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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Marcos 15:33-34

“Si Jesus ay Pinabayaan ng Dios”

ni Rev. Carl Haak

Sa pasimula ng makalupang paglilingkod ng ating Panginoon nang ituro ni Juan Bautista si Jesus habang
Siya’y nakatayo sa Ilog Jordan at sinabi, “Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng
sanlibutan.”  Sa literal, sinabi ni Juan, “Narito ang Korderdo ng Diyos, na nagdadala ng kasalanan ng
sanlibutan.”  Iyon ay, kinilala Siya ni Juan hindi lamang bilang Isa na sa hinaharap ay magdadala, kundi
bilang Isa na sa kasalukuyan ay nagdadala, ng ating mga kasalanan.  Dinala Niya ang kasalanan ng
Kanyang mga hinirang, ng Kanyang iglesia, ng buong buhay Niya – mula sa paglilihi sa Kanya sa
sinapupunan ni Maria, hanggang sa pagbibigay ng Kanyang buhay sa krus.  Pinasan Niya ang mga yaon
sa Kanyang sarili sa tatlong oras ng kadiliman sa krus, sa mga oras na iyon ay nakamit Niya ang buong
kapatawaran para sa lahat ng mga salang yaon sa pamamagitan ng paghihirap sa matuwid,
kasindak-sindak, at buong parusa na nararapat sa mga kasalanan ng Kanyang mga hinirang.

Sa mga tiyak na lugar, ang pagdadalang-sala ni Jesu Cristo ay nagkaroon ng natatanging pagpapahayag.
Sa Getsemani, ang hardin kung saan, sa mga oras bago ang krus, lahat ng paghihirap na kinakailangan
upang maalis ang mga kasalanang iyon ay ipinakita sa Kanya sa anyo ng kopa na iniabot sa Kanya ng
Ama, at kung saan Siya nanalangin ng tatlong beses, “Kung maaari, lumampas sana sa Akin ang kopang
ito; gayunma’y hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig Mo.”  Ang mga kasalanan ay
kapuna-punang dumating sa Kanya sa Golgota nang Siya’y ipako nila sa krus, at lalo na nang Siya’y ipitin
sa mga panga ng kamatayan at ibinuhos ang Kanyang sariling dugo bilang handog para sa kasalanan ng
mga anak ng Dios.

Habang ating sinusundan ang pangyayari sa pagkakapako sa krus ng ating Panginoon at kamatayan sa
Kalbaryo, napansin natin nang ika-labindalawa ng tanghali ang isang kapuna-punang pagbabago ay
naganap sa krus.  Hanggang sa ika-labindalawa ng tanghali ay binibigyang-diin ng Kasulatan kung ano ang
ginawa sa Kanya ng mga tao.  Naroon ang paglilitis sa Kanya nang gabi, ang panlilibak, ang pagpapako
sa krus.  At pagkatapos, nang Siya ay ipinapako sa krus nang ika-siyam ng umaga, sa mga sumunod na
tatlong oras walang ibang naroon kundi pang-aaglahi, panglalait sa kamay ng mga tao.

Subalit nang ika-labindalawa ng tanghali mayroong pagbabago – isang pagbabago mula sa kung ano ang
ginagawa ng tao tungo sa kung ano ang ginagawa ng Dios.  Sapagkat ang tabing ng kadiliman ay ipinukol
sa krus.  At mula ika-labindalawa ng tanghali hanggang ikatlo ng hapon ang lahat ng tao ay tumahimik.
Ang Dios ay pumaroon sa krus upang magsalita ng salita ng katarungan, salita ng kahatulan, at salita ng
pagkagalit.  At sa dulo ng tatlong oras na iyon ng kadiliman na ang walang hanggang Anak ng Dios sa
laman ay inulos ang kadiliman ng sigaw:  “Diyos ko, Diyos ko, bakit Mo ako pinabayaan?”

Nais nating lumapit sa mga salitang iyon, yaong mga hindi maarok na mga salita ng Panginoon sa krus.
Sa ating paglapit sa mga salitang iyon ngayon, naririnig natin ang Salita ng Dios, “Hubarin mo ang
sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa.”
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Sa isang banda, tayo ay inilapit upang subuking unawain ang sigaw na iyon.  Tayo ay dadalhin, kung
gayon, sa pinaka-kaibuturan ng puso ng ebanghelyo, sa kaluluwa ng kaluluwa ng ebanghelyo.  Kung ating
hahanapin ang ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Cristo, wala tayong magagawa
kundi ang mapalapit sa kaluwalhatian at sa karingalan ng mga salitang iyon.

At, sa isa pang banda, nakadarama tayong pinababalik sa pamamagitan ng hiwaga ng Dios na pinabayaan
ng Dios.  Makatatayo lamang tayo sa kahihiyan, habang ating isinasaalang-alang ang mga salitang iyon,
tungkol sa kung gaano nakapanghihilakbot ang ating kasalanan.  Makatatayo lamang tayo sa
hindi-maunawaan at kamangha-manghang kagilalasan ng kung gaano mapagbiyaya ang Dios, na ibinigay
Niya ang Kanyang sariling Anak sa walang hanggang kamatayan para sa atin.

Mababasa natin sa Marcos 15:33, “Nang dumating ang tanghaling tapat, (iyon ay, ika-labindalawa ng
tanghali), nagdilim sa buong lupain hanggang ikatlo ng hapon.”  Tulad ng sinabi ko, itinutuon ng Banal
na Espiritu ang ating pansin ngayon sa isang pagbabago ng setnro na nagsimula sa isang tiyak na oras
– mula tanghaling tapat hanggang ikatlo ng hapon isang makapal na kadiliman ay bumaba sa krus ng
Kalbaryo.  Tulad ng sinabi ko, ang Panginoon ay napako sa krus sa ganap na ika-siyam ng umaga.  Sa loob
ng unang tatlong oras, may liwanag na sumisinag sa krus at nakikita si Jesus na nakapako.  Ang paanan
ng krus ay abala sa mga hiyaw at pang-aaglahi at  pangungutya at panlilibak.  Gayunman, nang ang araw
ay nasa kanyang rurok, nagbubuhos ng kanyang pinakamaliwanag na sinag, nang ang kanyang liwanag
at init ay nasa rurok, isang makapal, nakapanghihilakbot na kadiliman ay napasa lupain at sa bawat isa.
Gaano man kalasing sa kawalang-pananampalataya, gaano man katuliro sa paghamak kay Cristo –
nalalaman ng bawat isa na mayroong kakaibang bagay, may bagay na nakakatakot ang nangyayari.  At
mayroong katahimikan sa paligid ng krus.  Walang anumang salita ang binigkas.  Ang mga bibig ay
natikom.  Sapagkat ang Dios ay nagsalita sa pamamagitan ng pagpapadala ng kadiliman na mas madilim
pa sa isandaang hatinggabi.

Ano ang naging sanhi nito?  Iyon kaya’y eclipse ng araw?  Hindi.  Walang eclipse na nagtatagal ng tatlong
oras, o naglulubog ng mundo sa kagyat na kadiliman.  Ginawa ito ng Dios.  Tinipon ng Dios ang lahat ng
liwanag sa mundo at inilagay ang Kanyang kamay sa harapan ng araw at itinikom ang bibig ng mga tao.

Gaano kalawak ang kadilimang ito?  Mababasa natin sa Marcos 15, “nagdilim sa buong lupain.”  Sinasabi
sa atin ni Lucas na ito’y sa ibabaw ng buong lupain.  At ang salitang ginamit ni Marcos ay maaaring isalin,
at wastong isinaling, sanlibutan.  Iyo’y sa ibabaw ng buong sanlibutan.   Ang hatinggabi ay dumating sa
sanlibutan nang dalawin ng Dios ang Kanyang Anak na may banal nag alit na nararapat para sa mga
kasalanan ng Kanyang mga hinirang.  Walang kamera ang makapagbibigay liwanag doon.  Ito ay hindi
kailanman maaring isalarawan.  Ito ay Dios, ngayon, sa isang sandali, pumaroon sa Kanyang Anak upang
ihatid ang nararapat sa ating mga kasalanan.

Ano ang ibig sabihin ng kadilimang yaon?  Ang sagot ng Biblia ay malinaw at hindi mapapasubalian.  Ang
kadiliman ay simbolo ng kahatulan at galit ng Dios.  Naalala natin ang ikasiyam na salot na napasa Ehipto
bago ilabas ng Dios ang Israel sa lupain ng Ehipto at ibuhos ang Kanyang kahatulan sa mg dios ng Ehipto
at kay Faraon.  Mababasa natin sa Exodo 10, “Sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay
paharap sa langit, upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng isang kadilimang mararamdaman.”  Iyon ay
makapal na kadiliman, isang kadiliman na walang liwanag ng kandila na maaring tumagos.  Ang mga tao
ay uupo sa takot at sa sindak.  Kaya ang kadiliman na ngayon ay bumaba sa Kalbaryo ay ang kadiliman
ng pagdating ng Dios sa Kanyang kahatulan laban sa kasalanan.  Si Jesus mismo ay ginawa itong
maliwanag nang isalarawan Niya ang impiyerno, ang lugar ng galit ng Dios at kahatulan sa kasalanan,
bilang lugar ng “kadilimang nasa labas.”  Sinabi Niya na ang mga anak ng sanlibutan ay “itatapon sa
kadilimang nasa labas:  Doon nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. (Mateo 8:12).  At si
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apostol Pedro ay inilarawan din ang impiyerno bilang lugar kung saan ang mga ayaw magsisi ay
makakatanggap ng walang hanggang kadiliman, na inilaan magpakailanman para sa mga tumatanggi sa
ebanghelyo.

Ang kadiliman sa Kalbaryo, kung gayon, ay kumakatawan sa kahatulan ng Dios na ngayon ay
pinakakawalan at ibinubuhos ng buung-buo.  Ang banal na matinding galit (sapagkat ang Dios ay banal
at makatuwiran), na nagpapatapon ng kasalanan sa kadilimang nasa labas, ang galit na ito ay ilalagay sa
Kanya na nakabitin sa krus sa halip na at sa lugar ng lahat ng mga ibinigay sa Kanya ng walang hanggang
biyaya ng paghirang ng Kanyang Ama.

Alam ng Panginoon na mangyayari ito sa Kanya.  Sa Mga Awit ay sinabi Niya:  Tungo sa kamatayan ay
inaakay mo ako.”  Muli,  “Lahat ng iyong alon at iyong malalaking alon sa akin ay tumabon.”  Ang
kadiliman ng impiyerno, ang kadiliman ng utang natin, ang kahatulan na nararapat sa atin sa gayon ay
ganap na ililipat sa Panginoon, ang ulo ng iglesia.

Mula sa kadilimang iyon, malapit sa pagtatapos ng tatlong oras, na nagsimula ang malakas na sigaw ng
ating Panginoon na bumasag sa katahimikan sa paligid ng krus.  Mababasa natin, “Nang ikatlo ng hapon
ay sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabacthani?  Na ang kahulugan ay, Diyos
ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?”  Muli, binigyang-diin ng Banal na Espiritu ang oras.  Iyon ay sa
ikatlo ng hapon, na siyang, pagtatapos ng tatlong oras ng malalim na kadiliman, ang dulong buntot, sa
mga huling sandali, kaya’t ilang sandali pagkatapos ng Kanyang sigaw ang kadiliman ay inalis mula sa
Kalbaryo at bumalik ang liwanag.

Nagkaroon ng tatlong oras ng katahimikan, tatlong oras nang ang paghahambog at walang pakundangang
paggiri ng mga tao ay pinatahimik.  Ang mga bibig ng tao ay tumahimik sa harap ng banal na Dios at sila
ay nangapa lamang sa takot.  Sa tatlong oras na iyon, ang kadilimang walang hanggan ay napasa
Panginoong Jesu Cristo.  Ano ang ginawa sa loob ng tatlong oras na iyon?  Ang isang tabing ay itinakip
sa ating mga mata.  Hindi natin ito makikita ng ating mga mata.  Ito ay hindi maaring isalarawan.

Ngunit naging sanhi ito upang sumigaw Siya ng, “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?”  Sinabi
sa atin na Siya ay sumigaw ng may malakas na tinig.  Iyon ay hindi impit na taghoy ng isang taong nasa
bingit ng kamatayan.  Hindi ito isang bagay na malat Niyang ibinulong sa kanilang malalapit na kailangan
mong ikiling ang iyong tainga upang marinig ang kailangan Niyang sabihin.  Hindi, iyon ay isang malakas
na tinig.  Nakuha natin ang salitang “mega” at “megaphone”  mula sa salitang Griyego na ginamit.
“Mega,” tonelada, malaki.  Iyon ay malakas na tinig, na pumupuno sa buong Golgota, pumupuno sa buong
lupain sa paligid Niya.  Sa katunayan, ang tinig na ito ay pumupuno sa langit at lupa.  Ang ating
Panginoong Jesus ay nakabitin sa krus sa loob ng anim na oras, dumudugo, sa paghihirap ng katawan,
at ngayon, sa loob ng tatlong oras, sa hindi maarok na paghihirap ng kaluluwa.  Tiniis Niya ang hindi
matitiis.  Kanyang nilunok ang walang hanggang impiyerno ng mga anak ng Dios.  Sa huli, pagkatapos ng
tatlong oras na katahimikan kung saan ang bawat tao ay yumuko at nanahimik, si Jesus ay nagpakita ng
kamangha-manghang pisikal na kalakasan, at ang Kanyang sigaw ay pumunit sa himpapawid.  Iyon ay
sinalita sa isang wika na malalaman ng lahat:  “Eloi, Eloi, lama sabachthani.”  “Diyos ko, Diyos ko, bakit
mo ako pinabayaan?”

Ano ang sigaw?  Hindi ito sigaw ng kawalan ng pag-asa.  Hindi Niya sinabing, “O Dios, O Dios,” kundi
“Diyos ko, Diyos ko.”  Ano man ang ibig sabihin noon, iyon ay binigkas ng Panginoon sa pananalig at sa
pananampalatayang ang Dios ay Kanyang Dios – “Diyos ko, Diyos ko.”  Iyon ay sigaw ng kamanghaan,
ng karanasan ng pagpapabaya – bakit, sa anong layunin Mo Ako iniwan, pinabayaan mo Ako?  Ang
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Kanyang sigaw ay para sa Kanyang Dios at iyon ay itinanong sa kamanghaan, “Bakit iniwan, pinabayaan
mo Ako?”

Ano ang ibig sabihin noon?  Hindi natin maunawaan ang mga salitang iyon.  Dapat tayong yumukod sa
pagsisisi at sa pagpapasalamat – pagsisisi sa ating kasalanan at pagpapasalamat sa biyaya ng Dios.
Subalit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang ilang bagay tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito.  Hindi
ibig sabihin nito na dumaing ang ating Panginoon sa kawalan na pananalig, na Kanyang itinanong, “Bakit
Mo Ako ibinigay sa ganitong pakikitungo ng mga tao?  Bakit hinayaan mong gawin sa Akin ito ng mga
tao?”  Hindi Niya iyon itinatanong.  Alam Niya ang sagot doon! O itinatanong Niya ang katanungan dahil
hindi Niya alam ang dahilan.  Ang Kanyang mga salita, “Diyos ko, Diyos ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”
ay mga salitang kinukuha Niya ng direkta mula sa Mga Awit 22:1.  At sa Mga Awit 22:3 ang sagot ay
ibinigay.  Bakit Siya pinabayaan ng Dios?  “Gayunman ikaw ay banal sa iyong mga daan.”  Alam Niya na
Siya ay tumayo bilang kahalili ng mga hinirang ng Dios at ang Dios, sa Kanyang kabanalan, ay dadalhin
ngayon sa mga taong iyon ang poot na nararapat sa kanilang kasalanan.  Lamang, hindi sa kanila dadalhin
ng Dios ang poot na iyon, kundi sa kanilang kinatawan.  At alam ni Jesus na Siya ang kanilang kinatawan.

Mayroon pa.  Hindi ibig sabihin na ang Ama, ang unang persona ng Trinidad, ay iniwan ang Anak, ang
ikalawang persona ng Trinidad, o ang Ama sa anumang paraan ay hindi nalulugod sa Kanya.  Masasabi
ng Panginoon, “Iniibig Ako ng Ama sapagkat iniaalay Ko ang Aking buhay para sa mga tupa.”  Iniibig ng
Ama ang Anak!

Ano ang ibig sabihin nito?  Ito ang ibig sabihin, na ang Dios, sa walang hanggang pag-ibig sa Kanyang
mga hinirang, ay kinuha ang nagbabagang uling ng banal na kahatulan na nararapat sa ating mga
kasalanan at inilagay iyon sa Kanyang pinakamamahal na Anak at ibinigay ang Kanyang Anak upang
paghirapan ang nararapat sa atin sa walang hanggang kadiliman ng impiyerno.  Ang kopa na nakita ng
Panginoon sa Getsemani, isang kopa na pinanday ng kabanalan ng Dios habang ito ay tumutugon laban
sa at tutupukin ang kasalanan na tayo ang may sala – ang kopang iyon na ngayon ay malugod Niyang
tinanggap at ininom Niyang lahat.

Ikinalugod ng Panginoon na ihatid ito sa Kanya (Isa. 53).  Kusang-loob na pumasok ang Panginoon sa
kadilimang ito para sa atin.  Sa pag-ibig sa atin, inilagay iyong lahat ng Ama sa Kanya.  Ang Dios Ama ay
kinuha ang kahatulan, na siyang tutupok sa atin ng walang hanggan sa impiyerno, at ibinuhos itong lahat
sa kaluluwa ng Kanyang Anak.  Ang kadiliman na malalim pa kay sa isang daang hatinggabi ay dinala sa
Kalbaryo.  At ngayon ay tiniis ni Jesus ang kadilimang iyon para sa atin.

Sundan natin ang Kasulatan, kung gayon, upang ipaliwanag ang hiwaga sa atin.  II Corinto 5:21:  “Para
sa ating kapakanan, ginawa niyang (iyon ay, ang Dios) may kasalanan siya (iyon ay, ang Kanyang Anak
na nasa laman) na hindi nakakilala ng kasalanan, upang sa kanya tayo’y maging katuwiran ng Diyos.”
Galacia 3:13:  “Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya’y naging sumpa para sa atin
– sapagkat nasusulat, Sumpain ang bawat binibitay sa punungkahoy.”  Ang Isa na ang kaluguran ay
makipag-usap sa Kanyang Ama ngayon ay pinagbata ng lahat ng ibig ipakahulugan ng itinakwil ng banal
na Dios sa kadiliman ng walang hanggang impiyerno.

Ang kadiliman na nararapat sa Kanya?  O hindi! Ang kadiliman na nararapat sa atin.  Inilagay ng Dios sa
Kanyang Anak ang kahatulan na nararapat sa mga hinirang ng Dios upang hindi nila pasanin ang kahatulan
kundi gawing matuwid sa Kanya.

Alam ko kung bakit Siya pinabayaan ng Dios.  Alam mo ba?  Hindi ko matanto, hindi ko lubos na
maunawaan ang lalim ng ipinapahayag sa atin.  Si Jesus ay pinabayaan ng Kanyang Dios! Sa isang
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katwiran ako’y nagagalak na hindi ko kailanman matatanto ang lalim niyaon.  Subalit nalalaman ko kung
bakit kailangang maging ganito.  Alam mo ba kung bakit?  Ang sagot ay ito:  Upang hindi ako kailanman
pabayaan ng Dios.

Hindi natin iiwan ang krus na umiiling ang ulo sa pagkalito na nagtatanong, “Tungkol ba saan iyon?”  Hindi
natin iiwan ang krus tulad ng mga nililisan ang pelikulang The Passion of the Christ na mayroong ilang uri
ng tugong madamdamin sa matinding kalupitan na ipinakita sa isang tao, at kahit paano’y nagpasiya na
sa liwanag ng kalupitang iyon ay dapat tayong mamuhay ng kakaibang buhay.  Hindi.  Hindi gayon ang
dahilan ng biyaya ng Dios upang lisanin mo ang krus.  Sa pagdadala ng krus sa iyo sa paraang nilalayon
ng Dios na dalhin ito sa iyo – sa pamamagitan ng Salita at sa pangangaral ng ebanghelyo – iniiwan natin
ang krus na lubos na nalalaman kung ano ang nangyari.  At alam natin kung bakit.  Pinabayaan ng Dios
ang Kanyang Anak, ibinuhos ng Dios ang kadiliman sa kaluluwa ng Kanyang sariling Anak sa Kalbaryo.
Bakit?  Upang ang Kanyang mga anak, na Kanyang lamang pinili sa biyaya mula sa walang hanggan, ay
magkaroon ng liwanag ng buhay at hindi Niya kailanman iwanan.  Upang ikaw at ako, bilang mga anak
ng Dios, ay magkaroon ng liwanag ng buhay na walang hanggan.

Iyan ang hiwaga ng biyaya at ng pag-ibig ng Dios.  Ang hiwaga ay ito:  gaano katindi ang aking kasalanan!
Gaano kalalim, gaano kasama, ang kasalanan kung saan ako ay nagkasala.  Gaano ito
maipagpapaumanhin.  At gaano di-maunawaan at gaano kaluwalhati ang biyaya at pag-ibig ng Dios.
Sapagkat Siya’y iniwan sa ating lugar, upang hindi tayo kailanman iwan.  Siya’y pinabayaan upang hindi
tayo kailanman pabayaan.  Sa Kanyang pagsigaw ng may malakas na tinig sa krus ng Kalbaryo, lahat nang
mga Anak ng Dios, na dinala sa pananampalataya at pagsisisi sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu,
ngayon ay nalalaman na sila ay hindi iiwan ng Dios, na sila ay hindi pakikitunguhan ng Dios tulad ng
nararapat sa kanilang kasalanan, sapagkat ginawa na Niya iyon sa Kanyang sariling Anak.

Sa paanan ng krus, pakinggan natin ang ebanghelyo.  Bakit?  Bakit iniwan si Jesus ng Kanyang Dios sa
kadiliman ng Golgota?  Sabi ng Dios ang sagot ay ito:  Sapagkat Siya’y naging sumpa para sa iyo upang
ikaw, na isang makasalanang nararapat isumpa, ay maging malaya.  Inilagay Ko Siya sa lugar ng Aking
mga hinirang, sila na malaya kong pinili sa biyaya upang sila’y hindi pabayaan sa kadiliman ng kanilang
impiyerno, kundi upang magkaroon ng liwanag ng buhay na walang hanggan.  Iyan ang ebanghelyo.  Ito
ay ganap na sa Dios.  Ito ay ganap na sa Kanyang biyaya.  Naririnig mo ba ito?  Naririnig mo ba ito bilang
bunga ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa iyong puso ng mga puso?  Kung gayon ay yumukod ka sa
pagsamba at mawala ka sa papuri at kamanghaan.  At pagkatapos ay pumunta ka sa iyong bahay –
anoman ang daan na iyong tahakin, anoman ang mga pagsubok na ikinalulugod ng Dios na dalhin ngayon
sa iyong buhay, anoman ang mga kahirapan, ang mga luha, at mga kapighatian – pumunta ka sa iyong
bahay na may isang bagay lamang sa iyong puso:  Hindi ako kailanman pababayaan ng Dios.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  At aming idadalangin, yamang pinagkumbaba dito,
na aming marinig ang maluwalhating kaaliwan na tiniis ni Jesu Cristo ang kadiliman upang kami’y mabuhay
sa liwanag ng Kanyang presensya.  Sa Kanyang pangalan aming dalangin,  Amen.


