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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:20-23

“Ang Pagdurusa ni Cristo (1)”

ni Rev. Carl Haak

Ang pamagat ng pangangaral na ito, tulad ng inyong makikita sa itaas, ay patungkol sa pagdurusa
ng pinahirang Anak ng Dios sa krus para sa kasalanan ng mga hinirang ng Dios, upang sila’y hindi
mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Mga bata, ang salitang “pagdurusa” ay nangangahulugang paghihirap.  Ang salitang “paghihirap”
na ginagamit natin ngayon, ay hindi tumutukoy sa paghihirap na idinulot kay Jesus ng kamay ng
mga tao, ang paghihirap noon na Kanyang naramdaman sa mga ugat ng Kanyang katawan.  Subalit
ang paghihirap na tinutukoy natin ay ang paghihirap na idinulot sa Kanya ng kamay ng Dios, nang
ibuhos ng Dios ang Kanyang banal na  galit sa kaluluwa ng Kanyang sariling Anak.   Ito ang
pagdurusa ng Cristo.

Kapag ginagamit natin ang mga salitang “ang Cristo,” ibig naming sabihin ang katotohanan ng
Kasulatan na si Jesu Cristo ay ang pinahiran ng langis o itinalaga ng Ama mula sa walang hanggan
upang ganapin ang gawain ng ating katubusan, tulad ng itinuturo sa atin ng Katesismong
Heidelberg.  Tinatawag Siya ng Kasulatan na “ang Cristo.”  Si Andres, sa Juan 1:41, ay lumapit kay
Pedro na kanyang kapatid, “Natagpuan na naming ang Mesiyas,” na kung isasalin ay “ang Cristo.”
Inilalarawan Siya ng Biblia bilang ang natatanging Isa na makapagbabalik sa atin sa tamang
katayuan sa Dios sa pamamagitan ng Kanyang gawa bilang Cristo.  Sinasabi sa atin ng Biblia na
marami ang darating, na magsasabing, “Ako ang Cristo,” at marami ang magpapanggap na Jesus.

Ang pagdurusa ng Cristo ay ilalatag sa atin ngayon sa paraan na ang Dios Ama na nagbigay ng
Kanyang Anak ay niloob na ang pagdurusang ito ay mailagay sa harapan ng mga lalaki at mga
babae.  Ang paraan na Kanyang pinili, na ating mababasa sa I Corinto, ay sa pamamagitan ng
kahangalan ng pangangaral ng ebanghelyo.  Ipapangaral natin si Cristo at Siyang napako sa krus.

Hindi natin ipapakita ang pagdurusa ni Jesu Cristo sa umagang ito sa pamamagitan ng larawang 3-D
sa dingding na nasa likuran ko.  Hindi natin hahanaping magkaroon ng madulang presentasyon ng
mga paghihirap na iyon (o ng Kanyang huling labindalawang oras).  Kundi ating pagtitiwalaan ang
paraan ng ibinigay mismo ng Dios sa atin, isang paraan na sinasabi ng Dios na magbubunga ng
epekto na ninanais Niya.  Ito’y magiging kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa’t isang
nananampalataya.  At ito rin ay magiging, sa sariling pagpapasya ng Dios, ang pagmamatigas ng
mga tumatanggi sa Kanya.  Ipangangaral natin si Cristong ipinako sa krus.

Ang pamagat ng pangangaral na ito ay malinaw na nagpapa-alala sa atin at dinadala sa ating pansin
ang pelikulang lubos na nakahuli ng pansin ng mundo ilang taon ang nakalilipas at nakatanggap ng
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pagtataguyod ng marami sa mga iglesiang Kristiano.  Sa halos buong pagkakaisa, ang mga
Kristianong ebanghelikal ay nagtipon para sa pelikulang ito at ipinagtanggol ito.  Ang mga iglesia ay
bumili ng mga tiket upang ang buong kongregasyon ay makapanood nito.  Ang mga anak ng
Repormasyong Protestante ay pinuri ang pelikulang ito at ibinigay ang kanilang pagsang-ayon dito.

Ang pelikulang iyon, mahal naming tagapakinig, ay paglapastangan.  Ang pelikulang iyon ay
binabaluktot ang ebanghelyo ni Jesu Cristo at nagpapahayag ng maling ebanghelyo.  Ang pelikula
ay isang walang-pitagang pag-insulto sa pinaka Tagapagligtas na si Jesu Cristo na umaangking nais
nilang bigyang karangalan.  Ito ay isang pagtapak sa kaluwalhatian ng Dios sa krus.

Maaari nating salungatin at tuligsain ang pelikula, marahil, sa batayan ng kanyang magaspang  na
pangangalakal.  Ang pinaka batayan ng pananampalatayang Kristiano ay ginamit upang kumita ng
mahalay na halaga ng pera.  Nakinabang sila kay Cristong ipinako sa krus.

Maari nating tuligsain ito (at tutuligsain ito) sa kalisyaan nito ng ebanghelyo.  Sapagkat inilalarawan
ng pelikula, maliban sa iba pang bagay, si Maria bilang kapwa-tagapamagitan ni Jesu Cristo at
walang iba kundi ang pagpapalaganap ng lumang katuruan ng Romano Katoliko kay Maria bilang
tagapamagitan kasama ng kanyang Anak.

Subalit tinutuligsa natin ang pelikulang ito una sa lahat dahil ito ay pagsamba sa diyus-diyusan!
Malinaw na ang iglesiang Protestante ay hindi na nalalaman, at malinaw na walang pakialam,
tungkol sa ikalawang kautusan na wala dapat inukit na larawan sa loob ng iglesia.  Ang isang tao
ay magpapanggap na siyang Anak ng Dios sa laman!!?? Ang mga paghihirap ng walang hanggang
Anak ng Dios ay isasalarawan ng isang make-up artist!!?? Kanilang iaarte ang Kanyang paghihirap
sa pamamagitan ng natatanging epekto?  Ang mga pighati ni Jesus ay isinasadula na ngayon?

Sa batayan ng ebanghelyo, tinutuligsa natin ang pelikula bilang laban sa Kristiano.  At ating
tinatangisan na ang matinding panlilinlang ay inihahatid sa mga iglesia.

Subalit ang layunin ko sa pangangaral na ito ay hindi upang tuligsain lamang ang pelikula, bagaman
ito’y nasa aking puso! Bilang isang pastor, nais kong gawing napakalinaw sa ating mga anak at sa
ating mga kabataan na ang gayong pelikula ay hindi kaibigan ni Jesu Cristo, kundi Kanyang kaaway.

Hindi lamang ito ang aking layunin.  Ang aking layunin ay malugod tayo sa krus ni Jesu Cristo,
sapagkat dahil sa Kanyang pagdurusa at paghihirap ay may buhay na walang hanggan.  Naniniwala
tayo na ang mga paghihirap na iyon ni Jesu Cristo ay makapangyarihan at mabisang inihatid sa atin
sa pangangaral ng ebanghelyo.

Nais kong isaalang-alang kasama ninyo “Ang Pagdurusa ni Cristo.”  Nais kong gawing napakalinaw
sa inyo at sa ating mga anak kung ano ang Kanyang paghihirap.  Sa ikalawang banda, nais kong
gawin itong napakalinaw sa inyo at sa ating mga anak kung paanong ninais ng Dios ang Kanyang
paghihirap na iparating sa sanlibutan.  Sa huli, kung maari’y maikli lamang, nais kong ipakita sa inyo
ang dalawang bagay na naging bunga ng Kanyang paghihirap sa puso ng mga nananampalataya.

Ano ang pagdurusa o ang paghihirap ni Jesu Cristo?  Ayon sa Salita ng Dios, ang paghihirap ni Jesu
Cristo ay nang pasanin Niya ang matuwid na galit ng banal na Dios laban sa lahat ng mga sala ng
mga hinirang ng Dios sa biyaya.  Mababasa natin sa Galacia 3:13 na si Cristo ay naging sumpa para
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sa atin.  Sa Isaias 53:6 mababasa natin na ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating
kasamaan.  Ibig sabihin, kabataan at mga bata, na ang Kanyang paghihirap ay hindi una sa lahat,
hindi pinaka mahalaga, ang paghihirap na idinulot sa Kanya ng mga kamay ng tao, na kasing
kasindak-sindak at kasing lupit ng mga paghihirap na iyon at ng sinasabi ng Biblia sa atin tungkol
sa kanila.  Kundi una sa lahat ang paghihirap ni Jesu Cristo, ang puso at kaibuturan ng mga
paghihirap na iyon, ay idinulot sa Kanya ng kamay ng Dios.  Kinalugdan ng  Panginoon na mabugbog
Siya; Kanyang inilagay Siya sa pagdaramdam (Isaias 53).

Ang pisikal na paghihirap ni Jesu Cristo, maari nating sabihin, ay hindi ang pinakamalubha na
dinanas ng isang mortal.  Ngunit kahit sila man ang pinakamalubha, hindi sila bukod-tangi.  Hindi
Siya ang tanging lalaki na dumanas ng kalupitan sa kamay ng mga tao.  Mayroon pang dalawang
magnanakaw na ipinakong kasama Niya.  Ang mga pisikal na paghihirap na iyon ay hindi mga
paghihirap na naging dahilan upang sa dulo ng krus ay sumigaw Siya mula sa Kanyang puso ng,
“Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?”  Ang ginawa sa Kanya ng mga tao ay hindi naging
dahilan upang pawisan Siya ng dugo sa Halamanan ng Getsemani.  Subalit ang Kanyang pagdurusa
ay ang hindi mailarawan, ito ang hindi masukat, ito ang bukod-tanging pagdadala (I Pedro 2) ng
ating mga kasalanan sa Kanyang katawan sa punungkahoy.  At sa gayon, pagdadala nito sa pag-ibig
sa Ama.

Nais naming pansinin sa Marcos 15:33 na ang diin ng Banal na Espiritu sa puntong iyon ay
kapansin-pansing nalipat mula sa Kanyang paghihirap sa mga kamay ng tao tungo sa Kanyang
paghihirap sa kamay ng Dios.  “Nang dumating ang tanghaling tapat, nagdilim sa buong lupain
hanggang sa ikatlo ng hapon” – tatlong oras ng kadiliman.  At mula doon ang Kanyang pagsigaw.

Ang kadiliman ay nagpapahayag, na ipakikita ko sa ilang saglit, na ang Dios ay bumaba sa Golgota
sa puntong iyon sa isang natatanging gawa ng paghatol.  Subalit ang kadiliman ay hindi isang bagay
na ginawa ng Dios.  Ginawa iyon ng Dios.

Iyon ay pagkatapos ng mahigpit na pagsubok ng pagiging nasa kadiliman sa loob ng tatlong oras
na tila sa wakas tulad ng pagsabog ng dam sa puso ng ating Panginoon at Siya’y sumigaw mula sa
kadiliman, “Bakit Mo Ako pinabayaan?”

Si Jesu Cristo ay nakabitin sa krus sa loob ng anim na oras.  Siya ay ipinako, ating nabasa, sa ganap
na ika-9:00 ng umaga.  At sa unang tatlong oras ang mga tao ay may ginagawang kalupitan.  Siya’y
nilibak nila.  Siya’y inaglahi nila.  Siya’y kinutya nila.  Siya’y hinuli nila upang ipahiya.  Subalit
gayunman, sa ika-12:00 ng tanghali, ang ika-anim na oras, inalis ng Dios ang liwanag sa buong
sanlibutan.  (Ang salitang lupa ay hindi lamang isang bahagi, kundi sanlibutan – sa sanlibutan.)  Sa
loob ng tatlong oras sa kasaysayan ng tao, sa buong daigdig ng mga tao, ang mga tao ay walang
ginawang anuman kundi maupo sa takot at kadiliman.  Iyon ay ang kadiliman na minsan nang
inilagay ng Dios sa lupain ng Ehipto, ang kadiliman na kung saan, sinasabi sa atin ng aklat ng Exodo,
ay hindi makita ng tao ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha.    Dumating ang kadiliman
sa sanlibutan, sabi ng Banal na Espiritu.  At lahat ng kilos ng tao sa puntong iyon ay tumigil.  Walang
sinabi sa atin na isang kilos ng tao habang nasa tatlong oras ng kadiliman.  At sa araw ng mga araw,
naniniwala ako, kapag ang aklat ng lahat nang mga gawa ng tao ay binuksan, hindi mo makikitang
nakatala doon habang nasa tatlong oras ng kadiliman ang isang kilos ng tao, dahil ang sanlibutan
ngayon ay magiging tahimik.  Ang Dios ay magpapakita sa paghatol.  Siya ay paparito sa sarili
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Niyang pinakamamahal na Anak na taglay ang lahat ng matinding galit, ang matuwid na matinding
galit, ng isang nainsultong Dios dahil sa ating mga kasalanan.

Anong nangyari sa tatlong oras ng kadiliman na hindi naitala ng kamera?  Pinarusahan ng Dios ang
lahat nating kasalanan sa Kanyang Anak.   

Sabi ko ang kadiliman ay kumakatawan sa kahatulan ng Dios.  At kaya itinuro sa atin ng
Tagapagligtas  nang maraming beses sa Kanyang paglilingkod, sinabi Niya na yaong tumanggi sa
Kanya ay lalayo at isusumpa sa kadilimang nasa labas.  Doon nga ang pagtangis at pagngangalit ng
ngipin.  Iyon ay kadiliman ng pagiging malayo sa presensya ng Dios at pagdanas lamang ng
nakapanghihilakbot na galit ng makapangyarihang Dios.  Ang kadiliman ay kapag iginawad lamang
ng Dios sa kasalanan kung ano ang nararapat sa kasalanan.  Iyon ang kadiliman.  Sa krus ay ibinigay
ng Dios kay Cristo, ang ulo ng iglesia, kung ano ang nararapat sa kasalanan ng iglesia.  Ito ay ang
ebanghelyo.  II Corinto 5:21 – ginawa niyang may kasalanan Siya na hindi nakakilala ng kasalanan,
upang sa Kanya tayo’y maging katuwiran ng Diyos. Ginawa ng Dios ang Kanyang Anak na may
kasalanan, upang maging tagapagdala ng kasalanan para sa atin.  Isaias 53:5:  Siya’y nasugatan
dahil sa ating mga pagsuway – dahil sa ating mga pagsuway!   Siya’y binugbog dahil sa ating mga
kasamaan.  Talatang 8:  Sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan.  Talatang 10:  Kinalugdan
ng Panginoon na mabugbog Siya.  Talatang 11:  Papasanin Niya ang kanilang mga kasamaan.

Ngayon bagama’t yaong tatlong oras ng kadiliman ay walang hanggan na sobrang dakila upang
maunawaan natin, ang Kasulatan gayunman ay masaganang payak.  Sinabi sa atin kung ano talaga
ang pagdurusa, ang paghihirap, ng Anak ng Dios para sa atin.  Pinarurusahan ng Dios ang ating mga
kasalanan sa Kanyang Anak.  Binabasag ng Dios sa Kanyang sariling Anak ang mangkok ng Kanyang
sariling galit na nararapat sa ating mga kasalanan.  Sa pag-ibig ay ibinigay ng Dios ang Kanyang
Anak upang pasanin ang nararapat sa ating kasalanan upang hindi na natin kailangan pang pasanin
ito.  Ang Kanyang Anak ay naroon naghihirap para sa lahat ng kasalanan na tayo ang may
pananagutan.

Tiniis niya ang impiyerno, ang ating impiyerno, alang-alang sa atin.  Siya ay iniwan at Siya ay
itinapon sa kadiliman.  At dinanas Niya ito para sa atin.

Sa pagtatapos ng tatlong oras Siya ay sumigaw:  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”
Hindi Siya nagtatanong, “Dios Ko, bakit ginagawa ito ng mga tao sa Akin?”  Alam Niya kung bakit
ito ginawa sa Kanya.  Hindi Siya nagtatanong, “Panginoon, bakit Ako pinabayaan ng aking mga
alagad?”  Alam Niya kung bakit kailangan nila Siyang pabayaan.  Kundi itinanong Niya, “Bakit Mo
Ako pinabayaan?  Ang mismong Anak at pinakamamahal ng Ama.  Bakit hinayaan Mong iwan Ako?”

Habang tinanggap ng Panginoon ang Kanyang mga salita nang sadya sa puntong iyon mula sa Mga
Awit 22:1, “Dios ko, Dios ko, bakit mo Ako pinabayaan?”  nalalaman din naman Niya sa Kanyang
puso ang kasagutan, na ibinigay din sa Mga Awit 22:3, “Gayunman ikaw ay banal, nakaluklok sa mga
papuri ng Israel.”

Ginawa ito ng Dios dahil Siya ay banal na Dios.  Ang kasalanan na ginawa laban sa Kanya ay dapat
parusahan.  At sa kahabagan ay dinala Niya ang kaparusahang iyon sa puso ng Kanyang Anak,
upang maalis iyon ng Kanyang Anak at palitan ito para sa atin sa pag-ibig.  Ginawa iyon ng Dios.
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Mga Taga Roma 8:32, “Siya na hindi ipinagkait ang Kanyang sariling Anak.”  Mga ama, alam ninyo
kung ano ang ibig sabihin ng ipagkait ang inyong anak.  Ito’y nangangahulugang hindi mo idinudulot
sa iyong anak ang parating sa kanya.  Subalit hindi ipinagkait ng Dios ang Kanyang Anak, “kundi
ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga
bagay?”

Sino ang nagbigay kay Jesus sa krus?  Hindi si Judas Iscariote para sa pera.  Hindi mga Judio para
sa inggit.  Hindi si Poncio Pilato dahil sa takot.  Kundi ang Dios sa katarungan at sa pag-ibig sa atin.

Kapag nagawa na ng tao ang ganap niyang kasamaan, nagbababa ang Dios ng kurtina at Kanyang
itinutulak ang Kanyang Anak sa galit na para sa atin, upang hindi na natin kailangan pang pasanin
ito kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, dalangin namin na Iyo pong pagpalain ang pangangaral ni Cristong ipinako sa krus at kahit
ngayon ay gamitin ito nang mabisa sa mga puso ng pananampalataya upang makilala namin Siya
at ang kapangyarihan ng Kanyang paghihirap.  Amen.


