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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 53:6

"Naliligaw na Tupa”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Tayo ay mga tupa.  Nalaman natin iyan sa maraming iba’t ibang sitas ng Biblia.  Sa katunayan, kung
bibigyan natin ng natatanging pansin ang Kasulatan tungkol dito, makikita natin na madalas nitong
ginagamit ang katawagang ito.  Ginagawa nito ang gayon upang mailarawan ang maraming bagay tungkol
sa atin bilang indibidwal, bilang iglesia ni Cristo, at maging upang linawin ang tungkol mismo kay Cristo.
Sinasabi ng Biblia ang iglesia bilang kawan ng Dios.  Sinasabi nito ang tungkol sa mga tupa at maging sa
mga kordero.  Sinasabi nito si Cristo bilang Mabuting Pastol, at gayundin ang mga pastol na itinalaga Niya
upang mangalaga sa Kanyang kawan.  Itinuturo sa atin ng Biblia ang tungkol sa luntiang pastulan na
pinag-aakayan sa atin ng ating Pastol.  Ngunit ito rin ay nagsasabi kung gaano tayo kadalas naliligaw.  Si
Cristo mismo ay nagtuturo sa atin ng kaginhawahan na maaaring makamit ng Kanyang mga tupa sapagkat
Siya ang nag-iingat sa kanila patungo sa buhay na walang hanggan.  

Lahat ng mga aspetong ito ng ating kasalanan at kaligtasan ay inilalarawan sa Kasulatan sa maraming iba’t
ibang lugar gamit ang larawan ng tupa.  Gayon ang ginawa sa sitas na ito na ating isasaalang-alang
ngayon:  Isaias 53:6.  Pansinin:  “Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw; bawat isa sa atin ay
lumihis sa kanyang sariling daan; at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan.”  

Dapat maunawaang mabuti na hindi pinatutungkulan ni propeta Isaias ang lahat sa sanlibutang ito kapag
nagsabi siya tungkol sa “tayo” sa ating teksto.  Sa madaling salita, nang sabihin ni Isaias sa ating teksto:
“Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw; bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan,” at
patuloy, hindi siya nagsasalita doon tungkol sa bawat tao dito sa sanlibutan.  Totoo na ang bawat isa dito
sa sanlibutan ay naligaw nang lubusan sa kasalanan at kawalang-pananampalataya.  Subalit hindi
pinatutungkulan ni Isaias ang lahat sa sanlibutan.  Nagsasalita siya rito ng partikular sa bansang Israel,
ang iglesia sa Lumang Tipan.  Bukod dito, kung ipinasan ng Dios kay Cristo ang kasamaan ng bawat isa
dito sa sanlibutan, kung gayon ay wala nang tatayo sa ilalim ng kahatulan, kundi ang bawat isa ay
maliligtas.  Samakatuwid, isang simpleng katotohanan, na pinatutungkulan ni Isaias ang iglesia.  At bilang
gayon, sinasabi niya, “Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw.”  

Ngayon, totoo na kapag nagsasalita si Isaias tungkol sa atin bilang mga tupa may hangganan ang
paghahalintulad na ito sa kung ano ang nababagay na gawin bilang tupa, iyon ay, maligaw mula sa pastol.
Subalit may higit pa dito sa anyo kaysa, marahil, sa unang nakikita ng mata.  Ang bayan ng Dios ay
binanggit dito bilang mga tupa.  Ang tanong ay:  Bakit itong partikular na larawan ng tupa?  Bakit kilala
tayo dito, at tunay sa buong Kasulatan, bilang mga tupa?  Ang sagot ay:  Dahil sa ganap na
pagkakahalintulad nito sa pagitan ng iglesia ni Jesu Cristo at sa kawan ng tupa.

Ang Mga Awit ay napakagandang nagpapatotoo sa katotohanan na ang bayan ng Dios ay tunay na mga
tupa ng pastulan ng Dios.  Mababasa natin iyan sa Awit 100:3 at Awit 95:7.  At huwag nating kalimutan
ang kilalang ika-23 ng Awit na nagsisimula sa:  “Ang Panginoon ang aking Pastol.”  Tinutukoy ng Kasulatan
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ang iglesia sa kabuuan, bilang kawan ng Dios.  Sama-sama nating binubuo ang mga tupa ng Dios.  At
hindi lamang tinutukoy ng Kasulatan ang iglesia sa Lumang Tipan sa ganitong paraan, kundi sa iglesia rin
sa Bagong Tipan.  Alam mo, ang ilang tao ay lumilikha ng pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng bayan ng
Dios sa Lumang Tipan at sa iglesia sa Bagong Tipan.  Hindi ito ginagawa ng Kasulatan.  Ang iglesia sa
Luma at Bagong Tipan ay parehong bumubuo ng isang kawan ng Dios.  Ang bayan ng Dios sa lahat ng
panahon ay mga tupa ng Dios.  

Ang larawang ito, samakatuwid, ay ginagamit sa buong Kasulatan upang ipakita ang kakaibang relasyon
na namamagitan sa Dios at sa Kanyang bayan.  At iyan din ang dahilan, kung bakit sinasabi natin na hindi
kabilang sa mga tupa sa talatang isinasaalang-alang natin ngayon ang bawat tao dito sa sanlibutan.  Ang
bayan ng Dios ang Kanyang mga tupa.  Sinasabi ni Jesus tungkol sa mga tupang iyon sa Juan 10:  “Kilala
ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin.  Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at
sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan.”  Iyan ay napaka ekslusibo.  Ang Dios bilang Pastol ay
nakatayo sa unahan ng Kanyang tupa.  Pinili Niya sila upang maging Kanya.  At samakatuwid ay iniibig
Niya sila.  Sa katunayan, inibig at pinili ng Dios ang Kanyang mga tupa mula sa walang hanggan.  Tinawag
Niya sila sa kanilang pangalan.  Inilagay Niya, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ang mga tupang iyon
sa Kanyang kawan.  Sa buhay na ito ay pinapatnubayan Niya sila at iniingatan sila at pinangangalagaan
sila bilang Kanya.  Kung paanong ginagabayan ng pastol ang kanyang kawan, tumatawag Siya sa mga
tupang iyon.  At tayo, ang mga tupa, ay sumusunod sa Kanya, kung paanong naririnig ng kawan ng tupa
ang tinig ng kanilang panginoon at sumusunod sa kanya.  Iniibig niya sila at iniibig nila siya.  Wala silang
iniibig nang higit o pinagtitiwalaan nang higit kaysa sa sarili nilang mabuting pastol.  At ito ay totoo sa atin,
kung paanong ito ay tunay sa isang kawan ng mga tupa.  Kaya hindi kakaiba na ginagamit ng Kasulatan
itong larawan upang isalarawan tayo bilang bayan ng Dios.  

Ngayon, tulad ng nabanggit natin, hindi ang relasyong ito ang tumatayo sa unahan ng talatang ito.
Binabanggit tayo ni Isaias bilang mga tupa upang isalarawan ang kapintasan sa atin, isang partikular na
problemang kasalanan na mayroon sa ating buhay.  At ang problemang kasalanan na iyon ay ang
katunayan na tayo ay bagay na bagay na maligaw mula sa Dios at sa Kanyang Salita at mga utos.  Kasi,
ang mga tupa ay hindi napakatalinong mga nilikha.  Sa katunayan, ang mga tupa ay ganap na hangal.
Napakabuti sa kanila kapag nasa loob sila ng kawan, sa ilalim ng mapagbantay na pangangalaga ng pastol.
Pinangangalagaan ng pastol ang mga tupa mula sa mababangis na hayop at mula sa mga magnanakaw
na nanakaw sa kanila.  Tinitiyak ng pastol na ang mga tupa ay napapakain nang mabuti.  Pinapatnubayan
Niya sila sa luntiang pastulan at sa tabi ng mga tubig na pahingahan upang manginain at uminom nang
matiwasay.  Sa loob ng kawan ay matatagpuan ang kapayapaan, kaligayahan, at katiyakan.  Kung ang
tupa ay may anumang uri ng pang-unawa, malalaman niya na sa kawan ay naroon ang lahat ng kailangan
niya para sa isang mabuting buhay.   

Subalit ang mga tupa ay hindi matalino.  Sila ay mga hangal.  Sila ay tila walang kasiyahan.  At bawat
pagkakataon na makikita nila, sila ay naliligaw.  Tila likas na sa tupa ang maligaw.  Saan?  Sino ang
nakakaalam!  Basta makalabas lang siya sa kawan at makapagsarili.   At nayayamot siya kapag ang pastol,
na may tungkod, ay tinutulak siya pabalik sa kawan.  Sumisipa siya laban sa mga pagtulak.  Sa sandaling
napaalalahanan at naibalik sa kawan, alam niya na siya ay pinakamaligaya doon.  Ngunit hindi nagtatagal
ay nawawala ang kasiyahan ng tupa at nagsisimula muling gumala.  Siya ay naliligaw.  Lubos na walang
alam ang tupang iyon na hindi niya napapansin kung saan siya gumagala.  Hindi siya tumitingin upang
makita ang daan na kanyang ginagalaan upang makita niyang muli ang kawan sa ilang paraan.  Gumagala
lamang siya hanggang makita niya ang sarili na ganap nang nawawala.  Ang tanging paraan na
makakabalik siya sa kawan ay kung ang mabuting pastol ay lumabas at hanapin siya.

Hindi lamang iyan, kundi kung saan siya gumagala ay madalas na naghahatid sa kanya sa mga
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mapanganib na lugar.  Huwag kalimutan, ang mga oso at asong-gubat ay nasa paligid, laging naghihintay
upang silain ang walang kalaban-laban na tupa.  At ang tupa, ganap na walang malay sa panganib na ito,
ay madalas na gumagala mismo papunta sa pagsunggab ng maiilap na hayop.  Sila ay mga hangal.  Ito
ay likas na sa kanila.  Ito ay nakabaon na sa kanila.

Ngayon, sinasabi sa atin ni Isaias na tingnang mabuti ang halimbawa, at pagkatapos, bilang
mananampalataya, na tingnang mabuti ang ating sarili.  Kayo ang mga tupang iyon, sinasabi sa atin ng
Dios sa talatang ito.  Ang gayon ding kalikasan na nasa tupa ay nasa atin.  Nakabaon sa ating kalikasan,
sa ating makasalanang laman, ay itong pagkiling na maligaw.   Tayong lahat ay gaya ng mga tupang
naligaw.

Ang bansang Israel sa panahon ni Isaias, sa kabuuan, ay naligaw mula sa Dios.  Ito ay totoo kung
pag-uusapan din ang kanyang indibidwal na mamamayan.  Ang lahat ay tumalikod sa Dios at gumagala
sa kanilang kasalanan at paghihimagsik.  Kaya ang mga salitang ito ni Isaias ay dumating sa kawan ng
iglesia, ang kawan ng Israel nang panahong iyon, at ipinahayag na sila, bilang mga tupa, ay naligaw.  Si
Isaias, sa sitas na ito, ay binibigyang-diin ang buo gayundin ang indibidwal na pagkaligaw na nangyayari.
Ginawa niya iyon sa dalawang parirala ng talatang ito.  Unang parirala:  “Tayong lahat ay gaya ng mga
tupang naligaw” – tayong lahat ay sama-sama, bilang kabuuan, ay naligaw mula kay Jehovah, sabi niya.
At pagkatapos sa pangalawang parirala:  “bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan” – bawat
isa sa atin ay lumihis sa sarili niyang daan, at bawat isa sa atin ay indibidwal na naligaw mula sa Dios.

Ang gayon, kadalasan, ang naglalarawan sa iglesia ni Jesu Cristo ngayon.  Sa isang banda, ang bawat isa
sa atin ay dapat kilalanin na nasa sarili nating laman, ang sarili nating makasalanang kalikasan, na maligaw
mula sa Dios at sa Kanyang mga kautusan.  Sa tuwing tayo ay nagkakasala, tayo ay naliligaw.  Sa tuwing
susuwayin natin ang kalooban ng Dios para sa atin, tayo ay naliligaw palayo sa presensya ng pastol.  At
hindi natin nakikita kung gaano tayo kahangal kapag tayo ay naliligaw.  Tayo ang kawan ng buhay na Dios
na pumili sa atin bilang Kanyang mga tupa.  At hanggang nananatili tayo sa ilalim ng Kanyang
mapagbantay na pangangalaga, tayo ay ligtas at iniingatan.  May kaligtasang matatagpuan sa kawan, iyon
ay, sa loob ng iglesia.  Tinitiyak ng Dios na napangangalagaan ang ating mga pangangailangan.
Pinapatnubayan Niya tayo at tinuturuan tayo ng Kanyang Salita sa tamang landas, landas na patungo sa
buhay, kapayapaan, at kagalakan.  Habang tayo ay nasa ilalim ng paningin ng Dios tayo ay iniingatan mula
sa ating mga kaaway, na naghahangad na akitin tayo mula sa Dios at hatakin tayo pababa sa impierno.

Subalit tayo ay mga tupang hangal.  At ang kahangalang iyan ay nakaugat sa prinsipyo ng kasamaan o
kasalanan na matatagpuan pa rin sa ating laman.  Ang resulta ng ating kahangalan ay naliligaw tayo.
Napakadalas nating naliligaw.  Saan?  Sino ang nakakaalam!  Napakarami at may iba’t ibang posibilidad
ng pagkaligaw dito sa sanlibutan.  Sino ang makapagsisimulang malaman kung saan tayo pupunta?  Ang
pagiging makasalanan nitong kasalukuyang sanlibutan ay humihikayat sa ating kalikasan.  Inaakit tayo nito
palayo sa Dios at sa kawan ng tupa at patungo sa kabangisan ng kawalang-pananampalataya.  Alam mo,
ang kakaibang bahagi nito ay, alam natin ang panganib na nakaabang doon.  Alam nating ito ay naroon
lamang, at gayunman kailangan nating matikman ito sa ating sarili.  

  Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw.  O, gaano tayo naligaw!  Kung makakaupo lang tayo at
titimbangin ang ating sarili upang makita kung ano ang anyo natin sa paningin ng Dios!  Ibig kong sabihin,
kapag sinuri natin ang mga tupa, halos matatawa tayo sa mga tupa kapag gumala lamang sila palayo sa
kawan at patungo sa ilang.  Napakahangal nila.  Hindi ba nila nakikita ang kanilang ginagawa?  Gaano tayo
kahangal, o mga tupa ng pastulan ng Dios?  Gaano ikaw at ako ay nagiging hangal.

Ang tunay na kapansin-pansin sa akin sa sitas na ito ay:  Gaano ito katalas kapag inilalarawan ikaw at ako.
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Sinasabi sa atin ni Isaias na “bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan.”  Anong linaw na
paglalarawan sa atin kung pag-uusapan ang ating makasalanang laman.  Sa tuwing tayo ay nagkakasala,
tayo ay kusang tumatalikod sa tanda ng kautusan ng Dios at salita at itinututok ang ating buhay sa ibang
direksyon.  Ang Salita ng Dios ay labis, labis na malinaw!  Sinasabi nito kung paano tayo mamumuhay.
Sinasabi nito kung ano ang tamang aral.  Ito ang panundot ng tupa.  Ngunit kapag naririnig natin ang
salitang iyon, ang ating laman ay sumisipa laban sa mga sundot.  At, sa ilang kakatwang dahilan, iniisip
natin na ang ating daan ay mas mabuti kaysa sa Dios.  Tumatalikod tayo mula sa Kanyang mga daan na
matuwid at totoo, at iniisip natin na ang ating daan ay mas mabuti.  Kapag tayo ay naliligaw, ito ay dahil
mas gagawin pa natin ang tama sa sarili nating paningin kaysa kung ano ang tama sa paningin ng Dios.
Nagagawa natin iyan ng napakadalas bilang indibidwal sa ating mga buhay. 

Magagawa din natin iyan bilang isang kawan, bilang mga iglesia.  Hindi natin nakikita ang malinaw na
itinuturo sa atin ng Salita ng Dios at tumatalikod tayo dito at hinahanap natin ang kasinungalingan kaysa
sa katotohanan.

Nakita mo kung gaano tayo katulad ng mga tupa?  Sinasabi ng Dios sa atin kung ano ang dapat nating
gawin.  At sinasabi natin, “Hindi, Dios, sa palagay ko kapag ginawa ko ito sa ganitong paraan ay mas
mabuti para sa akin.”  Kaya inilalagay natin ang ating sarili sa tali ng paggawa ng sarili nating paraan.
Pagkatapos, iisipin mo na babalik tayong muli sa Dios, subalit makikita nating tayo ay nawawala.  At tayo,
sa katigasan, ay tumatangging bumalik.  Dahil din diyan, mas nalalaman nating mabuti kung paano tayo
aalis sa kaguluhan at sakit ng damdamin na madalas nating pinapasukan.  Ang tanging paraan na
bumabalik tayo sa pastulan, ang tanging paraan na bumabalik tayo sa kawan ng Dios, ay kapag, sa biyaya
ng Dios ay lumabas Siya at kinuha tayo at ibinalik tayo.  Iyan ang ating kasalanan.  Iyan ang ating
pagiging makasalanan.

Sa katunayan, sa sitas na ito ng Salita ng Dios na ating isinasaalang-alang, ang kasalanang iyon ay
tinatawag na “kasamaan.”  Ang salitang iyon ay tumutukoy sa kasamaan ng ating kalikasan.  Mayroon tayo
sa ating kalikasan, sa ating laman, ng kasindak-sindak na kasamaan at ang pagiging makasalanan ng ating
kawalang-pananampalataya.  Dapat natin iyang makita tungkol sa ating sarili.  Tayo ay puspos, sa ating
laman, ng kasamaan.  Ganoon tayo inilalarawan.  Sa kasamaang iyon tayo dapat bigyang-babala, upang
may kamalayan tayo ng pagkiling natin na maligaw.

Kapag tayo ay may kamalayan sa kasamaang nasa atin, tayo rin ay palaging maghahanap ng
pangangalaga ng Dios at kalakasan upang ilayo tayo sa pagkaligaw.  Kasi, dahil sa kasamaang iyon,
mayroong sala sa atin.  At dahil sa salang iyon, mayroon din tayong kaparusahan.  Sa madaling salita, ang
itinuturo sa atin ng sitas na ito ay, hindi lamang tayo makasalanan at bulok, kundi dahil sa pagiging
makasalanan tayo rin ay nagkakaroon ng sala sa Dios.  At diyan din, tayo ay dapat magkaroon ng
kamalayan.  Ginagawa tayong may sala ng kasalanan sa harap ng Dios at samakatuwid ay karapat-dapat
sa kaparusahan.  Nararapat sa atin, ikaw at ako bilang mga tupa, na iwan doon sa ilang at lipulin, dahil
sa katigasan ng ating puso, dahil doon sa makasalanang laman na nasa atin na nasisiyahan sa pagkaligaw
mula sa Dios.  Nararapat sa atin na mapahamak ng walang hanggan sa impierno.  Sa ating sarili ay
nararapat iyan sa atin, dahil ang gayong sala ay ginagawa tayong karapat-dapat sa walang hanggang
kamatayan.

Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw; bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan; at
ang kasamaang ito ay ginawa tayong may sala sa harapan ng matuwid na Dios ng langit at lupa.  Ngunit
pakinggan ang Salita ng Dios, at hayaang ang bawat isa sa atin ay mapagpakumbabang lumapit sa ating
Dios na may kalungkutan at pagsisisi sa halip na manatiling hangal sa ating pagmamataas at
paghihimagsik – dahil sa gayon, maririnig natin ang kaginhawahan na ibinibigay sa iyo at sa akin ng Salita
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ng Dios sa sitas na ito sa pinakahuling bahagi ng talata:  “Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat
nating kasamaan.”  Iyan ay hindi maaaring tumukoy sa sinumang tao maliban mismo kay Jesu Cristo.  Ang
Isaias 53 ay maka-Mesias sa katangian.  Ito ay nagsasalita tungkol kay Cristo.  Ipinasan ng Panginoon kay
Cristo ang lahat nating kasamaan.  

Naririnig mo ba iyan?  Ipinasan ng Dios kay Cristo ang kasamaan at ang kasalanan at ang sala nating
lahat.  Tayong lahat?  Oo, mga tupa ng Dios, tayong lahat.  Doon tayo naghahambog – sa Dios.  Siya ang
Panginoon, o Jehovah, ang tapat na Dios ng tipan, ang Dios na nakakaalala ng Kanyang sumpa na
isinumpa Niya sa ating mga ninuno, ang Dios na mahabagin at mapagbiyaya.  Kinuha ni Jehovah ang ating
kasamaan, hindi lamang ang indibidwal nating mga kasalanan, kundi ang mismong pagiging makasalanan,
at ipinasan ito kay Jesu Cristo.  Siya na hindi nakakakilala ng kasalanan ay ginawa niyang may kasalanan
para sa atin.  Siya na sa Kanyang sarili ay walang sala, yamang Siya ay ganap na matuwid at banal, ay
binigyan ng ating sala.  Ipinanghalili Siya ng Dios sa ating lugar.   

Kaya ito ang lahat ng kasalanang nasa atin bago ang ating muling kapanganakan, pati ang kasalanan din
na patuloy nating ginagawa sa ating buhay, ay inilagay ng Dios, sa mga balikat ni Jesu Cristo.  At diyan
ay nakikita natin ang kamanghaan ng biyaya ng Dios, dahil alam natin na tiniis ni Cristo ang kabigatan ng
ating kasalanan at sala at kaparusahan.  Sa paggawa nito, binayaran Niya ang halaga ng ating kasamaan
at ng ating sala.  Bagama’t maging ngayon, ang ating mga kasalanan ay napakapula, sila ay hinugasan
sa mamahaling dugo ni Jesu Cristo, ang ating Mabuting Pastol.  At ang kabayaran ng ating kasalanan ay
inalis na.    

Anong mapagbiyayang Dios!  Gaano kabuti na tayo ang mga tupa ng pastulan ng Dios!  Iniibig Niya tayo
at nagmamalasakit Siya sa atin.  Labis Niyang iniibig ang Kanyang mga tupa kaya isinugo Niya ang
Kanyang bugtong na Anak dito sa sanlibutan upang iligtas sila.  Kamangha-manghang biyaya!  Ito ay
biyayang nagligtas at patuloy na nagliligtas sa atin hanggang sa huli.   Napakabuting Pastol ang ating
pinaglilingkuran!

___________________________________________________

Sama-sama tayong manalangin.

O Panginoon naming Dios, aming Mabuting Pastol, lumalapit kami sa Iyo sa pangalan ng aming
Panginoong Jesu cristo dahil nakikita namin sa Kanya ang Iyong katapatan sa amin na Iyong mga tupa.
Gaano kadalas, Ama, na kami ay naliligaw mula sa Iyo.  Gaano kadalas kaming nagkakasala.  Gaano
kadalas kaming naaakit sa mga daan ng masamang sanlibutan sa paligid namin.  Kung hindi dahil sa Iyong
biyaya at sa Iyong kahabagan sa amin, kami ay mapapahamak sa aming kasalanan.  Subalit Ikaw ay Dios
na mapagbiyaya at kinuha Mo ang aming kasalanan at sala, at ipinasan Mo ito sa mga balikat ng aming
Pastol, si Jesu Cristo, at tiniis Niya ang aming kasamaan at sala.  Kami ay kabilang sa Iyo at
nagpapasalamat kami sa dakilang kaloob ng kaligtasan.  Pagpalain Mo kami sa pamamagitan ng Salitang
narinig namin ngayon na patnubayan at gabayan kami nito sa daang walang hanggan.  Alang-alang sa
Iyong pangalan kami ay dumadalangin, Amen.


