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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:24-32

“Ang Pagdurusa ni Cristo (2)”

ni Rev. Carl Haak

Ngayon, kabataan at mga bata, kung ganoon ang pagdurusa ni Jesu Cristo, sa palagay n’yo ba pwede
natin itong iarte?  Sa palagay n’yo maaari bang magtangka ang tao na iarte iyon?  Sa palagay n’yo ba
mapagkakasya sa isang 3-D na tabing ang walang hanggang paghihirap?  Ito mismo ang katotohanan ng
pagdurusa ni Jesu Cristo – na Kanyang dinala ang mga kasalanan ng bayan ng Dios – na siyang uminsulto
sa tao hiwalay sa biyaya.   Hiwalay sa biyaya, ito’y umiinsulto sa atin.  Sapagkat ang pagdurusa ni Jesu
Cristo ay isang pagpapahayag sa tao bilang mga lalaki at babae na nararapat sa atin ang walang hanggang
kahatulan ng Dios para sa ating mga kasalanan.  At ito ang kapahayagan sa mga lalaki at babae na walang
pagtakas sa kaparusahang iyon.  Walang posibilidad na maaari nating pawiin ang kaparusahang iyon o
alisin ang ating mga kasalanan liban sa biyaya lamang na ibinigay ng Dios ang kahalili – ang Kanyang
sariling Anak.

Sa halip, ang tao (at ibig sabihin noon ay tayo –sapagkat wala tayong kaibahan) manapa’y tatanawin ang
krus ni Jesu Cristo bilang ilang uri ng pahayag na sa huli ang lahat ay magiging maayos dahil hindi
parurusahan ng Dios ang kasalanan.  Tayo ay mas dapat na makilos sa ating mga puso sa kalupitan ng
tao laban kay Cristo.  Mas nanaisin natin na si Cristo ay maging isa na buong-tapang at katiwasayan na
tiisin ang gayong kalupitan upang Kanyang makamit ang kahabagan sa ating mga puso at upang aalis
tayong lahat pagkatapos ng pangangaral na ito na nakapagpasya na mamuhay ng mas mabuti ng kaunti
at gumawa ng mas mabuti.  Ang sinasabi ko ay nais nating lahat na ang krus ay ibaba kapantay ng tao.
Nais nating ang krus ay maging tungkol sa tao.  Nais nating ito ay maging tungkol sa kalupitan ng tao at
walang-malay na paghihirap ng tao.  Ngunit ang krus ay hindi tungkol diyan! Ito ay tungkol sa Dios.  Ito
ay tungkol sa kasalanan.  Ito ay tungkol sa iyong kasalanan.  Ito ay tungkol sa pangangailangan na
isinisigaw ng walang hanggang katarungan ng Dios upang bayaran.  

Mayroon lamang isang paraan ng pagbabayad.  Ito ay nasa magiliw na kahabagan ng Dios sa
pamamagitan ng paghalili na nakay Jesu Cristo.  Ito ang sinasabi ng Kanyang pagdurusa sa atin.  Sinasabi
nito sa atin na seryoso ang Dios sa kasalanan.  Ang maliit na salitang iyon, sin (kasalanan) – sinabi ko na
sa inyo na ang pinakamahalagang letra sa salitang iyon ay ang gitna, ang “i.”  Ang kasalanan ay lahat na
Ako at lahat nang Aking ginawa na taliwas sa batas ng aking Manlilikha.  Ang kasalanan ay, sa ilalim, ay
walang iba kundi ang aking nakakasindak, nangangalingasaw, at mapangbitag na kapalaluan.  Ang
kapalaluang iyon ay lalabas sa aking mga gawa at sa aking kaisipan at sa aking mga salita.  Ang Dios ba
ay walang pakialam sa kasalanan?  Ang Dios ba ay mapagbigay sa kasalanan?  Ang krus at ang pagdurusa
ng Kanyang Anak ay sinasabi sa iyong, Hindi! Sineseryoso Niya ito.  Napakaseryoso na, sa halip na hindi
ito parusahan, ay pinarusahan Niya ito sa Kanyang pinakamamahal na Anak.

Sinasabi sa atin ng Dios sa pamamagitan ng krus, hindi lamang Niya ito sineseryoso, kundi Kanyang
pinarurusahan ang kasalanan nang mabagsik at makatarungan.  Iyon ay hindi rin bantog ngayon.  Sa
Roma 11:22 sinasabi ng apostol, “Tingnan mo nga ang kabaitan at ang kabagsikan ng Diyos.”
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Pangangahasan ba natin?  Sa biyaya ng Dios ay pangangahasan natin.  Pangangahasahan ba nating
ipahayag sa publiko ang salitang mabagsik? At Dios?  Tila sa sandaling gawin natin ang gayon, sasalakayin
tayo mismo ng diyablo.  Hinahatulan ng Dios ang kasalanan ng may kabagsikan.  Hindi ko sinasabing labis.
Hindi ko sinasabing marahas.  Hindi ko sinasabing masama.  Sinabi kong mabagsik.  Ibibigay ng Dios sa
kasalanan ang nararapat sa kasalanan, sapagkat Siya ay banal.  

Samakatwid ang krus at ang pagdurusa ni Jesu Cristo ay nagpapahayag sa atin na mayroon lamang isang
pag-asa – iyon ay si Cristo ay Siyang napako sa krus, na siyang kapangyarihan ng Dios tungo sa
kaligtasan.  Walang ibang paraan.  Walang gawa, walang pakiramdam, walang luha, walang pag-arte na
makapag-aalis ng iyong kasalanan maliban sa Kanyang sariling pagdurusa.  Hindi ang birheng Maria, hindi
kapag ikaw ay nakiramay sa Kanya, hindi ang isang milyong mabubuting gawa.  Kundi ang pag-aalay
lamang Niya ng Kanyang buhay para sa tupa.

Samakatwid ipinahahayag ng pagdurusa, “ngayon nga’y wala nang kahatulan sa mga na kay Cristo Jesus.”

Paano natin ihahatid ang pagdurusa ni Jesu Cristo sa sanlibutan?  Anong sasakyan ang dapat nating
gamitin upang dalhin ang katotohanan ng pagdurusang ito sa sangkatauhan?  Ano ang paraan, ang
pamamaraan, upang maihatid ng mabisa  at makalikha sa puso ng mga lalaki at babae ng
pananampalatayang gawa-ng-Espiritu at ang karanasan nitong pagdurusa bilang pansariling para sa
kanila?  Sa matinding mga salita ni apostol Pablo sa Filipos 3:10, paano Siyang makikilala ng mga lalaki
at babae at magkaroon ng pakikisama sa Kanyang paghihirap?  Ang salitang paghihirap doon ay
nangangahulugang pagdurusa, “na ako’y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan.”

Napag-isipan ba ito ng Dios?  O basta na lamang Niya ibinigay ang pagdurusa ng Kanyang Anak, ang
pagkakapako sa krus ng Kanyang Anak, at pagkatapos ay hayaan na lang sa atin na ipahatid ito sa
pamamagitan ng medya at sa pamamagitan ng pamamaraan na pinaniniwalaan nating pinaka mabisa? 
 Nakatitiyak tayo na pinag-isipan ito ng Dios, na inisip Niya ang paraan kung saan Niya mabisa, iyon ay,
sa mabisang paraan, ilarawan ang pagdurusa ng Kanyang Anak sa ating mga puso.  Ipinasiya Niya ang
paraan kung paano isasakatuparan nang ganap ang Kanyang binabalak.

Ano ang paraang iyon?  Ang ebanghelyo din naman ay masaganang simple sa kanila na babasa nito.
Ipinangangaral natin si Cristong ipinako sa krus.  Ito ay, sabi ng apostol, sa pamamagitan ng Salita ng Dios
habang ito’y ipinaliliwanag.  Ang Banal na Kasulatan ay dinala sa ating mga puso – ito ang paraan kung
paanong ang kapangyarihan ng kaligtasan ay mabisang gagawa.

Ang kasigasigan sa iglesiang ebanghelikal ukol sa pelikulang The Passion of Christ ilang taon ang nakalipas
ay hindi gasinong patotoo tungkol sa kung anong iniisip ng iglesia sa mga pelikula, tulad ng isang patotoo
sa kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng iglesia tungkol sa Salita, at tungkol sa pangangaral ng Salitang
iyon.  Iyo’y patotoo na hindi sila naniniwalang ang pangangaral ay isang mabisang paraan ng pagdadala
ng pagdurusa ni Cristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa mga puso ng makasalanan na tinawag ng
Dios sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng biyaya.  Hindi sila naniniwala na ang mga gawain ng iglesia ay
tunay na mabisa kung ito’y binubuo ng pangangaral lamang ng ebanghelyo.

Ang dula ay hindi na bago sa ating lipunan.  Lubos itong nalalaman ni Pablo.  Ang dula ay may mataas
na punto sa ilalim ng mga Griyego at mga Romano at sa kanilang mga mandudula at sa kanilang mga
teatro.  Lubos na nalalaman ni apostol Pablo ang kanyang halina at kanyang kapangyarihan.

Nang siya ay humayo upang ipangaral at ituro ang ebanghelyo ni Jesu Cristo at ihatid ang pagdurusa ng
Tagapagligtas, paano siyang humayo?  Sinasabi ba sa atin ng aklat ng Mga Gawa na pumasok siya sa
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bawat teatro at nakipag-usap sa bawat samahan ng mga artista at nakipag-ayos para isalang ang huling
labingdalawang oras ng pagdurusa ni Jesu Cristo?  Mayroon nang medya noong panahon ng mga apostol.

Maliwanag na sinasabi niya sa atin, “Isinugo ako ni Cristo upang mangaral, sapagkat ang pangangaral ng
ebanghelyo, ang pagpapaliwanag ng buhay at nananatiling Salita, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
Espiritu sa puso, yaon ang kapangyarihan sa ikaliligtas.”  Ang sipi ay mababasa sa I Corinto na
nagbibigay-diin sa atin na itinalaga ng Dios ang paraan kung paanong ihahatid ng iglesia ang ebanghelyo
sa sanlibutan.  Ito ay paraan na sinasabi ng apostol na tatawaging hangal at mahina.  Ang paraang yaon
ay kinasihan ng Dios ang katotohanan ng pagkapako sa krus sa bawat pahina ng Kanyang Salita.  Maaari
mong basahin iyon.  At ngayon Kanyang pinagtagubilinan ang iglesia na ipangaral ang Salitang iyon.
Binigyan Niya ng katungkulan ang mga tagapaglingkod na ipangaral ang ebanghelyo.  Sinabi ng apostol
doon na lubos niyang nalalaman na ang mga Judio sa kanyang panahon ay mas gugustuhin pang magdala
sa kanila ng isang tanda.  “Sapagkat ang mga Judio ay humihingi ng mga tanda.”  Sila’y mga tao na
naniniwalang kailangan mong magkaroon ng nakapupukaw-loob, at ng nakikita, at ng isang pisikal na
pagpapakita kung talagang nais mong mahuli at maipako ang pansin ng tao.  Pablo, gumawa ka ng bagay
tulad ni Elias at magpababa ka ng apoy mula sa langit at maniniwala kami na itong Jesus ay ang Cristo.
Ngunit tiyak na hindi mo maaasahan na may mararating ang ebanghelyo kung tatayo ka lang diyan at
mangangaral.

Ang mga Griyego, sa isang banda, sabi ng apostol, ay humahanap ng karunungan.  Iyon ay, sinasabi nila
kay Pablo, kailangan mong matutuhan kung paano mong aayusin ang iyong mensahe sa isang tuso at
mahusay na paraan, na pangunahing pinupuntirya ang damdamin ng mga tao, sinisikap, sa pamamagitan
ng iyong mga salita, na matalinong manipulahin at kontrolin ang kanilang reaksyon kahit nang may
kamalayan.

Ang mundo ng iglesia ngayon ay gayon din ang sinasabi.  Kailangan namin ng tanda.  Kailangan namin
ang karunungan ng sanlibutang ito.  Sinasabi nila sa atin, “Hindi natin pagtatalunan ang nilalaman ng
ebanghelyo.”  Iyon ang sinasabi nila!  “Gusto namin ang nilalaman ng ebanghelyo.”  Iyon ang sinasabi nila.
“Ngunit gusto namin ng mabisang paraan upang maiparating ito.”  Sabi ni Pablo, “Subalit ipinangangaral
namin ang Cristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan sa  mga Hentil.
Ngunit sa kanila na mga tinawag, (pansinin, sa kanila na mga tinawag) maging mga Judio at mga Griyego,
si Cristo ang kapangyarihan (mabisa) ng Diyos at ang karunungan ng Diyos.”  Sinasabi ni Pablo, “Kami’y
nangangaral, kami’y nagpapatotoo mula sa Banal na Kasulatan, sa pamamagitan ng tungkulin na ibinigay
sa amin, at sa pamamagitan nitong pangangaral na tinatawag ng Dios.”  Wala tayong panahon na
pagtuunan ang magandang katotonang iyon, subalit ang pagkatawag na iyon ay pansariling gawain ng
umakyat, muling nabuhay na Jesus nang Kanyang dalhin ang Salita sa iyong puso at tawagin ka sa iyong
pangalan sa Kanyang sarili.  Sinasabi ni Pablo, “Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan.”

Pinaniniwalaan ba natin ito?  Tayo ba’y nakalaan dito?  Tayo ba ay kasing-laan dito tulad ng pagiging laan
natin sa ebanghelyo mismo, kay Cristo na ating Panginoon, ang ating tanging Tagapagligtas?  Tayo rin
ba ay laan dito, na ang mabisang kasangkapan ay ang pangangaral ng Cristong ipinako sa krus?  Iyan ba
ang dahilan kung bakit tayo narito?

Sasabihin ni apostol Pablo sa iglesia sa Tesalonica,  “At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos, na
nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinaggap iyon hindi bilang
salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos, (ngayon ay pansinin) na
gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya.”  Ang Salita ng Dios ay gumagawang makapangyarihan
sa iyo na sumasampalataya.
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Alam ninyo, laging mapupunta ito sa ganito.  Naniniwala ba ang iglesia na ito ang Salita ng Dios na siyang
kapangyarihan?  O hindi?

Mayroong nakahihikayat na katibayan na ang paraan na ginagamit ng Dios upang ihatid ang pagdurusa
ni Jesu Cristo sa ating mga puso ay sa pangangaral ng ebanghelyo, lalo na sa Galacia 3:1:  “O hangal na
mga taga-Galacia! Sino ang gumayuma sa inyo?  (ngayon, pansinin ang mga salita) Sa harapan ng inyong
mga mata ay hayagang ipinakita si Jesu Cristo na ipinako sa krus!”  Sinasabi ni apostol Pablo na ang
ipinakong Cristo ay hayagang ipinakita sa kanilang mga mata.  Paano nangyari iyon?  Posible ba na ilan
sa mga taga-Galaciang ito ay nasa paanan ng krus?  Hindi.  Sinasabi ng apostol, “si Jesu Cristo na ipinako
sa krus.”  Siya ay ipinako sa gitna ninyo.  Sa kanilang iglesia.  Siya ay ipinako sa krus, at nakita ninyo Siya
sa inyong iglesia.  Paano ito nangyari?  Tinalo ba, kung gayon, ni apostol Pablo si Mel Gibson sa suntukan
at ginawa sa entablado at iniarte iyon upang makita nila?  Iyon ba ang ibig niyang sabihin? Hindi.  Tingnan
ang talatang 2:  “Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito:  Tinanggap ba ninyo
ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, o sa pamamagitan ng pakikinig sa
pananampalataya?”  Iyo’y sa pamamagitan ng pakikinig ng pananamapalataya.  Ang pakikinig na yaon ay
nagiging mata.  Ang Salita ng Dios ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, na nagiging
mata kung saan nakikita natin sa puso ang pagdurusa ni Jesu Cristo.  At nauunawaan natin iyon at
pinanghahawakan hanggang sa walang hanggan.

Pinili ng Dios ang pamamaraan – ang pangangaral ng Salita.  Kahabag-habag tayo kung tayo’y lalayo
doon, kung sa halip ay ipilit natin na nais natin ng mga tanda at karunungan ng tao.  Kung gayon ay dapat
ipahayag sa atin, sa iglesiang Protestante, kailanman magsimula ang taong ilarawan ang katotohanan ng
Dios sa paraang gusto nating isalarawan ito, ating sinisira ang katotohanan at gumagawa tayo ng imahe.
Ibinababa natin ito sa tao, at ang sentro ng ating mensahe ay nagiging tao, hindi Dios, at hindi ang
kaluwalhatian ng dalisay na Dios.  Sinasabi ng apostol sa Roma 1 na iyon ang ating kalikasan – kinukuha
natin ang kaluwalhatian ng dalisay na Dios at ginagawang tulad ng sa tao.  Maaari bang ipinta ng tao ang
Dios sa isang kambas?  Maaari bang irate ng tao ang Dios sa krus?  Maaari bang magpahayag ang tao ng
walang hanggang galit yamang ipinanganak sa kadiliman?  Hindi niya kaya!  Ang tangi niyang
matagumpay na magagawa ay gawing katulad niya ang Dios.

Hayaan mo na ito sa tao.  Hayaan mo na ito sa akin.  Hayaan mo na ito sa komite ng pagsamba.  Hayaan
mo na ito sa grupong pang-teatro – at hindi kayo magkakaroon ng pagdurusa ni Cristo at dagdag na ilang
pagkakamali, o bawas ng kaunti.  Hindi, hindi kayo magkakaroon niyaon – magkakaroon kayo ng
kasinungalingan!

Subalit ang pamamaraan ng Dios ay mabisa.  Ang pamamaraan ng Dios ay hindi babalik ng walang
kabuluhan, sinabi ng Dios, at dito tayo’y nakakasiguro, “Ang aking salita ay hindi babalik sa akin ng walang
bunga.  Kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko
ito.”

Iyon, pagkatapos ng lahat, ang katanungan.  Ayaw nating itago ang pagdurusa ni Jesu Cristo.  Hindi tayo
naniniwala na ang pagdurusang iyon ay nasa gawing sulok at hindi dapat ipakita sa sanlibutan.  Nais
nating ipakita ang pagdurusang iyon.  At, sa ibabaw ng lahat, nais nating ipakita ang pagdurusang iyon
sa ating sariling mga puso bilang patibayan at katiyakan ng ating kaligtasan ngayon.  Kailangan kong
malaman iyon.  Kailangan kong malaman na Siya’y naghirap para sa akin.

Paano natin gagawin iyon?  Bibili ba tayo ng mga tiket sa isang pelikula at ipamimigay sa paligid?
Magpapalabas tayo ng pelikula ngayong gabi upang bigyang-diin ang kalupitan?  Nais kong malaman ang
tungkol sa mga paghihirap na iyon.  At nais kong malaman na sila’y para sa akin.  Paano?
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Sa pamamagitan ng Salita ng Dios.  Sinasabi ng Kasulatan na ang Isa na naglagay sa Kanya sa krus ay
ang Isa na dapat magsabi sa iyo sa Kanyang Salita.  Dapat Niyang buksan ang iyong puso upang ang
iyong mga tainga ay maging mga mata at makita mo Siya.

Sa gayon tayo’y aalis, sa biyaya ng Dios, na mayroong epekto na ginawa ng Banal na Espiritu, na siyang
pagpapatunay sa pagkakasala at kapatawaran nito.  Sa harap ng krus ni Jesu Cristo tayo ay hahatulan ng
kanyang kalagiman, ng ating kasalanan, na kanyang mga bunga, at ng katotohanan na hindi natin ito
maaalis.

Sa pag-iwan sa krus ni Jesu Cristo, hindi ko iisipin na ang kasalanan ay isang biro, na ang kasalanan ay
magaan, at ang kasalanan ay kaibigan ko.  Hinahayaan mo ba sa gayong paraan ang krus ni Jesu Cristo,
sa pag-iisip na ang kasalanan ay isang biro, na ang ibig lamang sabihin ng krus ay mayroon kang
kasiguruhan, upang makapagpatuloy ka sa iyong kasalanan?  Silang hindi nakakaalam sa krus ay
nagpapatuloy sa kanilang mga kasalanan at walang kasiguruhan.  Kahabag-habag tayo, kung gayon.
Sapagkat kung gayon hindi natin nakita.

Subalit iiwanan natin ang krus na hinatulan ng ating kasalanan, na hindi ito biro.  Tayo ay mahahatulan
na ang ating kasalanan, na walang makapag-aalis, ay tiniis ng Leon ng tribo ng Juda.  Ngayon tayo ay
matuwid sa harapan ng Dios.  Sa gayon, ating iiwan ang krus sa kamanghaan ng pag-ibig ng Dios.
Walang anumang makapagbubunyag sa atin ng katangian ng ating Dios tulad ng krus.  Maging sa walang
hanggan, sinasabi sa atin ng Biblia, ang kapahayagan ng Dios ay laging sa pamamagitan ng Kanyang Anak
at sa pamamagitan ng Korderong pinatay.  Lahat nang dapat malaman tungkol sa Dios ay ipinahayag sa
krus.  Sa krus nakita natin na Siya ay hindi-nagbabagong banal, di-mababaluktot na matuwid,
kamangha-mangha sa biyaya, ganap sa karunungan, di-masusukat sa pag-ibig.  Sapagkat sa krus
itinatanong natin ang katanungang:  Bakit?  Si Jesus ay sumigaw ng “Bakit?”  Gayon din tayo.  Bakit?
Kung ito ang Kanyang pagdurusa na tiniis para sa akin, ang impiyernong ginawa ko, Bakit?  Bakit ang Anak
ng Dios, na walang pansariling mapapala mula dito, bakit Niya gagawin iyon?

Ang sagot ay napakalaki, sobra para sa ating mga puso.  Ito’y dahil sa lubos na pag-ibig ng Dios, ang
walang hanggan at hindi nagbabagong pag-ibig, na ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang tiisin ang dapat
ay makapagpapahamak sa atin, upang tayo ay mabuhay ng walang hanggan.

Ngayon ay pakinggan ang pagdurusa ni Cristo.

“Nang dumating ang tanghaling tapat, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon.  Nang ikatlo
ng hapon ay sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig, na sinasabi… Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako
pinabayaan?”  Upang hindi tayo kailanman pabayaan ng Dios

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, dalangin po namin na pagpalain Ninyo ang pangangaral ng napakong Cristo at kahit ngayon ay
gamitin itong mabisa sa mga pusong may pananampalataya upang makilala namin Siya at ang
kapangyarihan ng Kanyang paghihirap.  Amen.


