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LUCAS 23:33 
“IPINAKO SA KRUS KASAMA NG MGA KRIMINAL” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Sa mensaheng ito pagbubulayan natin ang pagdurusa at kamatayan ni Jesu Cristo mula sa pananaw ng 
Lucas 23:33.  Nais kong pagtuunan natin lalo na ang huling mga salita ng talatang ito:  “kanilang ipinako 
siya sa krus, kasama ng mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa.” 
 
Alam natin na itong detalye ng kamatayan ni Jesus, na Siya ay ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang 
kriminal, ay mahalaga dahil ito ay nakatala sa lahat ng apat na ebanghelyo.  Sa Mateo 27:38 ay 
mababasa natin:  “At may dalawang tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa.”  
Sabi ng Juan 19:18, “Doon ay kanilang ipinako siya at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran, 
at sa gitna nila ay si Jesus.”  Dito ay idinagdag ni Marcos na ito ay nangyari bilang katuparan ng propesiya 
(Marcos 15:27, 28), “At ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan; isa sa kanan, at isa sa 
kanyang kaliwa.   [At natupad ang kasulatan, na nagsasabi: At siya'y ibinilang sa mga suwail.]”  Ang 
propesiya na natupad ay Isaias 53:12. 
 
Hindi aksidente na si Jesus ay ipinako sa pagitan ng dalawang kriminal.  Ito ay nangyari sa pamamagitan 
ng itinakda ng Dios at ayon sa walang hanggang layunin ng Dios.  Kung sino ang may pananagutan dito 
ay hindi natin alam.  Maaaring ito ay pahayag mula kay Pilato laban sa mga Judio:  “Narito ang inyong 
hari, ibinaba at itinulad sa pinakamababa sa inyong lipunan.”  O maaaring ninais ito ng mga Judio upang 
si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay mapahiya.  Sa anumang katayuan, ang Dios ay soberano.  
Bagama’t ginawa ito ng taong masasama, ito ay itinakda ng Dios, at ang katunayan na ginawa itong 
marami sa Kasulatan ay nangangahulugan na ito ay karapat-dapat nating pag-aralan.  
 
Ang pagpapako kay Jesus sa pagitan nitong dalawang kriminal ay isang tanda.  May sinasabi ito sa atin.  
Ang Dios ay may sinasabi sa atin sa pamamagitan nito.  Dito si Jesus ay itinulad sa mga makasalanan, at 
kasabay nito lumikha Siya ng paghihiwalay sa pagitan ng mga makasalanan – ang isang naligtas at ang isa 
na walang hanggang napahamak. 
 
Sino ang mga kriminal na ito?  Sila ay mga lalaking nahatulan sa malubhang krimen, mga lalaking 
nasangkot sa pagnanakaw at pagpatay, na nauna nang nilitis at inilagay sa hatol na kamatayan.  Ang mga 
ito ay mga lalaking nararapat sa kamatayan, gaya ng inaangkin ng isa sa kanila sa bandang huli ng 
talatang 41.  Bakit inilagay ng Dios ang dalawang ito sa magkabilang tabi ni Jesus?  Ano ang kinakatawan 
nila?  Kinakatawan nila sa atin ang buong sangkatauhan.  Dito ay sinasabi sa atin ang tungkol sa 
sangkatauhan sa kabuuan – kung ano ang bawat tao at ano ang nararapat sa bawat tao.  Pansinin, 
habang sila ay inilalarawan, walang pagkakaibang ginawa sa pagitan nila.  Sila ay inilarawan lamang 
bilang dalawang kriminal.  Sila ay pinagsama.  Hindi natin alam kung alin ang nasa kanan ni Jesus o alin 
ang nasa Kanyang kaliwa.  Sila ay kapwa hinatulan bilang mga mamamatay-tao, at kapwa sila hinatulan 
ng kamatayan.  Walang pag-aalinlangan tungkol sa kanilang pagkakasala.  Sino sila?  Sila ay mga 
makasalanan, silang dalawa, nararapat sa kamatayan. 
 
At iyan ang sangkatauhan.  Ito ang mundo ng tao.  Iyan ay ikaw at iyan ay ako.  Tayong lahat ay 
kinakatawan sa dalawang kriminal na ito.  Sa Roma 3 sinasabi ng Salita ng Dios na tayong lahat ay nasa 
ilalim ng kasalanan, walang matuwid, wala kahit isa; walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa; 
walang takot sa Dios sa kanilang mga mata.  At dahil dito, ang lahat ay nararapat sa kamatayan, iyan ay, 
walang hanggang kamatayan sa impierno.  Ito’y ganito dahil mayroon tayong parehong ulo, parehong 
pinagmulan kay Adan.  Ang kanyang pagiging makasalanan at ang kanyang sala ay ipinasa sa lahat ng 
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tao.  Roma 5:12:  “Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa 
sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang 
kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala.”  At talatang 18:  “Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng 
isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao.”  Tayong lahat ay pinagsama-sama dito 
sa dalawang kriminal.  Tayong lahat ay may parehong bunga ng kasamaan.  Tayong lahat ay mga 
makasalanan.  Nararapat sa ating lahat ang gayon ding kahatulan. 
 
Mahal na tagapakinig, nakikita mo ba ang iyong sarili sa dalawang kriminal na ito.  Katabi ni Jesus, tayo 
ay mga makasalanan. 
 
Mahalagang ang dalawang ito ay ipinako sa krus.  Sinasabi sa atin ng Kasulatan na ang kamatayang ito, 
sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, ay sumasagisag sa sumpa ng Dios laban sa tao.  Sa Lumang 
Tipan, ipinagbabawal sa mga Israelita ang iwanang nakabitin ng magdamag ang mga ipinapako sa krus 
dahil “ang taong binitay ay isinumpa ng Dios.”  Sa kanilang kamatayan, hindi lamang hinahatulan ng 
hudikaturang Romano at sinasabing hindi sila karapat-dapat na mabuhay at lumakad kasama ng mga 
tao, kundi ang Dios mismo ang nagsasabi nito tungkol sa kanila.   Ito ang kamatayan ng isinumpa.  Ang 
isang nakabitin sa krus ay hindi nararapat sa lupa at hindi nararapat sa langit kasama ng Dios.  Nakabitin 
siya sa lupain kung saan ang bawat tao ay kabilang.  Sa pagpapako ng mga kriminal, sinasabi ng Dios sa 
buong sangkatauhan:  “Ikaw ay isinumpa.” 
 
Si Jesus ay ibinilang dito sa dalawang suwail.  Siya ay ipinako sa pagitan nila.  Ang tatlo ay pinagsama-
sama sa ilalim ng sumpa.  Gayunpaman ay may kaibahan sa pagitan nila.  Hindi lamang kaibahan sa 
pagitan ni Jesus at ng dalawang ito, kundi kaibahan sa pagitan ng dalawa.  Si Jesus, na nasa gitna, ay 
naghihiwalay sa kanila.  Ang kamatayan ni Jesu Cristo ay gumagawa ng kaibahan sa pagitan nilang 
dalawa.  Sa bandang huli ng kapitulo nalaman natin na ang isa ay sumampalataya at naligtas, at ang isa 
ay pinagmatigas at napahamak nang walang hanggan. 
 
Sinabi ko na sinasagisag nila ang sangkatauhan.  Sa sangkatauhan, sa buong kasaysayan, mayroon nitong 
katulad na paghihiwalay sanhi ng krus at pagdurusa ni Jesu Cristo.  Ang ebanghelyo ay pumapasok sa 
buong kasaysayan, at ito ay naghihiwalay.  Nag-iiwan ito sa nakalipas ng dalawang tao.  Ang mensahe 
nito na ang lahat ay makasalanan ay naghahatid ng dalawang tugon.  Lumilikha ito ng mga 
mananampalayata at di-mananampalataya.   
 
Ang kaibahang ito ay hindi dahil ang isang tao ay mas mabuti sa kanyang sarili kaysa iba.  Hindi ito kaso 
na ang isa sa mga kriminal na ito ay hindi kasing-sama ng isa.  Kapwa sila hinatulan ng matuwid.  Sinasabi 
sa atin ni Mateo na nang simula sila ay kapwa kasama sa karamihan na nanunuya kay Jesus.  Tayong 
lahat ay nasa katulad na kahatulan.   
 
Ang paliwanag sa dalawang taong ito, sa pagkakaiba nitong dalawang kriminal na ito, ay ang soberanong 
biyaya ng paunang pagtatalaga ng Dios.  Sa walang hanggan, sa isip at layunin ng Dios, mayroon na 
nitong dalawang tao.  Nakilala at inibig na ng Dios ang sarili Niyang bayan mula pa ng bago itatag ang 
sanlibutan.  Itinakda na Niya ang kanilang bilang at kung sino ang makakasama sa bilang na iyon.  Pinili 
Niya ang Kanyang bayan at itinakuwil ang iba.  Sa Kanyang pag-ibig, ipinadala Niya ang Kanyang Anak 
upang mamatay para sa mga pinili Niya.  At sa Kanyang kamatayan, nililikha ni Cristo ang paghihiwalay 
ding ito.  Hindi Siya nagkakaloob ng mapagmahal na handog ng kaligtasan para sa dalawang kriminal, ni 
para sa buong sangkatauhan, kundi namatay Siya upang tiyakin ang kaligtasan ng sariling Kanya sa 
pamamagitan ng pagbabayad para sa kanilang mga kasalanan.   
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Mula sa simula ng kasaysayan hanggang sa wakas nito, ang mensahe ng ebanghelyo ay gumagawa ng 
paghihiwalay.  Sa mismong pasimula (Gen. 3:15), ang Dios ay nagsasalita tungkol sa dalawang binhi – 
ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas.  Sinasabi Niya ang tungkol sa kanilang pagkapoot.  Sa Genesis 4 
ang paghihiwalay na iyon ay naging malinaw sa mga anak ni Adan at Eba.  Si Cain ang masamang anak at 
si Abel, ang anak na sumasampalataya.  At ang paghihiwalay na iyon ay likha ng paghahandog ng 
kordero.  Tinanggihan ito ng isa, ang isa naman ay sumampalataya dito.  Si Jesus, sa gitna, ay lumilikha 
ng paghihiwalay sa sangkatauhan.  
 
Paano Niya ginagawa ito?  Tingnan natin ang eksena sa Golgota.  Sa mga unang sandali ng pagpapako sa 
krus, si Jesus ay walang ginagawa.  Ang resulta ay kapwa sila nagpapahayag ng magkatulad na 
pagkapoot sa Dios at sa Kanyang Anak.  Kapwa nila Siya sinusumpa.  Kapwa sila nagrereklamo sa Kanya.  
Bago dumating ang gawa ng biyaya, ang hinirang na kriminal ay nakalantad sa kung ano ang kanyang 
kalikasan.  Subalit ibinaling ni Jesus ang Kanyang pansin sa makasalanang ito at nagsimula ng kagila-
gilalas na gawa ng biyaya sa Kanya.  Mabilis Siyang gumawa, sapagkat mayroon na lamang Siyang ilang 
oras bago mamatay ang taong ito.  Wala nang oras para sa patuloy na pagtuturo at malumanay na 
paggabay.  Kailangan Niyang gumawa nang mabilis at makapangyarihan. 
 
Ang nakikita natin at naririnig sa gawang ito ay kung ano ang panlabas na nangyayari.  Subalit mayroong 
isa pang gawa, ang di-nakikita at makapangyarihang gawa, na nangyayari sa puso nitong isang pinili, 
hinirang na kriminal.  Ang Dios, sa pamamagitan ng isang soberanong gawa, ay nagtatanim sa puso ng 
isang ito, nitong anak na minahal ng walang hanggan, ang prinsipyo ng bagong buhay, ang binhi ng 
muling kapanganakan.  Ang Dios ay gumagawa sa kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu 
Santo kung kaya’t siya ay muling ipinanganak, ipinanganak mula sa kaitaasan.  At yamang muling 
ipinanganak, nakikita na niya ngayon at ninanasa ang kaharian ng langit.  Hiwalay sa gawang iyon, siya ay 
bulag at patay sa espiritual.    
 
Kasama ng gawa ng Espiritu Santo ay ang panlabas nating nakikita at naririnig sa eksena sa Kalbaryo.  
Dinala ni Jesus ang ebanghelyo sa kaawa-awang makasalanang ito – ang ebanghelyo na magdadala dito 
sa nagrereklamo, nanunumpang lalaki na makita niyang siya ay nararapat sa walang hanggang 
kamatayan, at ng ebanghelyo na magdadala sa kanya ng salita ng kahabagan at biyaya sa kanyang 
pagsisisi.  Naririnig niya ang ebanghelyong iyon sa panalangin ni Jesus mula sa krus:  “Ama, patawarin 
mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa.”  Ang panalanging iyon ay dumating sa 
kanya nang makapangyarihan at personal.  Nauunawaan niya na ang Isang katabi niya na tumatawag sa 
Dios na Kanyang Ama ay ang Anak ng Dios.  Nauunawaan niya na ang Isang katabi niya, na 
nananalanging:  “Patawarin mo sila,” ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan.  
Nauunawaan niya na ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay sa kamatayan ng Isa na kasama niyang 
ipinako sa krus.  Pinagtibay ng Dios ang salitang iyon sa kanyang puso sa pamamagitan ng Espiritu.  At 
ang kaibahan ay agad na malinaw. 
 
Ang isa pang kriminal ay naririnig at nasasaksihang lahat ang katulad na mga bagay.  Walang pagkakaiba 
doon.  At gayunman, siya ay pinagmatigas.  Hinahatulan siya ng sarili niyang mga salita.  Ipinapakita 
niyan sa atin ang katutubong katigasan ng puso ng tao.  Saanman humaharap si Jesus na may Salita ng 
ebanghelyo at mensahe ng krus, ang pag-iisip ng puso ng mga tao ay nahahayag.  Ang krus ay insulto at 
batong katitisuran sa marami.  Ipinahahayag ng krus ang kasalanan at ang katuwiran ng Dios.  Sinasabi 
nito sa atin na nararapat sa ating lahat ang kahatulan mula sa Dios.  Sinasabi nito sa atin na si Cristo ang 
tanging daan.  Tinatawag tayo nito upang iwanan lahat ng pagtitiwala sa ating sarili upang matanggap ng 
Dios, upang alisan ng laman ang sarili, upang magsisi sa kasalanan, at magtiwala lamang kay Jesus – ang 
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tanging daan ng kaligtasan.  At sa pusong di muling ipinanganak, iyan ay insulto, isang batong 
katitisuran.  Pinagmamatigas nito ang natural na tao sa kanyang kasalanan.    
 
Dito ang kriminal ay patuloy sa pagsumpa at pagrereklamo kay Jesus.  Narinig niya ang idinalangin ni 
Jesus.  Ngunit sabi niya, “Hindi ba ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami!”  Hindi siya 
magpapakumbaba.  Hindi niya makikilala ang nararapat sa kanya.  Hindi siya magtitiwala kay Cristo para 
sa kaligtasan.  Nangangailangan iyon ng gawa ng biyaya ng Dios.  Ito ang tugon ng natural na tao sa 
ebanghelyo. 
 
Ngunit gumawa ang biyaya ng Dios sa puso ng isa.  Sa kanya ay mayroong paglambot at pagsisisi.  
Bumaling siya sa kapwa niya mamamatay-tao at, sinabi sa kanya:  “Hindi ka pa ba natatakot sa Dios, 
yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan?  Tayo ay nahatulan ng matuwid… Subalit ang 
taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama.”  Sinasabi niya, “Mamamatay ka na dahil sa iyong 
kasalanan.  Hindi ka ba natatakot sa Dios, na Hukom?”  Isang katibayan ng pananampalataya ang 
kapahayagang iyon. 
 
Ang pananampalataya ay kapwa kaalaman at katiyakan.  Alam ng taong ito kung ano ang mahalaga para 
sa tunay na pananampalataya.  Kilala niya ang kanyang sarili.  Patungkol sa sariling pagpapako sa kanya 
sa krus, sinabi niya, “tayo ay nahatulan ng matuwid.”  Ipinahahayag niya ang kanyang kasalanan.  Alam 
niya kung ano ang nararapat sa kanya.  Hindi niya iniiwasan ang kanyang pagkakasala.  Nang ang lahat 
ng mga mata ay nakatingin sa kanya, gumawa siya ng pampublikong kapahayagan.  At hindi siya 
nagtiwala sa kanyang sarili kundi kay Cristo.  “Panginoon,” sabi niya, “alalahanin mo ako, pagdating mo 
sa iyong kaharian.”  Hindi “alalahanin mo ako dahil sa aking ginawa,” kundi “Dios, mahabag ka sa akin na 
isang makasalanan.” 
 
At kilala niya ang kanyang Tagapagligtas.  Sinabi niya tungkol kay Jesus, “ang taong ito'y hindi gumawa 
ng anumang masama.”  Narito ang walang kapintasang Kordero ng Dios, ipinako sa krus, hinatulan ng 
lahat ng nakapalibot sa krus, subalit hindi ng taong ito.  Sa pamamagitan ng mga salitang ito patungkol 
kay Jesus inilagay niya sa wala ang kahatulan ng buong mundo laban kay Cristo.  Sinalungat niya ang 
hatol ni Pilato at ni Herodes at ng Sanhedrin at ng punong pari at lahat ng mga taong sumigaw na, 
“Ipako Siya, ipako Siya!”  Ang taong ito, sabi niya, “ay hindi gumawa ng anumang masama.”  Ang walang 
kapintasang Kordero ng Dios.  At anong katiyakan ang naroon sa kanyang pananampalataya.  Anong 
kapahayagan patungkol kay Jesus.  
 
Anong pagtitiwala sa Kanya para sa kaligtasan.  “Panginoon, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong 
kaharian.”  Sa mga salitang iyon mayroon tayong kamangha-manghang kapahayagan ng pagtitiwala kay 
Jesus.  Nang tinalikuran Siya ng lahat, ang taong ito ay nagtiwala sa Kanya.  Siya ang unang nakakita at 
nakaunawa sa krus at sa pagdurusa ni Cristo sa kung ano ito – ang unang mananampalataya ng Bagong 
Tipan.  Nang mawalan ng pag-asa ang mga alagad; nang ang mga Judio ay naghahanap ng makalupang 
hari; ang taong ito ay nakaunawa sa gawa at sa kaharian ni Cristo.  Nakikita niya na di magtatagal si 
Cristo ay maluluklok sa Kanyang makalangit na kaharian.  At nakikita niya na ang pagdurusa sa krus ang 
daan para sa walang-salang Tagapagligtas upang maisama Niya ang Kanyang bayan sa kahariang iyon.  
“Panginoon,” sabi niya, “alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian.”  
 
Isang kagila-gilalas na gawa ng Dios sa kaligtasan nitong makasalanan sa mga huli niyang sandali.  Ang 
gawa ng kaligtasan na isinagawa ng Dios sa mga puso ng Kanyang mga hinirang ngayon sa pamamagitan 
ng ebanghelyo ay hindi bahagyang kahanga-hanga.  Sa pamamagitan ng gayunding Espiritu hatid Niya 
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ang gayunding ebanghelyo upang buksan ang bulag nating mga mata at pagkalooban tayo ng buhay, 
may katiyakang pananampalataya kay Jesus.  Purihin ang Dios sa Kanyang soberanong biyaya. 
 
Sa pagtatapos natin sa mensaheng ito, ilipat natin ang ating paningin mula sa dalawang magnanakaw 
patungo sa gitna, kay Cristo, na ibinilang kasama ng mga suwail.   
 
Sino ang nagbilang sa Kanya kasama ng mga suwail?  Sino ang nagbilang sa Kanya bilang kriminal kasama 
ng iba?  Ang sanlibutan.  Ang mga tao.  Tiningnan nila Siya bilang isa lamang sa libu-libong nararapat 
mamatay.  Itinakuwil nila Siya.  Ngunit sa paggawa nito, naghatid sila ng kahatulan sa kanilang sarili.  Ang 
buong kaganapan ng paglilitis at pagpapako kay Jesus sa krus ay nagpapakita ng Kanyang kawalang-sala.  
Kailangan nila ng mga sinungaling na saksi.  Apat na ulit na ipinahayag ni Pilato:  “Wala akong nakitang 
anumang kasalanan sa kanya.”  Si Judas, na umaamin sa pagkakanulo sa dugong walang sala, ay umalis 
at nagbigti sa kanyang sarili.  Si Cristo ay walang sala.  Ang tao, na humatol sa Kanya, ay may sala.  
 
Gayunman, kahit na Siya ay walang sala, ibinilang Siya ng Dios na Kanyang Ama kasama ng mga suwail.  
Sino ang nagbilang sa Kanya bilang kriminal?  Sino ang nagbilang sa Kanya kasama ng mga suwail?  Ang 
Dios.  Ang pagpapako sa krus ay pagpapahayag ng sumpa ng Dios na ipinatong sa Kanyang Anak.  Siya ay 
ipinako sa krus kasama ng mga makasalanan dahil Siya ay ipinako sa krus para sa mga makasalanan.  
Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan.  Inalis ng Dios ang sumpa sa Kanyang bayan.  
Inalis ng Dios ang sumpa sa isang kriminal at sa lahat ng Kanyang mga tupa at ipinasan ang sumpang iyon 
dito sa Korderong walang kapintasan.  Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang may kasalanan 
para sa ating kapakanan.  Tinubos tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan, sa pagiging isinumpa para 
sa atin.   
 
At ang kagandahan ng krus ay kusang ginawa ito ng Tagapagligtas.  Ibinilang Niya ang Kanyang sarili sa 
mga suwail.  Hindi lamang Siya ipinako sa krus ng sanlibutan.  Hindi lamang Siya hinatulan ng Dios para 
sa atin.  Kundi sinabi Niya, “Kusa kong ibinibigay ang aking buhay.”  At sa paggawa niyon, masigla at 
mapagmahal Niyang inako ang pagkakasala ng sarili Niyang mga tupa. 
 
At iyan ang batayan ng ating pagtitiwala kay Cristo.  Siya ang unang umibig sa atin! Narinig ng kriminal.  
Siya ay nagsisi.  Siya ay sumampalataya.  At nang gabing iyon siya ay pumunta sa Paraiso – lahat ay dahil 
si Jesus ay ipinakong kasama ng mga kriminal. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Anak na Iyong pag-ibig, sa Kanyang pagkukusang akuin ang aming kasalanan 
sa Kanyang sarili, at sa ebanghelyo ng krus na ipinahahayag pa rin ngayon upang dalhin kaming mga 
makasalanan mula sa kadiliman at kawalang-pananampalataya tungo sa liwanag at sa pananampalataya.  
Kami ay mga makasalanan.  Kami ay nararapat sa kamatayan.  Subalit sumasampalataya, kami ay 
nagpapahayag.  Dahil Siya ay namatay ng kamatayan ng isinumpa, kami ay may katiyakan at pag-asa.  
Salamat po, Panginoon.  Salamat po sa Iyong di-masambit na kaloob.  Amen. 


