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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 53

"Ang Mga Pagdurusa Ng Krus"

ni Rev. Carl Haak

Ayon sa Salita ng Dios, ang ating Panginoong Jesu Cristo ay sadya, kusang-loob, na nagdusa ng kamatayan
sa krus.  Ginawa Niya ang gayon dahil sa paraan lamang na iyon Niya maalis ang sumpa na nakapatong sa
Kanyang bayan.   Sa paraan lamang na iyon Niya matutubos ang kanilang mga kaluluwa mula sa walang
hanggang kapahamakan.   Sa paraan lamang na iyon Niya sila mapapalaya mula sa matinding kahatulan ng
Dios.  Sa paraan lamang na iyon Niya matatamo para sa kanila ang kagandahang-loob ng Dios, katuwiran,
at walang hanggang buhay.

Nais kong tawagin ang iyong pansin sa mga pagdurusa sa krus ngayon bilang katotohanan na walang anak
ng Dios ang makakataglay ng isang nakakasuyang asal.  Ito ay isang katotohanang inilagay sa buong
Kasulatan.  Ito ay isang katotohanan, di gaya ng iba pang katotohanan sa Biblia, na nagpapahayag ng
kamanghaan ng pag-ibig ng Dios at katiyakan ng buo at ganap nating kaligtasan.  Ito ay katotohanang
humihingi ng buo nating pansin.  Alinman sa si Cristo ay nagdusa para sa iyo, o may nakakatakot-tingnan
na kahatulan ng Dios para sa iyo.  

Ang unang bagay na sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa pagdurusa ni Jesu Cristo sa krus ay ang mga
pagdurusang iyon ay panghalili.  Kung may dapat kang malaman na anuman tungkol sa pagdurusa ni Jesus,
dapat mong malaman, una sa lahat, na iyon ay panghalili.  Itatanong mo sa akin ngayon, “Ano ang ibig
sabihin noon?”  Ang ibig sabihin niyon, gaya ng sinasabi sa atin ng Biblia mula simula hanggang dulo, na ang
pagdurusa ni Jesus sa krus ay para sa iba, alang-alang o sa lugar ng o para sa iba na ibinigay ng Ama sa
Kanya.  Mababasa natin sa I Pedro 2:21, “sapagkat si Cristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo,” sa literal
ay, para sa atin.  I Pedro 4:1, “Kung paanong si Cristo ay nagdusa,” sa lugar natin, “sa laman.”

Alam mo na ang salitang “kahalili.”  Sa football at sa basketball ang isang kahalili ay pumapasok sa laro sa
lugar ng isa pang manlalaro.  Ngunit kapag ginagamit natin ang mga salitang “si Cristo ang ating kahalili sa
krus,” iba ang ibig nating sabihin – hindi lamang Siya tumayo sa ating lugar – kundi ang ginawa Niya ay
ibinilang sa atin.  Sa basketball o sa baseball, ang mga punto at mga tulong ay hindi napupunta sa tala ng
panimulang manlalaro, kundi sa tala ng taong humalili.   Ngunit bilang ating kahalili, kinuha ni Cristo ang ating
lugar sa harap ng Dios doon sa krus.  Nilabag natin ang utos ng Dios, ngunit sinabi ni Cristo, “Ama, ibuhos
mo sa Akin ang sumpang nararapat sa kanila.  At ang mga pakinabang ng Aking pagsunod, ng Aking
katuwiran at ng Aking buhay, Ama, pagtibayin mo sa kanila.”  Kaya ang mga pagdurusa ni Jesu Cristo sa krus
ay hindi para sa sarili Niyang mga kasalanan.  Sila ay hindi rin pagdurusa lamang ng isang tao na
nagpapakatotoo sa kanyang paniniwala o bilang halimbawa ng pagiging matatag.  Ang mga pagdurusa ni
Jesu Cristo ay hindi lamang halimbawa ng kung ano ang maaaring gawin ng Dios sa iyo kung hindi ka
sumampalataya.  Hindi.  Ang mga pagdurusa ni Jesu Cristo ay panghalili, sa lugar ng lahat nang ibinigay ng
Ama kay Jesus.
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Ito ay Salita ng Dios, hindi akin.  Ito ang Salita ng Dios (Juan 10):  “Ibinibigay ko ang aking buhay,” sabi ni
Jesus, “para sa mga tupa.”  Nagpatuloy pa Siya sa pagsasabing, Ibinigay sila sa Akin ng Aking Ama, at
ibinibigay Ko ang Aking buhay para sa mga tupa.

Buksan ninyong kasama ko ang inyong Bilbia (kung mayroong malapit sa inyo) sa Isaias 53.
Kahanga-hangang kapitulo iyon.  Iyon ay kamangha-manghang kapitulo! Isinulat walong daan na taon bago
isilang si Cristo! Ang mga iskolar na di-sumasampalataya ay binasa ang kapitulong iyon at nagkamot ng
kanilang mga ulo at sinabing, “Sino ang tinutukoy ni Isaias?”  Subalit wala tayong anumang problema, sa
pamamagitan ng pananampalataya.  Si Isaias ay nagpo-propesiya sa kapitulong iyon ng mga paghihirap ni
Cristo at ng kaluwalhatiang kasunod.  Mababasa mo iyan sa I Pedro 1:10.

Sa pagbabasa natin sa buong Isaias 53, makikita natin sa talatang 4 na pinasan ni Cristo ang ating mga
karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan.  Talatang 5:  Siya’y nasugatan dahil sa ating mga
pagsuway, Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan.  Talatang 6:  Ipinasan sa kanya ng PANGINOON
ang lahat nating kasamaan.  Talatang 8:  Sinaktan dahil sa pagsalangsang ng Aking bayan.  Talatang 11:
At papasanin Niya ang kanilang mga kasamaan.  Talatang 12:  Pinasan niya ang kasalanan ng marami.

Ang mga salita ng Kasulatan ay malinaw.  Si Jesu Cristo, sa krus, ay nagdusa para sa iba sa pamamagitan
ng pagdadala ng nararapat sa kanila upang hindi na nila ito dalhin.  Dinala Niya iyon, pinasan, ipinatong iyon
sa Kanya, Siya’y nasugatan at binugbog dahil sa ating mga kasamaan, sabi ng propeta.  At para kanino Siya
nagdusa?  Siya ay nagdusa para sa pagsuway ng Aking bayan! At nagdusa Siya sa paraang tatanggapin nila
ang personal na katiyakan na Siya ay nagdusa para sa kanila.

May katuruan na si Cristo ay namatay para sa lahat ng tao ng walang di-pagkasali.  Ang katuruang ito ay
hindi nagpapalawak ng pag-ibig ng Dios.  Itinatanggi ng katuruang ito ang kalikasan ng pagdurusa ni Jesu
Cristo.  Kung si Cristo ay nagdusa sa lugar ng lahat, at gayunman marami sa lahi ng tao ang napapahamak
sa impierno, kung gayon ang Kanyang pagdurusa ay walang nagawang kabutihan sa kanila.  Kung gayon ang
Kanyang pagdurusa ay hindi panghalili.  Kung gayon hindi Niya sa katunayan tiniis ang parusa sa paraang
ang parusa ay hindi na muling maipapataw.  Kung gayon ang pagdurusa ni Jesu Cristo sa krus ay hindi para
sa lugar ng mga makasalanan.

Ang pagdurusa ni Cristo sa krus ay ito, ayon sa Kasulatan:  tumayo Siya sa lugar ng iba.  Dinala Niya ang
kanilang kasamaan.  Ang kanilang pagsuway ay ipinataw sa Kanya.  Ang mga latay at mga hampas mula sa
banal na Dios na nararapat sa kanilang kasalanan ay ipinataw sa kanya.  Siya ay hinampas at sinaktan upang
ang lahat na pinag-alayan Niya ng buhay ay hindi na hampasin, ay hindi na hatulan sa kanilang kasalanan,
kundi mabuhay sa Kanya.

Panghaliling pagdurusa.  Iyon ang krus, una sa lahat.

Sa buong buhay Niya dinala ni Cristo ang kasalanan ng Kanyang bayan.  Sa lahat ng araw na Siya ay
nagpagal, tiniis Niya, dinala Niya sa Kanyang puso, ng kusang-loob ang kasalanan ng bayan ng Dios.   Sinabi
Niya sa Ama, “Iniibig Kita, Ama.  Para sa ikaluluwalhati Mo maghahatid Ako ng katubusan para sa kanila na
inibig Mo.”  At ginawa Niya iyon doon sa krus.

Ito’y tiyak na nangangahulugan na dapat natin Siyang ibigin.  “Walang may higit pang dakilang pag-ibig,” sabi
ni Jesus, “kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan.”  Anong
kahanga-hangang pag-ibig nito, na naging sanhi upang ang Panginoon ng kaluguran ay pasanin ang
nakakatakot na sumpa para sa ating kaluluwa?  Ang prinsipyo na nasa puso ng isang Cristiano, ang prinsipyo
na humahawak sa sentro ng kanyang buhay saanman siya naroroon, ay hindi isang biro, mababaw na
pag-ibig kay Cristo.  Kundi ito ay isang pag-ibig kay Cristo na lahat ay sa biyaya.  Sa biyaya lamang.  Ibinigay
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ng Dios ang Kanyang Anak upang pasanin ang ating mga kasamaan – ang kasamaan nilang lahat na pinili
ng Ama sa walang hanggang pag-ibig,  at sa mga pusong kinikilusan ng Ama sa pamamagitan ng
makapangyarihang Espiritu upang bigyan sila ng kaalaman sa kanilang kasalanan at ng kaluwalhatian ni Cristo
na nagdala ng kanilang kasalanan para sa kanila.  

Ang mga pagdurusa ni Jesu Cristo sa krus ay pampalubag-loob din.  Ngayon, sasabihin mo, “Pastor, bakit mo
ginagamit ang mga salitang iyan?  Mahirap din nga para iyo na bigkasin.  Hindi natin ginagamit iyan sa
karaniwan nating pananalita.”  Ginagamit ko sila dahil, sa buong kasaysayan ng iglesia, maingat na pinili ang
mga salita na pinakamagaling na nagpapahayag ng konseptong itinuturo sa Kasulatan.  Huwag kang
magpatakot o magpadaig sa mga nasa iglesia na nagsasabing, “kung iyon ay mahirap na salita o kung iyon
ay salitang di natin ginagamit, kung gayon ay di natin iyon kailangang malaman.”  Huwag kang
magpakahangal.  May mga salitang napakalinaw na nagpapahayag sa atin ng kahulugan ng Salita ng Dios.
Hinahanap natin ang tamang salita.  Sinasabi pa nga natin sa ating mga anak:  “Sabihin mo ang ibig mong
sabihin.  Hanapin mo ang tamang salita.”

Ang pagdurusa ni Jesu Cristo ay pampalubag-loob.  Iyan ang salitang ginamit sa Biblia:  Roma 3:25, “na
siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos … sa kanyang dugo.”  At sa I Juan 2:1, 2, “Ngunit kung
ang sinuman ay magkasala, tayo ay may Tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesu-Cristo na siyang matuwid:
Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan.”

Sinasabi natin na ang Kanyang pagdurusa ay pampalubag-loob.  Ang ibig sabihin ng salitang iyon ay
“pantakip” –  pantakip sa katuturan ng pagbibigay-kasiyahan, ng pagbubura.  Ang salitang pampalubag-loob
ay hindi tumutukoy sa pantakip tulad ng niyebe sa inyong likod-bahay.  Lahat ng bunton ng mga tuyong
dahon at basura na hindi mo nalinis nang nakaraang Taglagas – hindi mo na sila nakikita pa, hindi na sila
pangit tingnan, natakpan na sila.  Talagang magandang tingnan.  Ngunit hintayin mong dumating ang tag-init
at makikita mo ang mga basura na naroon pa rin.  Hindi iyon naalis.  Ang pampalubag-loob ay
nangangahulugang pantakip na nag-alis, na naglinis.   Mababasa natin sa Isaias 43:25, “Ako, ako nga ang
siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga
kasalanan.”  At sa Jeremias 50:20, “Sa mga araw at sa panahong iyon, sabi ng PANGINOON, ang kasamaan
ay hahanapin sa Israel at hindi magkakaroon ng anuman; at ang kasalanan sa Juda, at walang matatagpuan,
sapagkat aking patatawarin sila na aking iniwan bilang nalabi.”  Nang patawarin ng Dios ang ating mga
kasalanan sa mga pagdurusa ni Jesu Cristo, hindi lamang Niya ito tinakpan, hindi Niya ito itinabi, at hindi Niya
pinili na huwag muna itong pansinin.  Kundi ang pampalubag-loob ay ginawa.  Ang mga kasalanang iyon ay
inilayo sa atin. 

Tingnan ang Isaias 53:5:  “ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng
kanyang mga latay ay gumaling tayo.”  Anong banal na larawang-diwa mayroon tayo dito.  Ang mga latay
Niya ay nagpagaling sa atin.  Ang Kanyang likod ay nabuksan ng mga hagupit.  Siya ay binugbog upang ang
ating likod, kung saan ang sumpa ng kasalanan ay dapat ipataw, ay gumaling.  Talatang 10 ng Isaias 53:
“Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan.”  Talatang 11:  “At masisiyahan
sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing-ganap ng matuwid kong lingkod ang marami.”

Ang mga pagdurusa ni Jesu Cristo ay nag-alis ng sumpa ng kasalanan sa atin at hindi na natin ito dala-dala.

Alam mo ba na may katuruang ikinakalat sa pangalan ni Jesu Cristo na nagsasabing ang mga pagdurusa ni
Cristo sa krus ay hindi nagtakip ng lahat nating kasalanan?  Alam mo ba iyon?  May katuruan na nagsasabing
marami sa ating kasalanan ang nakatakas kay Jesus, na hindi Niya nabayaran, naroon pa rin sila, at maaari
ka nilang isumpa at magiging sanhi ng maraming problema sa iyo, maraming pagdurusa, sa purgatoryo
marahil.  Ang katuruang ito ay tila nagbibigay-dangal kay Jesus at pumupuri sa iyo at sinasabi sa iyo, “Nais
ni Jesus na makihati ka sa mga pagdurusa sa kasalanan.  Maaari mong gawin ang ginawa Niya at takpan ang
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sarili mong kasalanan.  O maaari kang makiusap sa iba na napakabanal at matatakpan nila ang iyong
kasalanan gaya ng ginawa ni Jesus.”

Kapag tinanong mo, “Ano ang dapat kong ialay sa Dios upang linisin ang mga kasalanan na hindi nabayaran
ni Jesus sa krus?”  ang sagot ay ito:  “Isang hanay ng lahat ng uri ng mga gawa – maaari kang kumuskos
ng mga butil, umusal ng paulit-ulit na panalangin, kumausap ng ibang tao sa isang madilim na tabing mula
sa isang kahon tungo sa isa pa, tumawag kay birheng Maria.”  Iyon ang katuruan, ang mapagmataas, maling
katuruan na nagsasabing ang Kanyang pagdurusa ay hindi nakapaghugas ng iyong mga kasalanan, kundi
marami pang kailangan.

Ito ang ebanghelyo ayon sa Salita ng Dios – ang mga pagdurusa ni Cristo sa krus ay sapat.  Ang
pampalubag-loob ay ginawa.  Ang ating mga kasalanan, ang kasalanan ng bayan ng Dios, ay nahugasan na
mula sa paningin ng Dios.  Ang Anak ng Dios ay ibinitin sa krus, ipinako.  Ang Kanyang likod ay nabuksan
dahil sa mga hagupit.  Siya ay nilatigo.  Isang koronang tinik ang idiniin sa Kanyang ulo.  Ang sumpang para
sa atin, para sa bayan ng Dios, ay inilagay sa Kanya.  Tiniis Niyang lahat iyon.  At Siya ay sumigaw, “Natapos
na.”  Hindi, “Ako’y natapos na.”  Kundi, “Iyon, ang kabayaran, lahat ng kinakailangan upang maalis ang
kasalanan ng Aking bayan, lahat ng pagdurusang kinailangan sa ilalim ng katarungan ng Dios – lahat nang
iyon ay natapos na.”  Hindi Siya tumigil hanggang lahat nang iyon ay natakpan ng Kanyang dugo.  

Lumapit ka sa Kanya.  Lumapit ka sa Kanya lamang.  Itago mo ang iyong sarili sa anino ng krus.  Kapag
ipinakilala ng Dios sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang Salita at ng Kanyang Espiritu ang iyong kasalanan, at
kapag ang iyong kasalanan ngumangatngat sa iyong kaluluwa at kumakain sa iyong puso at ang pangil ng
iyong budhi ay dumating sa iyo sa iyong kasalanan at kahihiyan – tumingin ka sa krus.  Huwag kang tumingin
sa anumang hangal na gawa na maaari mong gawin upang maalis ang kasalanang iyon.  Ang gawa lamang
ni Jesu Cristo.  Huwag kang tumugon sa pagsasabi lamang na, “Pagbubutihin ko pa sa susunod,” at tumingin
sa sarili mong mga gawa sa hinaharap na maghahatid sa iyo ng kaligtasan.   Sumampalataya dito sa
nagdurusang Tagapagligtas.  Tumakbo ka sa Kanyang krus.  At mula sa Kanyang krus ay mamuhay ka ng
banal na pamumuhay ng pagpapasalamat sa Dios.  Pakinggan ang Salita ng Kanyang krus:  Ang mga
kasalanan ng bayan ng Dios ay natakpan na, sila ay nabura na sa paningin ng langit, upang tayo, maruruming
makasalanan, ay lumapit sa bukal ng Kalbaryo at doon tayo ay linisin.

Ang mga pagdurusa ni Jesu Cristo ay panghalili, sa lugar ng iba.  Sila ay pampalubag-loob, ang pantakip sa
ating mga kasalanan.  At ang mga pagdurusang iyon ay pagpapalaya.  Sa pamamagitan ng pagdurusa sa krus
ni Jesu Cristo tayo ay pinalaya mula sa kahatulan ng Dios kung saan tayo ay nalantad. 

Ano ang nararamdaman ng isang bilanggo kapag siya ay nakakulong sa isang madilim, mabaho, basang
bartolina at nakatanikala sa isang pader, ang kanyang mga damit ay nabubulok, at naririnig niya ang mga
sigaw ng mga pinahihirapan at ang mga daing ng mga walang pag-asa?  Pagkatapos ang pinto sa kanyang
selda ay nabuksan.  Suminag ang liwanag.  Ang kanyang mga tanikala ay naalis.  Ang marurumi niyang damit
ay inalis sa kanya at binigyan siya ng bagong damit na yari sa maganda, malambot na bulak at lino.  Inakay
siya tungo sa liwanag ng araw ng tagsibol, naririnig ang mga batang naglalaro.  Dinala siya sa harap ng hari
sa kanyang kaluwalhatian.  At nakatingin siya sa mga mata ng hari at nakikita niya ang biyaya.  Ang
dumudurog na kawalang pag-asa at pagtitiis ay naalis.  Anong ligaya ang nag-uumapaw sa kanyang kaluluwa.

Sa palagay mo iyon ay makabagbag-damdaming kwento?  A, hindi.  Iyon ay isang maliit na larawan lamang
na nararamdaman ngayon ng ating kaluluwa nang marinig natin na si Cristo ay nagdusa para sa atin, upang
madala Niya tayo sa Dios (I Pedro 3:18), upang ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga Hentil sa
pamamagitan ni Jesu Cristo, upang matanggap natin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng
pananampalataya (Gal. 3:14).  Ang mga pagdurusa sa krus ay di walang kabuluhan.  Ang mga pagdurusa
ni Jesu Cristo ay hindi mga pagdurusang idinagdag lamang sa dagat ng pagdurusa.  Kundi ang mga
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pagdurusang iyon ay nagpalaya sa atin magpakailanman mula sa matinding kahatulan ng Dios kung saan tayo
ay nalantad.  Ang patibong ay nasira at ang ating kaluluwa sa kalayaan ay bumangon, umaawit tayo mula
sa Salmo.  Hindi ba nagkapira-piraso ang mga bato sa paligid ng Kalbaryo nang ibinigay ng Anak ng Dios ang
Kanyang espiritu sa Dios?  Hindi ba ang tabing, ang pantakip sa Banal na Lugar sa templo, ay nahati mula
taas hanggang baba, na nagbukas ng daan tungo sa Pinakabanal na Lugar nang Siya ay mamatay?  Hindi
ba ang mga libingan ng maraming banal ay nabuksan at bumangon ang mga patay?   Ang mga pagdurusa
ni Jesus Cristo ay nagpalaya sa atin, nagpalaya sa atin mula sa kahatulan, nagpalaya sa atin mula sa
kamatayan, at nagpalaya sa atin tungo sa walang hanggang buhay, nagpalaya sa atin tungo sa buhay ng
pagpapasalamat.  Ito ba ang iyong kagalakan? 

Sa sanlibutan, na hindi nakakaalam ng ebanghelyo ni Jesu Cristo, marami ang nagsasaya.  Ang mga bar, at
ang mga nightclub, ang mga musika at mga sayawan, lahat ay nagpapatuloy.  Ang mga baso ay puno.  Ang
usok ng droga at ang yakap na puno ng pagnanasa.  O, marahil, ang isang tao ay mag-isa lang sa tahanan.
Ang mga kontrol ng telebisyon ay lumalagitik.  O, marahil, ang isang tao ay nasa ospital sa ilalim ng mga
daing ng sakit.  Saanman naroon ang isang tao sa sanlibutan ng kawalang-pananampalataya, anupaman ang
kanyang kalagayang panlabas, hiwalay kay Jesu Cristo may nakabitin sa ibabaw niya na isang nakakatakot
na bagay.  Hindi terorismo.  Hindi ang pagkasira ng ekonomiya.  Hindi pagka-bangkarote.  Hindi kanser.  Ang
matinding kahatulan ng banal na Dios, ang banal na poot ng tunay at buhay na Dios, ang sumpa ng
makapangyarihang Dios na hindi matitiis ng sinuman, ang matuwid na sumpa ng Dios dahil sa katunayan ng
iyong kasalanan.

Ngunit para sa kanila na, sa biyaya ng Dios, ay lumuluhod sa harap ng krus ni Jesu Cristo, ang pantakip ay
nagawa na.  Sa ibabaw ng kanilang ulo, anuman ang kanilang panlabas na kalagayan – maaaring sila ay nasa
ospital, maaaring mayroon silang kanser, maaaring nahaharap sila sa ekonomiyang pagkasira – gayunpaman,
sa ibabaw nila ay walang kadiliman, walang sumpa.  Kundi naroon ang liwanag ng kagandahang-loob ng Hari.
At sa Kanyang mga mata ay biyaya.  Naroon ang mga damit ng katuwiran, tinahi ni Jesu Cristo.  At naroon
ang mga mata ng buhay na Dios puno ng malalalim na kulay ng awa at biyaya.  Maaaring ikaw ngayon ay
nasa daan ng pagsubok at kabigatan, kalungkutan at pagpupunyagi, kalumbayan at kagipitan.  Tumingala
ka.  Itaas mo ang iyong mga mata, sa pamamagitan ng pananampalataya, kay Cristo.  Nagliliwanag sa
ibabaw mo ang katuwiran at walang hanggang buhay.  Bakit?  Dahil si Cristo ay nagdusa para sa atin upang
madala Niya tayo sa Dios.

Ngayon, sinasampalatayanan ito, paano ka mamumuhay sa linggong ito?

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama sa langit, pagpalain mo ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Sa Iyo nawa lahat ng papuri.  Sa pangalan
ni Jesus aming dalangin, Amen.


