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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 53:1-3

“Isang Taong Nagdurusa”

ni Rev. Rodney Kleyn

Hinihiling ko na buksan mo ang iyong Biblia kasama ko sa Isaias, kabanatang 53.

Kung nakinig ka noong nakaraang linggo, maaalala mo na ating sinimulan ang isang serye ng pagdurusa
ng isang Alipin mula sa Isaias 52 at 53.  Nasabi ko na si Isaias ay ang “manunulat ng evangelio” ng
Lumang Tipan.  Walang anumang aklat na tulad nito, sa Lumang Tipan, na nagsasalita ng malinawag
tungkol kay Jesu Cristo.  Kahit na si Isaias ay sumulat ng pito o walong daang taon bago dumating si
Jesus, ay nakapagbigay siya ng maraming detalye sa katauhan at gawa ng ating Tagapagligtas.

Ang mga kabanatang 52 at 53 ang taluktok ng bundok, ang climax, sa aklat ni Isaias.  Nagsasaad ito ng
pagdurusa ni Jesus.  At ang napakaganda pa tungkol sa talatang ito ay dinadala tayo nito sa dahilan ng
Kanyang pagdurusa.  Kung saan ang mga pangyayari sa Bagong Tipan ay nakatuon sa detalye ng
kasaysayan, at kung bakit kailangang magdusa krus si Jesus.

Noong nakaraang linggo ating tiningnan ang huli sa tatlong mga talata ng kabanatang 52, na isang bagay
na panimula sa kabanatang 53.  Iyong matatandaan na si Isaias ay nagsasalita sa mga talatang iyon ng
malaking kaibahan sa pagitan ng kababaan at ng kataasan ni Jesu Cristo.  Nagsalita siya una sa
kabanatang 52, talatang 13, tungkol sa kataasan ni Jesu Cristo:  “Siya'y mabubunyi, at malalagay na
mataas, at magiging napakataas.”  Ang mga salitang iyon ay isang pangako.  Bago niya sabihin sa atin
ang pagdurusa ni Cristo, binigyan nya tayo muna ng isang sulyap ng Kanyang kaluwalhatiang higit sa krus
sa Kanyang pagbangong muli at pag-akyat sa langit.  Si Cristo ay magtatagumpay sa gawain na Kanyang
ipinunta dito.

Subalit ang kaibhan dito, nang Siya ay dumating sa mundo upang gawin ang Kanyang gawain, Siya ay
lubos na mababa.  Ang Kanyang hitsura ay lubhang mapipinsala, ang Kanyang anyo ay mawawalan ng
porma, kaya ang masdan Siya, mula sa panlabas na pananaw, hindi mo Siya makikilala na ito ang Cristo.
At kapag naunawaan mo kung sino ito, ikaw ay magugulat sa balitang ito.

Gayon ang panimula.

Ngayon, sa kabanatang 53, ay nagsisimula ang kuwento ng pagdurusa ni Jesu Cristo.  Isaias 53:1 -3:
“Sinong naniwala sa aming balita? at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?  Sapagka't siya'y tumubo
sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan
man; at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya.  Siya'y hinamak
at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na
pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya.”
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Mahalaga sa ating pagsisimulang tingnan ang mga talatang ito, upang kilalanin ang nagsasalita.  Sino ito
na nagsasalita ng mga salitang ito?  Sa mga talata at hulihan ng kabanatang 52 ang Dios mismo ang
nagsasalita at nasasabing,  “Narito ang aking alipin.”  Ngayon, kahit na mayroong bagong tinig na
nagtatanong,  “Sinong naniwala sa aming balita?”  Ang tinig dito ay ang tinig ng mga mensahero ni Cristo.
Pabalik sa kabanatang 52:15 ating nakita na, sa Kanyang pagdating, si Cristo ay magwiwisik ng mga bansa
at ang mga haring ito mula sa malalayo bahagi ng mundo ay makakarinig ng sa Kanya.  Nangyari ito nang
ang ebangelio ay maipangaral sa buong sanlibutan.  At ngayon ang mga mensaherong ito ng evangelio
ay nagsabi,  “Sinong naniwala sa aming balita?  At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?”  Sa ating
paglabas sa sanlibutan at isalaysay ang kuwento tungkol sa pagdating ng Mesias at ng Kanyang
pagkamatay para sa mga makasalanan, sino ang nariyan upang tumanggap nito?  At ang sagot ay:
“Napaka-kaunti.”

Hindi ba natin ito makikilala sa ating panahon ngayon?  Matapos maipangaral ang evangelio, gaano
kakaunting mayroon ang tatanggap nito at maniniwala dito?

Nagsimula ang mensahe sa mga talatang 2 at 3 ng pagdurusa ni Cristo.  At ang unang bagay na isinalita
ni Isaias ay tungkol dito ay kung paano Siya dumating.  Nang dumating ang Tagapagligtas, hindi Siya
dumating na may karangyaan at kaningningan.  Hindi Siya dumating na may karangalan at pagkilala at
katanyagan.  Kundi dumating Siya sa karimlan at kahirapan.  Dumating Siya na napaka-pangkaraniwan
at sa mababang kaasalan.  Tingnan mo ang talatang 2.  “Sapagka't siya'y [ito ay si Cristo, ang aliping
nagdurusa] tumubo sa harap niya [ito ay sa harapan ng Dios na nagsugo sa Kanya] na gaya ng sariwang
pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa.”  Gumagamit ng paglalarawan si Isaias dito upang ilarawan ang
mababang pagsisimula ng buhay sa mundo ni Jesus.  Hindi Siya ipinanganak sa palasyo bilang isang
prinsipe.  Hindi lumalaking kasama ang mga tanyag at kinikilalang mga guro at mga pinuno ng Kanyang
kapanahunan.  Hindi, Siya ay nagbuhat mula sa Nazaret.  May mabuting bagay ba nagbuhat sa Nazaret?

Dumating Siya, na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa.  Marahil nakalakad ka sa
isang mabuhangin o isang disyerto at walang anuman maliban sa tigang na lupa at buhangin.  Hindi ito
ang lugar para sa mga puno at gulay.  Subalit kung iyong itutusok ang iyong paa sa buhanginan, o kung
ikaw ay tatakbo sa buhangin na walang sapin sa paa, minsan ay may maliit na tinik o ugat ang tutusok
sa iyong mga paa.  Hindi mo agad ito mapapansin sa una.  Ang pagdating ni Cristo ay tulad nito.  Siya ay
ipinanganak sa mga pangkaraniwang tao, sa pangkaraniwang bayan, sa napaka-ordinaryong kaganapan,
hindi kapansin-pansin ng sanlibutan.  Ang Kanyang mga magulang ay lumipat sa Nazaret at walang
sinoman ang nakakakilala tungkol sa kanila maliban na lang, nang si Herodes at ang mga Judyo ay
dumaan sa Kanyang buhay, Siya ay malimit nakakairita sa kanila.  Ang Kanyang pagkatao ay tulad sa
mabato, tigang na ilang.

At kaya sa sumunod na teskto ay sinasabi,  “Walang anyo o kagandahan man.”  Siya ay walang
star-power, walang kagandahan, walang makapukaw ng pansin sa Kanyang sarili.  “At pagka ating
minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya.”  Ngayon, sino ang nagsabi nito?
Ito ay ang mga naniwala.  Silang mga mensahero ng evangeliong ito.  Sinasabi nila,  “Walang kaakit-akit
sa Kanya kahit sa amin sa Kanyang pinagmulan.”  Ibig nilang sabihin, sa kalikasan, lahat ng tao ay
tatalikod papalayo mula kay Cristo, at sa ganitong kalikasan walang sinoman, kahit tayo pa ngayon na
nagsipaniwala, ay makakapunta sa Kanya.  Sino ang naniwala sa aming balita?  Masasabi kong, ang
evangelio, ay napakahirap ibenta.  Ang Cristo na ating ipinapangaral ay hindi binibgyang halaga ng tao.
Siya ay hindi popular.

At ito ang pangalawang bagay sa teskto – paano Siya pinakitunguhan.  Tingnan ang talatang 3.  “Siya'y
hinamak at itinakuwil ng mga tao.”  Ngayon, kung mayroon kang hahamakin, ibig sabihin nito itinuturing
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mo ito na maliit o walang halaga.  Binabalewala mo ito.  Hindi mo ito pinapansin.  Walang kuwenta ito sa
iyo.  Hinahamak mo ito.  Napopoot ka dito.  At ginawa mo ito ng may intensyon at sinasadya.

Sa buhay ni Cristo, ating makikita ito ng maliwanag.  Isipin mo kung paano Siya pinakitunguhan ng mga
Pariseo at ng mga Judyo.  Siya ay hinamak dahil sa Kanyang pinagmulan – “Siya ay mula sa Nazaret.”
Siya ay hinamak dahil sa Kanyang pamilya – “Ito ay anak ni Jose na isang karpintero.”  Siya ay hinamak
dahil sa Kanyang mga kaibigan.

Tinawag nila Siya na “kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan.”  Ang Kanyang itinuturo ay
hinamak.  Ang Kanyang mga himala ay hinamak.  Siya ay hinamak bilang isang Tagapagligtas – “Iniligtas
Niya ang iba, pero ang sarili niya hindi mailigtas.”  Ganito si Cristo kinamuhian at itinakuwil.  Sinabi ng mga
Judyo,  “Siya ay may demonyo.”  Hindi, “Siya ang demonyo.”  Hindi, “Siya si Beelzibub, ang prinsipe ng
mga demonyo.”  Siya ay lubhang hinamak at sobrang kanamuhian na humantong pa sa pagpatay sa
Kanya.

Saanman Siya pumunta, anoman ang Kanyang sabihin, Siya ay kinamumuhian dahil dito.  May mga salita
at mga aksyon na puno ng galit laban sa Kanya.  Sa Mga Awit 22 sinasabi,  “Nguni't ako'y uod at hindi tao;
duwahagi sa mga tao, at hinamak ng bayan.”  Kaya ganito kung paano nila pinakitunguhan si Cristo.

Sa pagpapatuloy sa talatang 3:  “At gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y
hinamak, at hindi natin hinalagahan siya.”  Siya ay gaya sa isang tao na pinagkublihan at tinalikuran ng
kanilang mga mukha.  Nang pasukin Niya ang Kanyang pagdurusa, si Cristo ay kasuklam-suklam,
napakapangit, na pagmasdan.  Sa Kanyang pagtayo sa paglilitis, habang patungo Siya sa krus, habang
iniaangat Siya at ipinapako, ang tao ay hindi lumapit sa Kanya, kundi kinasuklaman Siya.  Kahit ang
Kanyang mga kaibigan at mga alagad ay tinalikuran Siya sa oras ng Kanyang pagdurusa.

Kung wala ang pagpapanibagong buhay o regeneration, atin din Siyang hinamak noon.  Kung wala ang
biyaya ng Dios, hindi din natin Siya titingnan.  Muli, ito ay ang mensahero, silang mga naniwala ang
nagsasalita.  At sinabi nila,  “Pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao.  Hindi natin hinalagahan siya.”
Makikita mo iyan sa mga alagad, sa Kanyang sariling mga alagad.  Siya Iyon na ating hinamak at hindi
pinahalagahan, sa ating kaibhan sa evangelio, sa ating paghahangad sa sanlibutan, sa ating pagmamahal
sa sarili.  Ating hinamak Siya, ating itinakwil Siya, hanggang sa dumating ang Dios at buksan ang ating
mga mata upang makita Siya.

Kaya ito ang pangalawang bagay sa teskto – kung paano Siya pinakitunguhan.

Pagkatapos, pangatlo, narito kung ano ang Kanyang dinanas.  Siya ay tinawag sa teskto na  “Isang Taong
Nagdurusa at sanay sa kalungkutan.”  Ito ang paglalarawan ng Cristo, isang paglalarawan kung sino Siya
habang Siya noong nabubuhay pa Siya sa mundo.  Ito ang susing katangian ng Kanyang pagkatao.  Kung
kilala mo Siya, ganito mo Siya ilalarawan.  Hindi mo Siya ilalarawan bilang tao ng kakatawanan.  Hindi Siya
taong nakakatuwa.  Hindi Siya taong may kalayawan.  Hindi, Siya ay isang taong ibinaba na may
pagdurusa.  At ito ay inilagay ng pangmaramihan upang paigtingin ito.  Hindi Siya isang estranghero sa
kalungkutan.  Bagkus pamilyar sa Kanya ang kalungkutan.

Kaya, ano ang ibig sabihin nito?  Una, ibig sabihin nito na Kanyang dinanas ang lahat ng kalungkutan na
ating dinadanas.  Kagaya halimbawa, Kanyang nalalaman kung paano mapagal at mapagod.  Sa Marcos
4 Siya ay lubhang napagod mula sa Kanyang gawain kung kaya’t Siya at ang Kanyang mga alagad ay
nakatulog sa bangka.  Alam Niya ang paghilab ng gutom nang Siya ay tuksuhin.  Nang pakainin Niya ang
marami, Siya ay rin ay nagutom.  Alam Niya ang kahirapan.  Naranasan Niya ang tindi ng panunukso.
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Naramdaman Niya ang kirot sa Kanyang laman.  Lahat ng mga bagay na dumating kay Adan at Eba at sa
lahi ng sangkatauhan – lahat na resulta ng sumpa – ay nalalaman Niya.  Sa Hebreo 4:15,  “Sapagka't
tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso
sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan.”  Nalalaman ni Jesus ang
pantaong pagdurusa na dumarating bilang resulta ng sumpa.

Pangalawa, ang kalungkutan ni Jesus ay ganito:  na Siya ay walang salang Dios na naninirahan sa taong
makasalanan.  Ang mang-aawit sa Mga Awit 119:136 ay nagsasabi,  “Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng
mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo.”  Ganito ang kalungkutan ni Jesus.
Nang Siya ay tumayong kasama ng mga makasalanan at Kanyang nakita na hindi nila pinarangalan ang
Dios, na ito ang nagpalungkot sa Kanya.  Kung iyong mamasdan sa lahat ng panahon ang sinasabi ng
evangelio kay Jesus sa Kanyang pagdurusa, halos sa lahat ng sitwasyon ito ang Kanyang kalungkutan.
Napalaking kalungkutan para sa Kanya na makita ang kasalanan, ang makita ang kalokohan at
pagre-rebelde ng tao laban sa Dios.  Napakalungkot ni Jesus dahil sa kawalang pananampalataya at ng
pagkabulag ng Kanyang henerasyon, at kahit pa ng Kanyang mga alagad.  Sa Marcos 8:12 ating mababasa
na  “Nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang
lahing ito?”  Nang ang mga alagad ay natakot sa unos, nang sila ay nagtaka kung paano pakakainin Niya
ang marami, sinabi ni Jesus,  “Kayo na maliliit ang pananampalataya.”  At ito ay dahil Siya ay Dios, dahil
mahal Niya ang Dios, dahil Kanyang nakikita ang kaluwalhatian ng Dios, at ang lahat ng kasalanan at
kawalang paniniwala ang nag-aalis mula sa kaluwalhatian ng Dios.

Pagkatapos din nito, ang kalungkutan ni Jesus ay dahil Siya ay hinamak at murahin, gaya ng ating nakita.
Siya ay itinaboy.  Siya ay pinaalis.  Siya ay tinalikuran kahit pa ng Kanyang malalapit na kasamahan.  Siya
ay nag-iisa sa Kanyang pagdurusa.

Subalit ngayon, kung ito ang lahat ng ating masasabi tungkol sa kalungkutan ni Jesus, mayroon tayong
isang bagay na nalimutan.  Ating nakaligtaan ang puso ng Kanyang pagdurusa.  Ito ang Kanyang
kalungkutan:  na ang krus ay nagdala sa Kanya ng anino sa Kanyang buong buhay.  Lahat sa Kanyang
buhay ay nag-aakay sa Kanya tungo sa pagdurusa ng krus.  Ang bawat bahagi ng Kanyang pagdurusa ay
isang paalala na Siya ng nagpasan ng kasalanan at ang sumpa ng Dios ay napasa Kanya.

Ano ang hatid na sumpa ng Dios sa tao?  Ito ay nagdala ng karamdaman at kalungkutan at kahirapan at
kamatayan.  Ating dinaranas ang lahat ng bagay na ito.  At para sa atin, ito ay tila normal at hindi
maiiwasang bahagi ng ating pagkatao.  Karapat-dapat tayo dito.  Inaasahan na natin ang mga ito.

Subalit para kay Cristo, ito ay kakaiba.  Kanyang tinanggap ang lahat ng pagdurusa, Kanyang tinanggap
ang sumpang ito at ang kusang dulot nito.  At Siya ay hindi karapat-dapat saan man dito.  Kaya, para sa
Kanya, ang bawat paghikab, ang bawat pamamanhid, ang bawat pagluha, ang bawat kalungkutan at
pagtaghoy ay bahagi ng sumpa ng Dios na sumasa Kanya.  Ang mga ito ay paalala sa Kanya na Siya ang
Nag-iisa na may pananagutan upang pawiin ang sumpa sa pamamagitan ng pagdurusa ng kahatulan ng
Dios sa krus.  Ito ang Kanyang dinanas – kakaiba sa Kanya.  Isang pagdurusa at kalungkutan na hindi
natin mauunawaan.  At ang pagdurusang ito ay pinatindi sa buong buhay Niya.  Dumating ang kasukdulan
nito sa harapan ng krus, sa mga araw at pagkakataon sa harap ng krus.  Makikita mong si Cristo ay
nakikipagbaka sa Kanyang kalungkutan, nakikipaglaban habang Kanyang pinagninilayan ang hirap na
darating.

Sa Juan 12:27, habang Kanyang hinihintay ang krus, sinabi ni Jesus,  “Ngayon ay nagugulumihanan ang
aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Nguni't dahil dito ay
naparito ako sa oras na ito.”  Sa hardin ng Getsemani, bago ang pagdakip sa Kanya, Siya ay naglaan ng
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mga oras sa pananalangin sa lahat ng ito, kasama ang Kanyang mga alagad.  At ang hirap na ito ay halos
patayin Siya.  Kanyang sinabi sa Kanyang mga alagad,  “Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa,
maging hanggang sa kamatayan.”  At upang ipakita ng Biblia ang tindi ng pagdurusa ni Cristo sa hardin
ng Getsemani, sinabi sa atin na ang Kanyang pawis ay mga butil ng dugo.  Dumalangin Siya at
nakipagbaka ng ganito.  Sinabi Niya,  “Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito:
gayon ma'y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo”  (Mateo 26:39).

At ngayon, kung ating nauunawaan ito ng maayos, ating makikita ang krus, ang pagdurusa ni Jesu Cristo,
ay hindi lamang sakit ng mga pako sa Kanyang mga kamay.  Hindi ito sakit lamang ng itakuwil ng mga
kasamahan.  Ang Kanyang paghihirap ay hindi ang unti-unting kamatayan dahil sa pagkakapako.  Ang
lahat ng mga ito ay bahagi lamang ng Kanyang pagdurusa.  Subalit ang halaga at ang puso ng pagdurusa
ni Cristo ay Kanyang ipinahayag sa Kanyang sarili mula sa krus nang Siya ay sumigaw ng malakas,  “Dios
ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?”  Ang Anak ng Dios sa laman ay tinalikuran, iniwan, ng Ama.  Ito
ang Kanyang kalungkutan.  Nagdusa Siya ng sakit ng impierno para sa atin.  Ito ay ang krus.

Ang sitas na ito ay humihingi ng pagtugon.  Ang taong ito ng kalungkutan, hinamak, at itinakuwil, ay
humihingi ng tugon.  At ito ang tugon na hinihingi:  pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ang talatang 1 ay
nagsisimula sa isang katanungan:  “Sino ang naniwala sa aming balita?”  Hindi lamang ito isang retorikal
na katanungan na may kasagutang:  “Kakaunti lang.”  Kundi ito rin ay nasa ating harapang lahat na
nakarinig ng evangelio ang hinihingi at ang pananagutan, ang utos na maniwala sa pagdurusa ng Alipin
ni Jehovah.  At hindi namin ibig sabihin lamang, sa madaling-paniniwala o easy-believism.  Hindi lamang
ito tungkol sa pagtanggap kay Jesus bilang iyong Tagapagligtas ay sabihin ang diktang pananalangin ng
makasalanan.  Hindi.  Mas malalim pa ito kaysa sa ganito.

Bakit kakaunti lamang silang naniwala?  Ang sagot ay ito:  Dahil ang tugon ng pananampalataya dito sa
nagdurusang Alipin ay humihingi na tingnan ang ating mga sarili at ating mga kasalanan.  Nagbigay dito
si Isaias ng ano at ng bakit tungkol sa krus.  Ano ang krus?  Ito ay ang pagdurusa ng pagtitiis ng impierno
para sa kasalanan.  Bakit ang krus?  Bakit si Jesus ang taong nagdurusa?  Ang sagot ay ito:  dahil sa
kasalanan.  Dahil Kanyang pinasan ang kasalanan at ang sumpa ng lahat ng maniniwala sa Kanya.  Ang
manampalataya kay Jesus ay nangangahulugan na aking nakikita ang aking kasalanan, na iyong nakikita
ang kasalanan, at ikaw ay umiiyak dahil dito.  Ang pagdurusa ni Jesus ay tumindi dahil sa ating
napakalaking kasalanan.

Nauunawaan mo ba ito?  Ibig sabihin nito ang daan ng pananampalataya ay nagsisimula sa pagkaalam
ng ating pagkamakasalanan.  Buksan nawa ng Dios ang ating mga kaisipan at puso upang makita kung
bakit si Jesus ay tunay ngang tao ng pagdurusa.  At, dalhin nawa tayo sa kapakumbabaan at pagsisisi sa
harap ng Kanyang Salita.

__________________________________

Manalangin tayo.

Ama, isang kabigatan ang inilgay kay Cristo.  At isang pagdursa at pagtitiis ang Kanyang pinasan para sa
aming kalagayan.  Tulungan kami na magkaroon ng kamalayan ng aming kasalanan at pagiging
makasalanan at upang mamuhay na nagpapasalamat para sa Kanyang nagawa para sa aming kawawang
mga makasalanan.  Alang-alang kay Jesus, Amen.


