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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 19:30

“Natupad Na"

ni Rev Rodney Kleyn

Upang matulungan tayo na maalala at pagbulay-bulayan ang krus at ang pagdurusa ni Jesu Cristo, napili
ko ang Juan 19:30 na ating teksto para sa mensaheng ito, kung saan sinasabi ni Jesus buhat sa krus,
“Natupad na."  Sa Griyego ibig sabihin lang nito ay tetelestai.  Isang salita lang subalit mayaman sa
kahulugan.  May isang salita na nasambit sa kasaysayan sa sanlibutang ito na maraming kahulugan.  Ang
salitang ito ay nagbabalik sa atin sa walang pasimula, sa panukala ng Dios.  At gayondin naman ito ay sa
panghinaharap sa katapusan, sa bagong langit at lupa, sa langit na darating.  Naglalaman ito ng payo ng
buong ebanghelyo ng kaligtasan at lahat ng may kaugnayan sa ating kaligtasan.

Ang salitang ito ang pinaka-tampok sa kasaysayan.  Ito ang pinaghihiwalayn, ang bisagra sa buong
kasaysayan at lahat sa kaligtasan.  “Natupad na."  Kanino ito sinabi ni Jesus?  Ang sagot, ay sa lahat.  Ito
ang pinakamahalagang salita na nasambit na isang salitang dapat marinig ng lahat.  Siya ay nagsalita
laban kay Satanas at sa lahat ng tumataliwas sa Kanya.  

Kapag inisip natin ang salitang ito na sinabi tungkol kay Satanas, ating makikita na ito ay salita ng
pagtatagumpay, isang salita ng katagumpayan.  Hindi lang ito sinabi ni Jesus, kundi isinigaw Niya ito sa
krus.  Sa Lucas 23:46, na dito nakatala ang sumunod na pananalita ni Jesus sa krus, ating mababasa, “Si
Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, "Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu."”
Ang sigaw ay ang naunang salita, ang salitang ito ay “Tetelestai,” o “naganap na.”

Bakit Niya ito isinigaw?  Dahil ito ay sigaw ng katagumpayan mula sa labanan sa krus.

Ang lupang ito na ating tinatahanan ang lugar ng matagal nang digmaan sa pagitan ng binhi ng babae,
na si Cristo, at si Satanas, na tinawag sa Genesis 3 na binhi naman ng ahas.  Mula sa pasimula ng lupa,
si Satanas ay nagnais na guluhin ang lahat ng ginawa ng Dios.  Ginawa niyang pangit ang lahat ng
magagandang ginawa ng Dios.  Nilagyan niya ng pagkabigo at kamatayan ang buhay sa lupa na ginawa
ng Dios.  At ang nais niya ay ito, pigilin ang kaligtasan ng sinomang bayan ng Dios.

At kaya naman, sa langit nakipag-digma si Satanas laban sa Dios, at siya ay itinapon mula sa langit.  Kaya
ginawa ni Satanas ang sumunod na hakbang, at nagtungo ito kay Adan at Eba sa hardin, at sa
pamamagitan ng kanyang pagiging tuso naghatid siya ng kasalanan at kamatayan sa sangnilikha na ito.

Ang digmaan na ito ay nagpatuloy sa buong Lumang Tipan.  Narito ito sa mga anak nila Adan at Eba, kila
Cain at Abel.  Si Enoc ay pinag-usig.  Si Noah ay pinagtawanan.  Si Abraham ay naging dayuhan sa lupa.
Ang mga Israelita ay pinag-usig sa Ehipto.  Nang sila ay mapunta sa Canaan, sila ay sinumpa at tinukso.

Palaging tinatangka ni Satanas na ibahin ang ginawa na ng Dios.
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Ang digmaang ito ay nagiging mahigpit sa panahon ng buhay at ministeryo ni Crsito at umaabot sa
sukdulan nito sa krus.  Sinabi ni Jesus sa mga tumataliwas sa Kanya, “Kayo'y mula sa inyong amang
diyablo, at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama.”  Dahil sa mga Judyo na
di-mananampalataya, si Satanas ay lumapit kay Jesus.  At sinabi ngayon ni Jesus, “natupad na,” sinasabi
Niya ang salita ng tagumpay sa diablo.  Ang digmaan ay naipanalo ni Cristo, sa krus.  Nalupit na ang
diablo.

Ngayon, sa unang tingin sa krus ni Cristo, hindi ito tila sandali ng tagumpay.  Sa halip ay tila kay Satanas
ang araw na iyon.

Ano ang nakikita mo?  Si Jesus ay nakabitin sa krus, , nanghihina at nagdurugo at mamamatay na at
iniwan ng lahat Niyang mga alagad.  Siya lang mag-isa.

Pakinggan mo ang isinisigaw ng mga tao:  “Ilayo Siya, ilayo Siya, ipako Siya sa krus!"  Ang makalupang
kahatulan sa Kanya ay kamatayan:  “Dalhin Siya.  Gawin ninyo ang ibig ninyong gawin sa Kanya.”
Sumigaw ang nagtatawanang mga tao, “ipako Siya sa krus.”  Nariyan ang hagupit ng latay sa Kanyang
balat, maririnig ang pukpok ng martilyo sa mga pako sa Kanyang mga kamay.

At ang langit naman ay tahimik.  Nakita o nakarinig ka ba ng anoman sa langit?  Sumigaw si Cristo sa
Kanyang paghihirap:  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  At ang Dios ay hindi nagsalita ng
kahit isang pag-sang ayon.  Hindi dumating ang mga anghel para tulungan Siya.  Tila natalo Siya ng
kamatayan.

Naibalita na habang nakaratay sa banig ng kamatayan si Reyna Elizabeth ng Englatera, sinabi “Tapos na.
Naabot ko na ang katapusan.  Ang magkaroon ng iisang buhay at nagawa ko na, ang mabuhay at
magmahal at magtagumpay, at ngayon, natapos na.  May malulupig na mga bagay, pero hindi ito.”

Ganito ba ang sinabi rin ni Cristo?  Isang sigaw ng kabiguan, isang sigaw ng pagkalupig, isang sigaw ng
kamatayan?  “Naganap na.”

Pero mga minamahal, hindi ganito ang nangyari.  Dahil masdan at pakinggan uli.  Pakinggan mo ang mga
pananalita ni Jesu Cristo.  Sinabi Niya sa mga punong Judyo sa Juan 10:  “Dahil dito'y minamahal ako ng
Ama,  sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay, upang ito'y kunin kong muli.  Walang nag-aalis nito sa akin,
kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong
muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama."

Sa harap ng trono ni Pilato, sinabi ni Jesus ang katulad nito.  Nang sabihin ni Pilato, “Ayaw mong
makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na ako'y may kapangyarihang ikaw ay pakawalan at may
kapangyarihang ikaw ay ipako sa krus?"  Sumagot si Jesus, “Hindi ka magkakaroon ng anumang
kapangyarihan laban sa akin malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas.”  At muli, nang si Jesus ay nasa
hardin at malapit na Siyang dakpin, sinabi Niya, “Sino ang hinahanap ninyo?”  Sumagot sila, “si Jesus na
taga Nazaret.”  At pagkatapos, sinabi ni Jesus, “Ako nga.” Sila ay napasubasob sa lupa sa kapangyarihan
ng salita at presensya ng Anak ng Dios. 

Walang pagkalupig sa salitang ito.

Bakit hindi Niya sinagot si Pilato?  Bakit ibinigay Niya ang sarili sa mga hahagupit?  Bakit hindi Siya bumaba
sa krus?  Bakit hinsdi Siya tinulungan ng mga laksa-laksang anghel?
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Dahil ito ang nais Niya.

Ito ang kusang-loob na pagdurusa ni Jesu Cristo.  At ang Kanyang mga kaaway ang gumagawa ng
Kanyang kalooban.  Ginawa Niya ang mga ito.  Sinabi Niya ang mga ito.  Ipinako Siya sa krus.  Binigyan
nila Siya ng suka sa tambo.  Upang matupad ang lahat ng sinasabi sa Kasulatan.  Alam ng Dios ang
gagawin nila sa Kanyang Anak.  Walang pagkalupig.  May tagumpay sa sigaw ni Jesus.

Sa Kanyang pagtungo sa krus, sinabi ni Jesus sa Juan 12:31, “Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito.
Ngayon ang pinuno [diablo] ng sanlibutang ito ay palalayasin.”  Ang lahat ng mga kaaway ni Cristo ay
nalupig na sa sanlibutang ito.  “Naganap na.”  Tapos na si Satanas.  Natapos na ang kasalanan.  Ang
kamatayan ay natapos na.  Ang sumpa ay natapos na.  “Naganap na.”

Natapos na ang kapangyarihan ni Satanas.  Siya ay nagapos na sa panloloko sa mga bansa.  Ganito ito
sinabi sa Hebreo 2:14: “…upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may
kapangyarihan sa kamatayan, samakatuwid ay ang diyablo.”

Sa krus ni Cristo ay may kakatwa.  Dumating Siya upangf talunin ang kamatayan.  Dumating Siya upang
wasakin ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.  At ginawa Niya ito sa Sarili upang
mapasailalim ng kamatayan at ng diablo upang talunin Niya ito.  Inialis Niya ang kamandag ng kamatayan,
ang kasalanan.  “Natupad na.”

Kaya nagsalita si Cristo una ng salitang ito laban kay Satanas bilang salita ng pagtatagumpay.

Ngayon, ikalawa, isipin dapat natin ang salitang ito ni Jesu Cristo bilang salita na sinasabi ng Dios.  At
pagkatapos ating makikita ito bilang salita ng pagtatapos.

Ito ay salita na sinabi ni Jesus sa Dios sa Juan 17 bago Siya magtungo sa krus.  Sa Juan 17:4 sinabi Niya:
“Niluwalhati kita sa lupa, sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin.”  Ay muli, “At ngayon, Ama,
luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng
sanlibutan.”  Sa Hebreo 10 ating makikita uli ang salitang ito ni Jesus na sinasabi sa Dios.  Ating
mababasa:  “Kaya't pagdating ni Cristo sa sanlibutan ay sinabi niya, "Hindi mo nais ang alay at handog,
ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan.”  Sinasabi Niya sa Dios, naganap Ko na ang Kasulatan ng
Lumang Tipan, ang mga hula at larawan ng paghahandog.  Natupad na.

Sa ilang sandali, ang tabing sa temple ay nahati sa dalawa.  Ano ang ibig sabihin nito?  Ibig sabihin
nagawa na ng Dios ang templo.  Nagawa na ng dios ang mga paglalarawan.  Nagawa na ang layunin nito.
Naabot na ang huling paglalarawan ni Jesu Cristo.  Lahat ng mga paglalarawan ay natupad na ni Jesu
Cristo.  Natapos na Niya ang banal na pagsasagawa.  Natapos na Siya sa mga tungkulin sa templo.

Muli sa Hebreo 10:  At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng
gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan.  Ngunit nang
makapaghandog si Cristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay
umupo sa kanan ng Diyos.

Ano ibig sabihin nito?  Ito ang ibig sabihin.  Tuwing umaga at gabi ginagawa ang paghahandog sa Lumang
Tipan ng mga pari na paulit-ulit.  Taon-taon, sila ay may paskuwa at nagpapatay sila ng kordero na
paulit-ulit.   Taon-taon sa araw ng dakilang araw ng paghahandog, dalawang kambing ang dinadala, ang
isa ay pinalalaya sa ilang, at ang isa naman ay pinapatay para sa bayan.  At sa tuwing ginagawa nila ito,
alam nila na dapat ulitin ito dahil hindi pa natatapos ang gawaing ganito.  Pero ngayon, tinapos na ito ni
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Cristo sa Kanyang kamatayan.  Binayaran Niya ng halaga, at nalalaman Niya na ang handog ay hindi na
dapat ulitin pa.  “Natupad na.”

Sa kamatayan rin ni Cristo ang mga hula sa Lumang Tipan ay naganap na.  Gaya ng mababasa mo sa
ebanghelyo, lalo na may kinalaman sa krus, paulit-ulit nilang sinasabi, “upang matupad ang sinasabi ng
Kasulatan.”  Binigyan nila ng suka na maiinom, ipinako nila Siya sa pagitan ng dalawang criminal,
hinati-hati nila ang Kanyang kasuotan, hindi nila binali ang Kanyang mga binti, sumigaw Siya “Dios Ko,
Dios Ko” – bakit?  Upang maisakatuparan ang Kasulatan.  Ang Lumang Tipan ay mensahe sa  darating na
paghahandog ng Tagapagligtas.  Nariyan si Cristo sa Kanyang dugo at paghahandog.

Nalalaman ito ni Jesus.  Sa naunang mga talata kanina, sa Juan 19:28, ating mababasa:  “sapagkat alam
ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, ay sinabi niya (upang matupad ang kasulatan)…”
Alam Niya.  At habang minamasdan Niya ang Dios at ang mga mata sa Dios, sinabi Niya, “Ama, naparito
Ako upang tuparin ang kalooban Mo, upang mangyari ang kalooban Mo sa Akin.”  Dumating Siya sa laman.
Ipinakilala ang Sarili sa pamamagitan ng Kanyang ministeryo kung sino Siya.  Bumuo Siya ng grupo ng
mga alagad na magiging saligan ng iglesia sa Bagong Tipan at magdadala ng Kanyang patotoo.  Umalis
na Siya sa krus.  Nagtiis Siya, at paghihirap sa krus, hindi lang sa pag-uusig ng mga tao, kundi sa
kadiliman at paghihirap sa impierno.  Sumigaw Siya mula sa hukay ng impierno sa pag-iisa.  At sinasabi
Niya ngayon, “Natupad na.”  

Sinunod Niya ang kalooban ng Dios para sa Kanya.

Pero meron pa sa lupa habang sinasabi Niya ito sa Dios.  Natupad na, hindi lang ang salitang nasambit
ayon sa kasaysayan ng mundo, kundi sa pagsasalita Niya sa Ama, ito ay sinabi ayon sa teksto ng walang
hanggan, sa pagtupad sa walang hanggang payo ng Dios para sa Kanya.  Ito ang walang hanggang Anak
na nagsasalita sa walang hanggang Ama na sinasabi, “Ama, ito ang ating payo, ang ating walang
hanggang payo at plano… natupad na.”

Sa Mga Gawa kabanatang 2, nagbigay si Pedro ng paunang salita nang sabihin niya na ang paunang
kaalaman ng Dios na ang papatayin ng masasamang Judyo si Jesu Cristo.  Siya ring apostol na nagsabi
na tumawag sa Kanya na Kordero na papatayin bago pa maitatag ang sanlibutan.

At ngayon ay may pag-uusap sa pagitan ng Kordero at ng Dios na Siyang papatayin, at sinasabi Niya,
“Natupad na.”  Tinutukoy Niya ang Kanilang walang hanggang panukala patungkol sa katubusan ng
sangkatauhan.  Sila ay may walang hanggang plano at layunin sa lahat ng mga  bagay sa kasaysayan ng
mundo.  Ang Ama at Anak at Espiritu ay nagsabi, “Gawin Natin ito, likhain NAtin ang tao, Ating tubusin
ang tao sa kasalanan…”  Lahat ng ating nakita sa kasaysayan ng mundo ay dahil sa kanilang sinabi, “gawin
Natin ito.”

At sa lahat ng ito, ang Dios na trinidad ay may layunin – ang Kanyang Pansariling kaluwalhatian sa
kaligtasan ng Kanyang bayan at gayondin ng pinili.  Kasama sa plano ang lahat ng mga bagay, bawat
detalye ng buhay sa lupa at sa kalawakan.  Kasama ang malalaking bagay, ang sangnilikha, ang
pagkakasala ng diablo, ang pagkahulog sa kasalanan ng tao, at madilim na sandali ng tao sa paghahanap
sa Dios.  Lahat ng ito ay kasama.  Iyan ay dahil ang Dios ang gumawa ng magandang planong ito ng
kaligtasan upang tubusin ang tao, upang mailapit sila at iligtas sa Kanyang biyaya mula sa kadiliman ng
kanilang kasalanan at sumpa.  At nalalaman ng Dios na ipadala ang Kanyang Anak bilang Tagapagligtas
sa krus.  Ito ang sentro sa plano ng Dios.  At sinasabi ni Jesus sa Ama:  “Natupad na.”

Anbg krus ang sentro ng kasaysayan, hindi nauna ang Kalbaryo, kundi sa walang hanggang payo ng Dios,
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nasa plano ito ng Dios bago ang lahat.   Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita,  ang panganay sa
lahat ng mga nilalang;  sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa
lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga
pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan — lahat ng mga bagay ay nilalang sa
pamamagitan niya at para sa kanya.  “Natupad na.”

Ang gawa ng krus na ang bawat detalye ay nangyari ayon sa magandang plano ng Dios para sa
kasaysayan ng lupa, ay natapos na.  Ito ay sigaw ng kasiyahan.  Natupad na.

Ang isang arkitekto ay gumagawa ng blueprint.  Ang isang tagapagtayo ang kumukuha sa blueprint ng
isang bahay ayon sa plano.  At kapag nagawa na niya ito, nailagay na ang hardin, mga puno, atbp – ito
ay napakaganda.  Siguro bago pa ito makita ng may-ari, ang tagapagtayo at arkitekto ay naglakad muna
sa palibot nito at nagsabi, “natupad na.”  Minasdan nila ang blueprint, at nakita nila na ang lahat ay
nagawa ayon sa plano.

Sinasabi ni Cristo sa Ama, natupad na, naganap na.  Gaya ng plano.  At ang Ama ay nasiyahan.  Sa
paglikha, minasdan Niya ito ayon sa pagkakagawa, at masdan mo, napakaganda nito.  Minasdan ng Dios
ang krus, at sinabi Niya na napakaganda nito.  Matututunan natin ito sa muling pagkabuhay.  Ang gawa
ay natupad na.

At ikalawa, ito ay salita ng katapusan na sinabi ng Anak sa Ama.

Ang ikatlong paraan ng pagtingin nito sa sinabi ni Cristo ay isang salita ng kaginhawahan.

Natupad na.  Sinasabi ni Jesus sa Kanyang bayan, sinasabi sa lahat na sumampalataya sa Kanya, na ang
ginawa Niya ay upang tiyakin ang kanilang kaligtasan ay natupad na.  Isang kaginhawahan ito.

Ang kasalanan ay kabayaran ng katuparan.  Ang pagkasira ng kapangyarihan ng kasalanan ay natapos
na.  Si Satanas na ating dakilang kaaway ay natapos na.  Winasak na ang kamatayan.  Lahat ng pagpapala
ng kaligtasan at yaman ng kalangitan ay tiniyak na para sa atin.  Ang poot ng Dios ay napawi na para sa
akin, ito ay natapos na.  Ang bawat kaginhawahan at pangako, bawat biyaya, kaluwalhatian, at langit ay
tiniyak na para sa akin.  Binayaran ako mula sa gapos ng diablo.  Ang halaga ng katubusan ay binarayan
na.  Natupad na.

Siguro sasabihin mo, “Pero hindi ibig sabihing tapos na.  Hindi natapos ang gawain ni Cristo sa krus, ‘di
ba?  Hindi ba, kailangan din Niya mapunta sa libingan, mabuhay na muli, umakyat sa langit, isugo ang
Espiritu Santo, mamagitan para sa atin, at magbalik mula bilang Hukom?  At kapag minasdan mo ang
paligig, o ang aking buhay, o ang aking puso, marami pang dapat gawin si Cristo.  Natapos na ba?

Pero nakita mo, ito mismo ang kaginhawahan sa atin.  Oo, nakikipaglaban pa rin tayo sa kasalanan.  May
labanan pa rin sa sakit at kamatayan.  Oo hindi pa rin natin nararating ang langit.  Pero nakita mo ba,
nang sabihin ni Cristo, natupad na, ibig Niyang sabihin na ang lahat ng mga pagpapala ay natiyak na, para
sa atin, sa gitna ng mga kaguluhan, wala na tayong dapat pang ikatakot at isipin pa.  Hindi tayo dapat
magtalo sa bigat ng sala ng ating mga kasalanan.  Binayaran na ni Cristo ang halaga, winasak na ni Cristo
ang kapangyarihan ng kasalanan.  Kahit noong Siya ay nilibing, ang libingan man ay hindi nakapagpagapos
sa Kanya.  Wala na itong kapangyarihan sa Kanya.

Isang kaginhawahan din ito sa atin, kapag namatay na tayo.  Mamamatay tayo ay tatayo sa harap ng
Hukom.  Namatay si Cristo, at Siya ay tumayo na sa Hukom, at binayaran na Niya ang halaga, kaya nang
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Siya ay mailibing, mamatay, wala ng kapangyarihan pa sa Kanya ang kamatayan.  Natupad na.  Natapos
na sa bawat isang sumampalataya sa Kanya. 

Mahalaga ba ito sa iyo, minamahal?

Nakikita mo ba ito na mismong salita na pinakamahalaga na nasabi?  Ito ay salita na sinasabi sa atin kung
ano ang patungkol sa krus.  Ito ang ginawa ni Cristo sa Kanyang kamatayan, tinupad Niya ito, binayaran
Niya ang halaga ng katubusan.

Maraming kahulugan sa atin ang krus ni Cristo kaysa sa anoman sa lupa.  Sa Galacia 6:14, sinasabi ni
Pablo, “Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki, maliban sa krus ng ating Panginoong
Jesu-Cristo, na sa pamamagitan nito ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin, at ako'y sa
sanlibutan.”  Niluluwalhati natin ang krus, at dito ang lupa ay namamatay, walang halaga sa atin, dahil
tayo ay inihahatid nito sa walang hanggang mga bagay.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo dahil sa gawa ni Cristo para sa kalubusan ng Kanyang gawain, para
sa kabayaran, para sa tagumpay, para sa kaginhawahan.  Dalangin namin Panginoon, na kami ay
mamuhay sa karunungan ng krus at makita ito sa aming mga buhay at magbago sa amin sa mamuhay
sa Kanya at mamuhay na hiwalay sa patay, sa sanlibutang ito.  Alang-alang kay Jesus, Amen.


