang malinaw ang iyong kasalanan noon.  Hindi, hindi ako nagsabi ng mas tiyak na
mga kasalanan ngayon.  Hindi ako masyadong nagsalita kung paano sila gumagawa.  Ngunit tumingin
ka rito.  Gusto mong makita kung ano ang iyo at aking kasalanan?  “Palayain si Barabas para sa amin!
Ipako Siya sa krus!”  Iyan ang lengguwahe ng bawat kasalanan na nagawa ko o naisip.

At ang ating mga kasalanan ay karapat-dapat sa mas matindi pang paghagupit.  Nararapat sa kanila ang
walang hanggang kamatayan.  Ang kasalanan ay ang pinagpasyahan, sinadyang pagtanggi sa ilaw at
pag-ibig sa kadiliman.

Ito ang ebanghelyo.  Ito ang dahilan kung bakit inilagay ni Jesu Cristo ang Kanyang sarili sa mga kamay
ng mga tao upang Siya ay hatulan at ipako sa krus.  Sapagkat ang ebanghelyo ay malinaw.  Sino ang
hinatulan?  Kaninong likod ang nalantad?  Ang Isang walang sala, ipinahayag ng Dios na walang sala.
Sinabi ng Dios, “Ito ang minamahal kong Anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.”  At sino sila na
pinalaya?  Ang mga makasalanan, ang mga nararapat parusahan.   Tayo ang mga makasalanan.  Tayo
ay nahulog kay Adan.  Tayo ay nagkasala ng pag-aalsa laban sa Dios.  At ang lahat ng kaparusahan na
dapat Niyang tiisin sa krus ay nararapat na para sa atin.

 Ibinigay ng Dios ang Kanyang Anak bilang kapalit sa lugar ng Kanyang mga anak, pinili ng biyaya, upang
sila’y mabuhay.  Dinadala ka ba ng Dios sa krus?  Ipinapakita ba ng Dios ang iyong kasalanan?
Ginagawa ka ba ng Dios na magsisi at wasak at mapagkumbaba at mapagpasalamat?  Sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng ebanghelyo, pakinggan natin si Cristo na ipinako sa krus para sa lubos na walang
halaga, masasamang makasalanan, ibinigay sa Kanya ng Ama para sa walang hanggan.

At sa pagkarinig ng ebanghelyong iyan, tayo ay pumunta sa ating bahay at sabihing, “Ang Anak ng Dios
sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa akin.”  

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pinasasalamatan Ka po namin para sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito’y maisulat sa
aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


