
 
 

 

  
 

 
 
 

 
GOOD FRIDAY 

“Ang Banal na Krus ay Kapatawaran.  

Ang Banal na Krus ni Hesus ay Kaligtasan” 

(John 18,1-19,42) 

 
 



 
 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, Biyernes Santo, ay atin 

gugunitain ang pagpasan, pagkapako at pagkamatay ni Jesus doon sa Krus. Ang atin 

pagdiriwang ay ang pagtatanghal at paghahalik sa Banal na Krus ni Jesus. 

     

   Ang pagpapako sa krus ay isang uri ng parusa ng Imperyong Romano. Ito ay nakalaan 

sa mga salarin o sa mga naghihimagsik laban sa kanila. Ang pagpapako sa krus ay 

larawan ng kahihiyan, sumasagisag sa kalupitan ng tao at katiyakan ng masakit na 

kamatayan. Mangyari pa, ang krus ay naging tanda ng karahasan at kapaitan. 

 

   Kahit walang kasalanan tinanggap ni Hesus ang krus. Dahil sa atin at para sa atin 

pinasan Niya ang krus. Inako Niya ang kaparusahan na nakalaan sa atin. At Siya ang 

napapako para sa ating kaligtasan, upang ikaw at ako ay matubos mula sa kasalanan. 

 

   Ipinahayag ni San Pablo sa kanyang sulat para sa mga taga-Efeso “nagpakababa siya at 

naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus” (2,8). Kaya naman 

dahil sa ginawa ni Hesus, ang krus ay nagpapahayag ngayon ng dalawang katotohanan. 

Ito ngayon ang atin tatandaan, babauin at pananaligan. Ano po ang mga ito? 

 

Una, ang krus ay hindi na kalupitan bagkus ito ay kapatawaran 

  Ikalawa, ang krus ay hindi na kahihiyan bagkus kaligtasan. 

 

   Una. Si Hesus ay kaagad na nagpatawad. Siya ang unang naawa at nahabag sa atin. Sa 

ating mga kasalanan dapat lamang na tayo ay hatulan at parusahan. Sa ating pagsuway 

at pagtalikod sa Panginoong Diyos, tama lamang na tayo ay itakwil at palayasin sa 

Kanyang paningin. Datapuwa’t hindi Niya ito ginawa. Tayo ay Kanyang tinubos sa 

pamamagitan ng krus. Sa krus ipinadama ni Hesus ang Kanyang pagmamahal. At ito ay 

pagmamahal na nagpapatawad.  

 

   Tandaan po natin na kailan man hindi mapapagod na magpatawad sa atin ang ating 

Panginoong Diyos. Hindi magbabago ang Kanyang kagustuhan na tayo ay Kanyang 

iligtas. Hindi rin Siya maghihinayang na ikaw at ako ay Kanyang iniligtas.  

 

   Ang pagpasan ni Hesus ng krus at ang Kanyang pagkapako sa krus ay sukatan at 

batayan ng Kanyang malawak at malalim ng pagpapatawad at pagliligtas sa atin. 

 



 
 

 

   Si San Juan Maria Vianney ay nag-papaaalala sa atin, “you must accept your cross; if you 

bear it courageously it will carry you to Heaven.” 

 

   Tandaan po natin, mga kapatid, dadalhin tayo ng Krus ni Jesus sa kaligtasan. Ihahatid 

tayo ng Krus ni Jesus sa Langit. Amen po?       

 

 

   Ikalawa. si Hesus ay kusang loob tumanggap at buong puso nagpasan ang krus. Hindi 

Siya napilitan. At hindi rin Siya napasubo. Bukal din sa Kanyang kalooban na napapako 

sa krus. Ang Kanyang pagkapako sa krus ay kaligtasan ng sanlibutan. Ang krus ay 

naging kasangkapan sa pagpapatawad at sa pagliligtas sa sanlibutan. Kaya naman ang 

krus ay hindi na kahihiyan bagkus ito ngayon ay kaligtasan.  

 

   Sa pasimula ng ating pagdarasal ng “Daan ng Krus” hindi ba’t ang ating pagtugon ay 

“sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus ay sinagip mo ang mundo.” Sinabi sa atin San 

Mateo sa kanyang Ebanghelyo na “dumating ang Anak ng Tao hindi para paglingkuran kundi 

para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pangtubos sa marami” (20,28). 

 

   Hindi tayo pinabayaan ng Panginoong Diyos na masadlak sa kasalanan at kamatayan. 

Hindi pinahintulutan ng Panginoong Diyos na tayo ay manatiling alipin ng Diyablo. 

Tayo ay Kanyang pinalaya. Tayo ay Kanyang pinatawad. Itinaya Niya ang sariling buhay 

ng Kanyang bugtong na Anak na si Hesus para sa ating kaligtasan. Ibinuwis ni Hesus 

ang Kanyang sarili upang ikaw at ako ay mabawi Niya mula sa kasalanan at kamatayan.  

 

   Mayroong napakagandang pangyayari sa buhay ni Santo Tomas Aquinas tungkol sa 

krus. Siya ay lubhang kilala bilang sikat at mahusay na mangangaral at manunulat. Siya 

ay matalino at banal. Si Santo Tomas ay magaling din na tagapagturo at at matalinong 

teologo. Mayroong sa kanya ay nagtanong, “saan nanggagaling ang iyong magaganda at 

mahahalagang sinusulat? Saan mo nakukuha ang kagandahan at katotohanan ng iyong mga 

pinapangaral?” 

 

   Si Santo Tomas Aquinas ay tumugon, isang simpleng kasagutan “mula sa krus, sa krus 

ni Hesus.” 

 

   Mga minamahal kong mga kapatid kay Hesus, totoo na tayo ay nahihirapan at may 

pangangailangan. Totoo na tayo ay nasusugatan at nagkakasala. Tunay nga na tayo ay 



 
 

 

may mabigat na suliranin o may malalang karamdaman. O kayo tayo ay nakakaranas ng 

kapinsalaan dala ng kalikasan. Subalit atin pakatandaan ng mabuti na nariyan palagi ang 

krus ni Hesus na nararapat natin tanggapin at pasanin. At mula sa krus ni Hesus ay atin 

din makakamit ang kapatawaran, kagalingan at kaligtasan. 

 

   Tumingin lamang tayo sa krus. Makinig na lamang tayo sa winika ni Hesus “kung may 

ibig sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus” (Mateo 16,24). 

Tandaan po natin at panaligan:  

 

   Ang Banal na Krus ni Jesus na atin tinanggap at pinasan ay hindi kalupitan, bagkus ay 

ang atin kapatawaran. Ang Banal na Krus n Jesus na atin tinanggap at hinalikan ay hindi 

kahihiyan, bagkus iyan ay ang atin kaligtasan.   
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