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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:16-20

“Nilibak si Jesus ng mga Kawal”

ni Rev. Carl Haak

Sa pagpapatuloy natin ngayon sa salaysayin ni Marcos sa paghihirap ng ating Panginoon, sa kapitulo 15,
tayo ay dumating sa panglilibak kay Jesus sa mga kamay ng Romanong kawal – bagay na mailalarawan
lamang bilang marahas na kalupitan at nakakahiyang panlilibak.  Kung ito ay ginawa sa taong katulad
natin, ang isipan natin ay mapupuno ng sindak at awa.  Subalit kung ating iisipin ang katotohan na ito ang
walang hanggang Anak ng Dios, tayo ay nanggigilalas na pasasailalim ang Kanyang sarili dito.

Bakit Niya ginawa ito?  Dahil sa biyaya lamang, ibinigay Siya ng Ama upang palayain ang Kanyang mga
anak mula sa impiyerno.  Magkagayon ay mauunawaan natin ang mga Kasulatan.  Efeso 3:19:  “ang
pag-ibig ni Cristo na higit sa kaalaman”;  Roma 5:8:  “Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang
pag-ibig sa atin, na noong tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.”

Alam ng Panginoon na lahat nang ito ay darating sa Kanya.  Hinulaan na Niya ito.  Sa Marcos 10 tumuon
na Siya sa pagpunta sa Jerusalem at ang mga alagad ay nanggilalas sa tibay ng loob na nagmumula sa
ating Panginoon.  Mababasa natin sa talatang 33 at 34 na sinabi ng Panginoon, “ Tingnan ninyo, umaahon
tayo patungo sa Jerusalem; … kanilang tutuyain (ako), hahampasin (ako), duduraan (ako), at papatayin
(ako):  Pagkaraan ng tatlong araw (Ako) ay muling mabubuhay (mula sa mga patay).”

Ngayon lahat ng mga salitang ito ay natutupad, dahil ibinigay Siya ni Pilato upang ipako sa krus at pinalaya
si Barabas sa kanila at si Jesus ay malupit na hinampas.  Ibinigay Siya sa mga kawal, na siyang gagawa
ng malupit na panglilibak sa ating Panginoon at siyang magsasagawa ng masamang paglalaro – sa isang
pinalawig na panahon, hanggang mabusog sila sa kasamaan.

Mayroong dalawang bagay na dapat nating alalahanin sa pagpasok natin sa bulawagan ng mga kawal, ang
pretorio, at makikita ang ating Panginoon na walang awang nililibak ng mga kawal.  Una sa lahat, ang
siping ito ay nangangailangan ng lihim, pansariling pagbubulay at hindi pangkaraniwang salita.  Tanungin
mo ang iyong sarili, sa pagpapaliwanag ng mga detalye sa mga simpleng salita, Bakit ganito?  Bakit ang
Anak ng Dios ay nagpasailalim dito?  At alamin ang sagot:  Na tayo, na mabababa, ay magkaroon ng
karangalan at buhay na walang hanggan.

 Ikalawa, isipin mo na sa bahaging ito ng salaysayin gumagamit ang Banal na Espiritu ng tinatawag na
pangkasalukuyang kasaysayan – para sa panahunan ng pandiwa.  Hindi ito isinasalaysay ng Banal na
Espiritu bilang nakalipas na pangyayari kundi isinasalaysay ito sa pangkasalukuyan dahil kukunin Niya ang
lugar natin sa tunay na kalagayan.  May isang awit na nagtatanong ng katanungang:  Naroon ka ba nang
ipinako nila sa krus ang aking Panginoon? – nang nilibak at laitin nila ang aking Panginoon? – nang duraan
nila ang aking Panginoon? – nang ilagay nila ang koronang tinik sa aking Panginoon?  Kung minsan ito’y
nagpapanginig sa akin! Sa mga pahina ng Banal na Kasulatan (hindi isang nobela,  hindi isang kwento sa
magasin, hindi buhay na pag-uulat ng CNN) sasagot tayo ng Oo, naroon ako nang duraan nila ang aking
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Panginoon.  Naroon ako – nang ang Kasulatan ay binuksan at inilimbag ng Banal na Espiritu ang
ebanghelyo sa aking puso.

Sa Marcos 15:16 ating mababasa, “Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagan na siyang
Pretorio; at kanilang tinipon ang buong batalyon.”  Ang mga kawal ay tiyakang binanggit sa puntong ito
ng salaysayin.  Hanggang sa puntong ito ang punong pari, si Pilato, ang taong-bayan ay tinatrato si Jesus.
Ngayon Siya ay ibinigay sa mga kawal at sila ang nagbigay ng paghihirap sa ating Panginoon.

Ang mga kawal, o kahit paano ang kumakatawan sa kanila, ay naroon buong gabi.  Sila ay kinatawan ng
mga punong pari upang dumakip sa Kanya.  Sila ay nagbantay habang ang siyudad ay kumikilos.
Nagtipun-tipon sila sa paligid ni Pilato.  Inilipat nila si Jesus kay Herodes.  At ngayon, habang si Jesus ay
hinatulan at hinampas, ibinigay Siya sa mga kawal, sa Pretorio.  Ito ay tumutukoy sa kampo ng militar ng
pamahalaang Romano sa siyudad ng Jerusalem – ang himpilan ng moog ng Romano – ang mga gusali at
moog ng mga kawal – ang bulwagan ng mga kawal.

Ang mga sundalong ito ay bahagi ng hukbong Romano ni Cesar.  Hindi sila kinakailangang Romano lahat.
Kadalasang sila ay mga lalaking nagpalista mula sa mga rehiyon o mga bansa na sinakop ng Roma.  At
ating nabasa na “tinipon nila ang buong batalyon,” o tropa, na siyang ika-sampung bahagi ng isang hukbo
– 600 lalaki, isang moog na nakahimpil sa Jerusalem – marahil ay hindi lahat sa kanila, kundi kasingdami
ng nakatalaga sa Jerusalem sa panahon ng pista ng Paskua.

Alalahanin natin na ang isang pulutong nila ay humampas kay Jesus.  Malinaw na tinawag nila ngayon ang
kanilang mga kasamahan at dinala nila Siya sa kanilang bulwagan upang pagkatuwaan, isang paglalaro
– ang mga paganong kawal na ito, pinatigas, malulupit na lalaki, malayo sa kanilang mga asawa at pamilya
at nasa tinatahanang lupain.  At sila’y hinikayat na sundin ang sariling simbuyo ng damdamin. 

Tungo sa bulwagan Siya’y hinatid nila.  Hinatid nila Siya na ang Kanyang likod ay bukas, ang mukha ay
namamaga.  Oo, hinatid nila Siya.  Ngunit alalahanin, humakbang Siya ng kusang-loob.  Sapagkat noong
gabi, ng Huwebes ng gabi, marahil ilan sa mga kawal na ito ay umatras bilang mga patay na lalaki sa
pamamagitan lamang ng pangungusap ng Kanyang salita.  Ito ang Panginoon ng kaluwalhatian.  Ito ang
Pinakamamahal ng kalangitan.  Ito ang Isa na nag-uutos sa hukbo ng mga anghel. Ito ang Isa na walang
pinupuntahan malibang kusang-loob Niyang lakaran mismo ang landas.  Ang Kapitan ng hukbo ng
Panginoon, ang Anak ng Dios sa laman, ngayon ay pumapasok sa bulwagan ng mga kawal upang tuyain.

Bakit Niya ginagawa ito?  Ang sagot ng Kasulatan ay ito:  nang sa gayon ay tanggapin tayo sa korte ng
kaluwalhatian, nang sa gayon ay maging mamamayan tayo ng walang hanggang kaharian, nang sa gayon
sa makatanggap tayo ng putong ng kaluwalhatian na hindi kumukupas, nang sa gayon lahat ng ating
kahihiyan ay maalis sa Kanyang paghihirap at tayo’y mabigyan ng buhay na walang hanggan.

Ang panlilibak na nangyari sa bulwagan ng mga kawal ay maaaring hatiin sa ilang katergorya.

Mayroong, una sa lahat, panlilibak na pagpuputong.  Alam mo kung ano ang pagpuputong – kapag ang
prinsipe o prinsesa ay dinamitan ng maharlikang kasuotan at mayroong korona na ipinatong sa kanyang
ulo at isang setro ang inilagay sa kamay.  Kaya tayo ay nakabasa ng isang panlilibak na pagpuputong na
naganap sa bulwagan ng mga kawal.  “Siya’y kanilang dinamitan ng kulay-ube.”  Ang sariling damit ng
ating Panginoon ay ibinalik sa Kanyang katawan.  Ang Kanyang laman ngayon ay punit.  Sa halip ngayon,
inalis nila ang Kanyang damit at dinamitan nila Siya ng kulay-ube, o mapulang balabal.  Ang kulay-ube at
pula ay mga kulay ng isang maharlika, ang kasuotan na makahari.  Inilagay ng mga kawal ang balabal na
ito sa Kanya, at pagkatapos ay sinimulan Siyang libakin.  Hindi natin dapat isipin na ang mga damit na ito,
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itong kulay-ubeng balabal, ay malambot na velvet.  Kundi dapat nating isipin na iyon ay magaspang at
mabalahibo – marahil ay mabaho, kupas na damit – ang panlabas na kapa ng isang Romanong kawal –
isang bagay na kukuskos sa Kanyang mga sugat at magbibigay na higit pang pagdurusa sa Kanya.

Pagkatapos ay nabasa natin “nang makapagtirintas ng isang koronang tinik ay ipinutong nila ito sa kanya.”
Ang korona ay sagisag ng pagkahari.  Sa Roma madalas na ang laurel, hinabing mga sanga ng olibo.
Ngunit, para sa Kanya, iyo’y koronang tinik.  Sinasabi sa atin ng mga Botaniko na mayroong di-karaniwang
bilang ng matinik na halaman na tumutubo sa rehiyong iyon – mahabang-matulis na tibo.  Sama-samang
hinabi ng mga kawal ang mga tinik na ito at pagkatapos, marahil ay may kasamang guwantes, kinuha nila
itong koronang tinik at itinulak ito pababa sa Kanyang ulo.  Isipin mo, marahil ay pinilit Siyang lumuhod,
tulad ng isang kabalyero na pararangalan, at isa sa mga kawal ang nagtulak ng korona sa Kanyang ulo.

Pagkatapos ay mababasa natin sa Mateo 27:29, “At inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo.”
Sinasabi ni Marcos sa kapitulo 15:19, “Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang tungkod.”  Inilagay nila
sa Kanyang kanang kamay ang isang panlibak na setro, isang tambo, ilang yagit, ilang sanga – marahil
ay tinabas ng tabak – marahil isang sirang hawakan ng walis upang ang larawan ay kumpleto.  Siya ay
nilagyan ng balabal, Siya ay kinoronahan, at Siya ay binigyan ng panlibak na setro.

At nilibak nila Siya.

Ang sumunod na baitang ay ang panlibak na paggalang, o pagsamba.  Mababasa natin sa talatang 18, “At
pinasimulan nilang pagpugayan siya, Mabuhay, Hari ng mga Judio!”  Pagpugay, o pagbating Romano, ang
kamao sa bandang puso, ang pagbibigay-galang kay Cesar, ng isang namumuno sa Senado.  “Mabuhay,
Hari ng mga Judio!”  Kapag ang lahat ng tao ay pumipila sa kalsada at sumisigaw ng, “Mabuhay, Cesar.”
Ang mga matapat na nasasakupan ay bumabati sa kanilang manlulupig – ngayon ng may panlilibak:
“Mabuhay, Hari ng mga Judio.”  At pansinin na natatanging ang makaharing panunungkulan ni Cristo ang
kinutyang may paghamak.  

Pagkatapos ay nariyan din ang pisikal na pagmamalabis.  “Hinampas nila ang kanyang ulo ng isang
tungkod, dinuraan siya at lumuhod sa harapan niya.”  Hinampas ng tungkod.  Nakuha natin ang larawan
na kinuha nila ang Kanyang kunwa’y setro mula sa Kanyang kamay at hinampas Siya sa ulo.  At nanatiling
tahimik ang ating Panginoon.  Pagkatapos ay dinuraan Siya.  Ang pagdura sa mukha – isang pandaigdig
na simbolo sa lahat ng bansa ng ganap na paghamak.  Sila’y nanuya.  Ikinulot nila ang kanilang mga labi,
pinaikot ang kanilang mga mata sa pagkutya.   Marahil ay lumapit sila sa paglibak na pagsamba – na
parang handa silang halikan Siya sa pisngi at noo – at sa halip ay dinuraan Siya at pinalo Siya sa ulo ng
tungkod.  At lumuhod sila at sinamba Siya.  Nagpatirapa sila.  Na ang kanilang mga noo ay nasa lupa, na
nakaluhod, ginawa nila ang buong pagpapanggap na pagsamba, itinataas ang kanilang mga kamay at
yumuyukod.

Nakita natin ang larawan.  Ang Kanyang kasuotan ay hinubad, ang Kanyang punit na laman ay nakalantad.
Nakatayo Siyang hubad sa harap nila.  Siya ay dinamitan ng magaspang na balabal na kulay-ube.  Siya
ay kinoronahan ng tinik at inilagay sa Kanyang kamay ang isang tungkod at ang ritwal ng pagsamba,
malupit na pagsamba, ang bawat isa ay lumalapit upang duraan Siya sa mukha, at hinampas ang Kanyang
ulo ng tungkod.  At pagkatapos ay niyuyukuran sa pangutyang pagsamba sa kanilang buong katuwaan
at pagsasaya.  

Pagkatapos, nang matapos ito, nang ang lahat ng pang-aabuso, nang ang lahat ng pagmamalupit at ang
lahat ng paghamak sa wakas ay lumabas nang lahat sa kanila at ang kanilang mga tagiliran ay nanakit sa
kanilang katuwaan at ang kanilang mga tiyan ay nabusog sa lahat ng kanilang kasiyahan, muli nilang hinila
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ang magaspang na damit at isinuot muli ang Kanyang sariling damit at inakay Siya palabas sa kanilang
bulwagan, ibinagsak sa Kanyang balikat ang krus at sinilo Siya sa leeg at inakay Siya palayo upang ipako
sa krus.

Ano ang sinasabi nito sa atin?  Anong tugon ang pinupukaw nito sa inyo?

Pumupukaw ba ito ng galit?  Sinasabi mo ba na, “Kung mailalapat ko lang kahit paano ang kamay ko sa
mga taong ito!”  Pumupukaw ba ito ng ganap na pagkasuklam sa kalupitan?  Pumupukaw ba ito ng
makataong pagkaawa lamang na ayaw mo talagang isipin kung ano ang nangyayari sa Kanya?

Naniniwala ako na ang paglalapat ay una sa lahat ng ito.  Dapat nating makita ang kaluwalhatian ng
naghihirap nating Tagapagligtas.  Alalahanin mo, lahat nang ito ay may malay, kusang-loob Niyang tiniis
sa pagsunod sa Kanyang makalangit na Ama na niloob ang pinaka daan ng Kanyang paghihirap at ang
bawat detalye ng paghihirap na iyon at niloob ang paghihirap na iyon sa pagmamahal sa atin.  Nakikita
mo ba ang Kanyang kaluwalhatian?  Siya ay maluwalhati! Siya ay maluwalhati sa mga anak ng Dios na
nakikita Siya bilang Tagapagligtas, ibinigay ng Dios para sa kanilang mga kasalanan.  Ang kaluwalhatian
ng walang hanggang biyaya ng Dios at habag at pag-ibig.  Nakikita mo ba ito?

Siya ay tahimik.  Ang Isaias 53:7 ay nagbibigay-diin sa maringal Niyang katahimikan sa gitna ng matinding
paghihirap.  “Siya’y inapi, at siya’y sinaktan, gayunma’y hindi niya ibinuka ang kanyang bibig; gaya ng
kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi,
kaya’t hindi niya ibinuka ang kanyang bibig.”  Ang tupa ay ginupitan, ang lahat ay kinuha.  Siya ay hubad
at nakalantad.  Gayunman siya ay hindi umimik.  Siya nga ang nagsalita upang mabuo ang sanlibutan.
Siya ang Isa na nagpapatuloy sa mga sandaling iyon na humahawak sa buong sanlibutan sa kanyang
kapanatilihan.  Sa Kanya ang lahat ng mga bagay ay binuo.  Siya ay nauna pa sa lahat ng mga bagay.
At dahil sa Kanya wala kahit isa sa mga bituin ay hindi tumitigil sa pagkinang.  Siya ang Isa na nagsasalita
at ang lahat ay nangyayari.  At Siya ang Isa na nagsalita sana ng isang kataga at ang kahatulan ay napasa
kanila sana.  Subalit Siya ay hindi umimik.  Siya ay nakagapos sa pagsunod sa Ama.  Siya ay nakagapos
sa mga tanikala, ang kamangha-manghang tanikala, ng walang hanggang pag-ibig para sa Kanyang mga
anak.  Nakikita mo ba Siya?  Siya ay malakas sa pananampalataya.  Alam Niya lahat nang mga bagay na
ito.  Hindi Niya itinago ang Kanyang mukha mula sa lura.  Nakita Niya itong paparating.  Ang biglang kilos
ng tao ay umiwas, upang mailigtas ang mukha.  Ngunit hindi Niya iniiwas ang Kanyang mukha mula sa
pandudura.

Naniniwala ka ba na ikaw ay hiniya na?  Naniniwala ka ba na ikaw ay nabalot na sa hiya?  Narito ang iyong
Panginoon!

Nakikita mo ba ang Kanyang pag-ibig?  Yamang minamahal Niya ang sariling Kanya, Juan 13:1, sila ay
Kanyang minahal hanggang sa katapusan.  Lahat ng pagmamalabis na ito ay nagpapakita ng katotohanan
na minahal Niya ang bayan ng Dios na ibinigay sa Kanya ng Ama.  Minahal Niya ang tulad mo at tulad ko
– pinasama, malupit, mga makasalanang walang-puso.  Nakikita natin ang kaluwalhatian ng naghihirap
na Tagapagligtas.

Subalit ikalawa, sa lahat nang ito nakikita natin ang Kanyang tunay na gawain.  Sapagkat ang lahat nang
ito ay pauna lamang.  Ito ay mahihinang kalmot lamang ng tunay na gawain ng krus nang Siya ay hiniya
sa ilalim ng pinakamalalim na paninisi at sakit ng impiyerno.  Ito ay larawan ng katotohanan na si Jesu
Cristo ay pumarito upang Siya ay saktan sa pamamagitan ng ating kasalanan.  Ang impiyerno na nararapat
sa ating mga kasalanan, mumurahin, marumi, makasariling kasalanan, ang kasindak-sindak, kaaba-abang
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kapalaluan natin, ay inako Niya sa Kanyang sarili upang Kanyang pasanin ang matuwid na galit ng Dios
laban sa kanila at gawin tayong walang-sala sa harap ng Ama.

Ang mga tinik na inilagay sa Kanyang ulo, ang koronang tinik na yaon, ay isang simbolo ng sumpa na
dapat sa atin para sa ating kasalanan.  Ipinapahayag nito sa atin ang ebanghelyo na si Cristo ay isinumpa
para sa atin, na Kanyang dadalhin ang kaparusahan ng nasirang kautusan, at kung ano ang nararapat sa
ating kasalanan ay ipapapasan sa Kanya.  Ang balabal na iyon ay nangangahulugang aakuin Niya sa
Kanyang sarili ang ating damit, upang sa Kanyang paghihirap ay mahabi Niya ang balabal ng walang
hanggang katuwiran.  Ang setrong iyon – oh, hindi nila nakikita iyon, ngunit ito ang Isa na humahawak
sa setro.  Sa Kanyang makaharing kapangyarihan lalabanan Niya lahat ng ating mga kaaway na kasalanan
at Kanyang dadaigin sila.  At ang dura – nararapat sa atin ang lubos na sisi.  Nararapat sa atin ang ganap
na kahatulan.  Nararapat sa atin ang lubos na paghamak.  Ngunit inako Niyang lahat iyon sa Kanyang
sarili.

Ikinahihiya mo ba ang iyong kasalanan?  Hindi ko itinatanong ngayon, Alam mo ba ang iyong kasalanan?
Ipinapahayag mo ba ang iyong kasalanan?  Nakikita mo ba ang iyong kasalanan?  Ang itinatanong ko,
ikinahihiya mo ba ang iyong kasalanan?  Tinanggap Niya ang kahihiyan.  Tinanggap Niya ang dura.  Ang
dura ay napunta sa Kanyang mukha.  Dinala Niya ang kahihiyan upang maitingala mo ang iyong mukha
sa Dios.

Paano ka sumasagot?  Naroon ka.  Ginawa ng mga kawal ang iyong gawain.  Ikinilos nila ang ating
kasalanan.  Ito ang gagawin mo at ng iyong kasalanan sa Kanya.  Ito ang katunayan ng ating kasalanan,
ang ating paghamak, ang ating panlilibak, ang ating pangungutya, ang pagmamataas natin sa Cristo ng
Dios.  Paano ka sumasagot?  Dapat.  Dapat kang sumagot.  Alinmang ikaw ay mahahatulan sa harapan
ng Jesus na ito o maliligtas.  Sa biyaya ng Dios tayo ay sasagot:  Panginoon, para sa akin, para sa aking
kasalanan, para sa aking kahihiyan – naparito Siya sa ilalim ng lahat nang iyon para sa akin! Siya ang
aking Tagapagligtas.

Pagkatapos ating ipahahayag sa ebanghelyo na si Jesu Cristo ay nilibak upang ating purihin ng walang
hanggan ang Dios.  Magsimula nawa ngayon ang papuring iyon.

_________________________________

Ama sa langit, dinadalangin po namin ang Iyong pagpapala minsan pa sa Iyong Salita.  Mahal namin ang
Iyong Salita.  At sinasamba Ka po namin sa iyong soberanong biyaya.  Ibigay mo po sa amin, O
Panginoon, na makilala ang Tagapagligtas na si Jesu Cristo, upang tumalikod sa aming mga kasalanan.
At pinasasalamatan Ka namin, O Panginoon, sa Iyong nagliligtas na biyaya sa Kanya.  Sa pangalan ni
Jesus, Amen.


