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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Panaghoy 1:12

“Ang Kakaibang Paghihirap ng ating Tagapagligtas”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ngayon ako’y magsasalita sa inyo mula sa Mga Panaghoy 1:12.  Ang Mga Panaghoy ay isang maikling aklat
sa Lumang Tipan, napapagitnaan ng mga hula ni Jeremias at Ezekiel.  Ito ay isinulat ni Jeremias at isang
uri ng dagdag sa kanyang hula.  Sa aklat ng Jeremias ay nalaman natin ang tungkol sa darating na
pagkawasak ng Jerusalem, at ang Mga Panaghoy ang katuparan ng hulang iyon.  Isinulat ito ni Jeremias
mula sa pananaw ng isang nasa-kalyeng tagapagbalita, isang nasa kalagitnaan at nararanasan ang
pagkawasak at paghihirap.

Si Jeremias ay kilala sa Biblia bilang ang propetang umiiyak.  Nakikita natin iyon lalo na sa aklat na ito.  Ang
Jerusalem ay winasak at ang lahat niyang kaluwalhatian ay nawala.  Ang templo ni Solomon ay isang
tambak ng guho; ang mga pader ng bayan ay bumagsak na; at ang mga tao sa bayan kung hindi man
patay, ay nabihag na, o nagpapagala-gala sa paligid ng guho naghahanap ng pagkain.

Mula sa kalagitnaan ng tambak ng guho, nang tila wala nang nagpapahalaga o nagbibigay-pansin, nang
hindi makita ng mga Judio kung bakit ito nangyari sa kanila, at nang ang ibang mga bansa ay dumadaan
lang at iniiling ang ulo na walang pakialam – sa gitna ng lahat nang ito si Jeremias ay sumigaw sa mga salita
ng ating teksto:  “Wala bang anuman sa inyo, kayong lahat na nagdaraan?  Inyong masdan at tingnan kung
may anumang kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan, na ibinigay sa akin, na ipinabata sa akin ng
Panginoon sa araw ng kanyang mabangis na galit.”

Ang pamagat ng mensaheng ito ay:  “Ang Kakaibang Paghihirap ng ating Tagapagligtas,” dahil, kahit na
isinasa-tinig dito ni Jeremias ang kalungkutan ng Jerusalem, ito ang hula ng kalungkutan at paghihirap ni
Jesu Cristo.  Upang makita iyon, dapat muna nating isalarawan ang paghihirap ng Jerusalem.   

Sa unang sampung talata ng aklat na ito sinasabi ni Jeremias ang kasaysayan ng isang prinsesa na nawalan
ng buo niyang kaluwalhatian at naging aliping bihag.  Ang prinsesang iyon ay ang bayan ng Jerusalem.  Si
Jeremias ay tulad sa isang tagapagbalita, at pagkatapos isalarawan ang pagbagsak ng prinsesa hinayaan
niya siyang magsalita.  Ibinigay niya sa kanya ang mikropono, at naglagay siya ng isang katanungan sa atin:
“Wala bang anuman sa inyo?  Tingnan ninyo ako, sabihin ninyo.  Nakakita na ba kayo ng kalungkutan at
paghihirap na katulad ng sa akin?”

Ano ang kanyang kalungkutan?  Una, ang kalungkutan ng Jerusalem ay ang kalungkutan ng pagkamangha.
Sa talatang 1, mangha, ibinulalas ni Jeremias:  “Kaylungkot na nakaupong nag-iisa ang lunsod na dating
puno ng mga tao! Siya’y naging parang isang balo, siya na dating dakila sa gitna ng mga bansa! Siya na
dating prinsesa ng mga lalawigan ay naging alipin!”  Sinasabi niya, “Paanong mangyayari na ang bayang
ito, ng Jerusalem, ang bayan ng Dios, ang kinaiinggitan ng lahat ng mga bansa; paanong siya ay naging
tambak na lang ng guho?” 
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Pangalawa, iyon ay isang kalungkutan ng pag-iisa.  Sa talatang 2:  “sa lahat ng kanyang mangingibig ay
wala ni isa mang sa kanya’y umaliw, lahat ng kanyang mga kaibigan sa kanya ay nagtaksil, sila’y naging
mga kaaway niya,”  kaya sa talatang 19 ay sinabi niya:  “Tinatawagan ko ang aking mga mangingibig,
ngunit dinaya nila ako; ang aking mga pari at matatanda [ang sarili kong mga tao] ay napahamak sa lunsod,
habang nagsisihanap sila ng pagkain upang ang lakas nila’y panumbalikin.”  Ang Jerusalem ay tulad ng isang
ulila.  Walang pumapansin sa kanya.  Ang iba ay may pakialam lang sa kanilang mga sarili.

Pangatlo, ang kalungkutan ng Jerusalem ay isang marapat na kalungkutan.  Sa talatang 8:  “Ang Jerusalem
ay nagkasala nang mabigat, kaya’t siya’y naging isang maruming bagay.”  Ang kalungkutang ito ay ang
bunga ng kanyang kasalanan.  Sinusukat ng Dios ang Jerusalem, sa mga tao ng Jerusalem, kung ano ang
nararapat sa kanila.

Pang-apat, ito ay malalim na kalungkutan, ang kalungkutan na nagpalingon sa Jerusalem sa panahon ng
pagpapala.  Sa talatang 7:  “Naaalala ng Jerusalem sa mga araw ng kanyang paghihirap at kapaitan ang
lahat ng kanyang mahahalagang bagay noong una.“  Ang kanyang kalungkutan ang nagpapaisip sa kanya
kung paano niya ipinagwalang-bahala ang mga pagpapala ng Dios noon.  At ngayon siya ay nagsisisi (t.18):
“Ang Panginoon ay matuwid, sapagkat ako’y naghimagsik ; laban sa kanyang salita.”

Mula sa kalungkutan ng Jerusalem natutuhan natin na ang kasalanan ay laging nagbubunga ng kahatulan.
Ang Dios ay matuwid.  Ang Dios ay hindi magpapadaya.   At, kaya, dapat nating pagsisihan ang ating
kasalanan.  Hindi tayo dapat magkaroon ng pananaw sa paghihirap na hindi mapipigilang mangyari –
nangyayari lang ito.  Ngunit dapat nating makita ang kamay ng Dios dito at magsisi, o mapapahamak din.
Ang kalungkutan at paghihirap ay dapat magdala sa atin sa Dios sa pagsisisi.

Ngayon, habang naririnig natin ang Jerusalem na nagpapahayag ng kanyang kalungkutan, dapat nating
marinig ang tinig ni Cristo, si Cristong nagsasalita mula sa krus ng Kanyang paghihirap.

Mayroong koneksyon sa pagitan ng Jerusalem at ng ating Tagapagligtas.  Sa Jerusalem ang lahat ng
larawan at anino sa Lumang Tipan, mga handog, mga hari, mga pari, mga templo, at iba pa, lahat nang
ito ay nakaturo kay Jesu Cristo.  Si Jesus mismo, nang Siya ay dumating, ay sinabi:  “Gibain ninyo ang
templong ito at sa loob ng tatlong araw ay itatayo Ko itong muli.”  Ginamit Niya ang pangalan ng lugar ng
pagsamba sa Jerusalem upang tukuyin ang Kanyang sarili – ang templo.  Ang templong iyon sa Jerusalem
ay kumatawan sa presensya ng Dios, ang dakong tirahan ng Dios kasama ang Kanyang bayan.  At kapag
dumating si Jesus, darating Siya bilang katuparan noon.  Binigyan Siya ng pangalang “Emmanuel,” na
nangangahulugang “Ang Dios ay sumasaatin.”  Kaya, nang ang templo at Jerusalem ay winasak ng
Babilonia, ito ay larawan ng pagkagiba, ang kamatayan at paghihirap ni Jesu Cristo, sa mga kamay ng mga
di-mananampalataya.

Gayundin, mayroong pagkakatulad sa pagitan ng paghihirap ng Jerusalem at ang paghihirap ng ating
Tagapagligtas.  Ang paghihirap din ni Jesus, ay isang paghihirap na magpapamangha.  Sa krus ibinulalas
ng senturion:  “Tunay na ang taong ito ay Anak ng Dios.”  At ang tanong na inilalagay nito sa harapan natin
ay ito:  Paanong mangyayari na ang walang hanggang Anak ng Dios ay dumating na napakababa na
namatay Siya sa krus sa mga kamay ng tao?  Kamangha-mangha! 

Ang paghihirap ni Jesus ay paghihirap din na mag-isa niyang pinagdusahan – mag-isang kalungkutan.
Habang Siya’y naghihirap sa Getsemani, ang mga alagad ni Jesus ay natutulog.  Nang Siya ay dinakip, silang
lahat ay iniwan Siya.  Pumunta Siya sa krus nang mag-isa.  At sa huli, Siya ay pinabayaan din ng Dios sa
matinding oras ng Kanyang paghihirap.

At kung kaya’t mayroong pagkakatulad.  Subalit bagaman mayroon nitong pagkakatulad, dapat nating
makita na ang paghihirap ni Cristo sa kabuuan ay kakaiba mula sa anumang pantaong paghihirap lamang.
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Nang si Jesus ay maghirap hindi Niya idinagdag ang Kanyang pangalan sa listahan ng lahat ng iba pang
naghirap.  Maraming paghihirap dito sa sanlibutan – ang paghihirap ng gutom, ng digmaan, ng sakit, ng
kamatayan.  Alam nating personal ang paghihirap.  Alam natin ang sakit ng paghihirap o nakasaksi  tayo
ng paghihirap.  Iyon ay mas higit pa sa alinmang paghihirap.

Ang teksto ay nakaturo sa kaibahan ng mga salitang:  “Inyong masdan at tingnan kung may anumang
kapanglawan na gaya ng aking kapanglawan, na ibinigay sa akin.”  Walang kalungkutan na tulad ng
kalungkutan ni Cristo.  Hindi ito maikukumpara.  Sa anong paraan?  Hayaan ninyo akong magmungkahi ng
ilang bagay na nagpapaiba sa Kanyang paghihirap.  Ang bawat isa dito ay dapat makapagpa-mangha sa
ginawa ni Cristo.  Dapat nating makita ang Kanyang pag-ibig sa mga bagay na ito at tumugon ng papuri
at panalangin.

Una, isaalang-alang ang karangalan ng tao na naghirap.  Isang bagay kapag ang pangkaraniwang tao ang
naghihirap, ngunit isa pang bagay kapag ang hari o pinuno ang bihagin at talunin at siya ay naghirap.  Ang
Isa na naghirap sa krus ay ang Anak ng Dios.    

Pangalawa, ang paghihirap ni Cristo ay hindi karapat-dapat.  Sa paraang ito ang Kanyang paghihirap sa
kabuuan ay iba sa lahat ng paghihirap ng tao.  Nang sabihin ng isa sa mga tampalasang ipinako kasama
ni Cristo sa isa pa:  “Tayo ay nahatulan ng matuwid, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran
sa ating mga gawa.  Subalit ang taong ito’y hindi gumawa ng anumang masama.”

Pangatlo, ang paghihirap ni Cristo ay kusang-loob.  Pinili Niyang pumasok sa Kanyang paghihirap.  Ang tao
ay ipinanganak sa kalungkutan.  Ito ang ating bahagi sa sanlibutang ito.  Subalit pinili ni Jesus na maging
tao at ilagay ang Kanyang sarili sa ilalim ng paghihirap at sa sumpa ng sangkatauhan.

Pang-apat, ang paghihirap ni Jesus ay kakaiba dahil nagdusa Siya sa lugar ng iba.  Hindi lamang Siya
inosente, kundi yaong mga may sala ay nakaabang lang at nanonood sila habang Siya ay nagdurusa sa
kanilang lugar.

Pang-lima, ang paghihirap ni Jesus ay kakaiba dahil ito ay buong buhay.  Bawat sandali ng Kanyang buhay
sa sanlibutan ay dinala Niya ang bigat ng poot ng Dios.  

Pang-anim, ang Kanyang paghihirap ay madalas na kombinasyon ng  bawat uri ng pighati.  Para sa atin,
habang tayo ay nagdurusa sa isang bagay, makakangiti tayo tungkol sa iba.  Mayroon tayong kasiyahan at
kagalakan sa gitna ng ating pighati.  Ngunit sa oras ng Kanyang paghihirap, kapaitan at pagtitiis at pighati
lamang ang alam ni Cristo.

Mayroon bang kalungkutan tulad ng Kanyang kalungkutan?  Iyon ang tanong ng teksto.  At ang sagot ay:
Wala.  Nang sabihin ng teksto, itong kapanglawan na ibinigay sa akin, sa literal ito ang sakit na ipinasa sa
akin.  Mayroon tayong larawan dito ng pagdurog sa pamamagitan ng di-makayanang bigat.  Ang
kalungkutan ni Cristo ay hindi lamang pisikal na kalungkutan, kundi kalungkutan ng kaluluwa, nang Siya ay
isinumpa at nahiwalay sa Dios.  Dinala Niya ang di-makayanang bigat ng poot ng Dios.  Di nakapagtataka
na sumigaw Siya:  “Inyong masdan at tingnan kung may anumang kapanglawan na gaya ng aking
kapanglawan.”

At ito ay naghahatid sa isa pang tanong.  Bakit?  Bakit kailangang magdusa ni Jesus sa paraang kakaiba sa
kabuuan?  Tandaan, sinabi ko ito ay isang malalim na kalungkutan, kalungkutan na ipinadala ng Dios sa
Jerusalem kaya’t siya ay magtatanong ng tanong na:  Bakit?  Dapat nating itanong ang tanong na Bakit?
Ano ang nagawa ni Jesus?
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Kailangan nating bumalik sa teksto para sa kasagutan.  Bakit kailangang magdusa ng Jerusalem sa ganitong
paraan?  Ano ang nagawa ng Jerusalem?  Bakit kailangang bumagsak ng kanyang mga pader?  Bakit ang
bayan ng Dios ay tinangay upang maging bihag sa Babilonia?  Ibinibigay ng talatang 18 ang sagot:  “Ang
Panginoon ay matuwid; sapagkat ako’y naghimagsik laban” sa Kanya.  Bakit?  Dahil sa kasalanan.  Bakit
kailangang magdusa ni Jesus?  Dahil sa kasalanan – ang iyong kasalanan at aking kasalanan.  Lahat ng
bigat at kaibahan ng Kanyang paghihirap na nagbukod dito mula sa lahat ng iba pang paghihirap ay
nagtuturo sa atin sa katapat na bigat ng ating kasalanan.  Itong bigat ng kasalanan na ipinasa ng Dios kay
Cristo, na dumurog sa Kanya, ito ay bumabagay sa Kanyang paghihirap at nagpapakita ng malaking halaga
na dapat bayaran para sa ating kasalanan.  Ang mabangis na galit ng Dios sa teksto, ang nag-aalab na poot
ng Dios na dinanas ni Cristo, ay laban sa kasalanan, laban sa ating kasalanan.

Kapag ating tinitingnan ang paghihirap sa krus, dapat nating isipin ang lawak ng ating kasalanan.  Ang Biblia
ay nagbigay sa atin ng maraming paraan upang isipin kung gaano kalaki ang ating kasalanan.  May mga
kasalanan tayong nagagawa na laban sa mas mainam na kaalaman, pangahas na mga kasalanan,  gayundin
ang mga kasalanang lihim, mga kasalanang hindi natin alam.  May mga kasalanan ng paggawa, iyon ay,
mga kasalanan kung saan direktang nilalabag ang isa sa mga utos ng Dios.  Ngunit mayroon ding kasalanan
ng pagkaligta (di pagkakasama), mga kasalanan kung saan hindi natin natutupad ang isa sa mga utos ng
Dios.  Lahat sila ay tunay nating kasalanan.  Pagkatapos mayroong kasalanan na nasa atin dahil sa ating
sala kay Adan at Eba, na nagpapagiging karapat-dapat natin sa poot ng Dios.  May mga kasalanan sa ating
pag-iisip.  May mga kasalanan sa ating mga salita.  May mga kasalanan sa ating pang-araw-araw na gawain.
May mga kasalanang ginagawa natin sa ating tahanan.  May mga kasalanang ginagawa natin sa ating
iglesia.  May mga kasalanang ginagawa natin sa lugar ng trabaho.  Mayroong kasalanan sa ating mga
relasyon.  May mga kasalanan laban sa moral na kautusan ng Sampung Utos tulad din ng mga kasalanan
ng hindi pagsunod  sa panghihikayat at ng maraming paalala ng Kasulatan.  At palaging sinasabi sa atin ng
Kasulatan na tayo ay makasalanan.  Napakalaki ng ating kasalanan na kailangang maging ganito ang
katangian ng paghihirap ni Cristo.  Kailangan itong maging kakaiba.

At iyon ay nagtuturo sa atin sa isa pang bagay – ang isang bagay na nagbubukod sa kalungkutan ni Cristo
mula sa lahat ng iba pang kalungkutan – ito, na ang Kanyang kalungkutan ay ang tunay na bayad sa
kasalanan.  Oo, may iba pang paghihirap dahil sa kasalanan.  Ang resulta ng kasalanan ni Adan at Eba ay
sumpa sa sangnilikha at sa buong sangkatauhan.  Lahat ng paghihirap ng tao ay dahil sa kasalanan.  Kung
minsan sa buhay na ito ay kailangan nating pasanin ang resulta ng sarili nating kasalanan.  Sa impiyerno
ang mga tao ay magdurusa ng walang hanggan para sa kanilang kasalanan.  Ngunit dito, ang paghihirap
ni Cristo ay iba, ay kakaiba, sa paraang ito, na ang Kanyang paghihirap ay ang tunay na pambayad sa
kasalanan.  Kapag ang tao ay nagdurusa dahil sa kanyang kasalanan, kailangang sukatin ng Dios ng
unti-unti ang paghihirap na iyon.  Subalit pinagdusahan ni Cristo ang buong bigat ng poot ng Dios laban sa
kasalanan sa krus.  Ibinuhos itong lahat sa Kanya nang minsanan.  Inilalarawan ito ng teksto bilang
“mabangis na galit” ng Dios.  Sa Kanyang paghihirap pinaglubag Niya ang mabangis na galit, ang poot ng
Dios.  Itinalikod Niya ang Dios mula sa Kanyang galit.  Binigyang-kasiyahan Niya ang katarungan ng Dios
laban sa mga kasalanan ng Kanyang bayan.  Nagbayad Siya ng buo at panghuling bayad para sa kasalanan,
kaya sinabi ng Dios, “Ako’y nasisiyahan sa kabayarang iyon.”  Walang ibang katulad ang kabayarang iyon
sa kasalanan.  Ang masasama ay magdurusa sa impiyerno para sa kanilang kasalanan, oo.   At ang Dios
ay masisiyahan na sila ay magdurusa sa impiyerno.  Subalit hindi kailanman masasabing “Naganap na,”
tulad ng sinabi ni Cristo sa dulo ng Kanyang paghihirap sa krus.

At iyan ang dahilan kung bakit si Cristo ay kailangang maging Dios.  Ito ay dahil Dios lamang ang sapat ang
lakas upang dalhin ang ganoong kabigat na kasalanan.  Iyon din, ang dahilan kung bakit kailangan Niyang
mag-isang maghirap.  Ang Kanyang mag-isang paghihirap ay kailangan dahil walang ibang makakapagbayad
ng kasalanan.  Walang sinumang makakatulong sa Kanya sa oras ng mabangis na galit ng Dios.  Sa
kaligtasan, sa pagpapalubag ng poot ng Dios, sa pagbibigay-katwiran sa makasalanan, sa pagpapatawad,
ginawa ni Cristo nang mag-isa ang gawa ng kaligtasan.  Hindi mo mabibigyang-kasiyahan ang Dios.  Hindi
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makukuha ng tao ang kagandahang-loob ng Dios sa pamamagitan ng Kanyang ginagawa.  Hindi, ang
kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Cristo, sa pamamagitan ng Kanyang paghihirap at Kanyang bayad
sa kasalanan.  Ang paghihirap ni Cristo ay kakaiba, lamang.  Ang Anak ng Dios ay nagdusa sa ating laman
para sa kasalanan. 

Paano ka tutugon?  Paano ka tutugon sa paghihirap ni Cristo?  Sa teksto, si Jeremias ay tumawag para sa
tugon.  “Wala bang anuman sa inyo, kayong lahat na nagdaraan?  Inyong masdan at tingnan [iyon ay,
huminto at isaalang-alang].”  Paano mo pahahalagahan ang paghihirap ng Jerusalem?  Paano mo
pahahalagahan ang paghihirap ni Cristo?  Ano ang ibig sabihin nito sa iyo?  Paano mo tutugunin ito?  Ito
ay tila baga ang bawat isa sa atin ay pinadaan sa krus at tinanong, “Ano ang palagay mo dito?”  Sinabi sa
atin na huminto at tumingin at magpahalaga.  Ang ebanghelyo ng krus at ang paghihirap ni Jesu Cristo ay
nangangailangan ng tugon mula sa tao.  Paano ka tutugon sa kakaibang paghihirap ni Cristo?

Dadaan ka ba?  Hihinto ka ba at tutunganga sandali na may mahinang interes at pagkatapos ay
magpapatuloy?  Magiging isa ka ba sa mga tumutuya sa paghihirap ni Cristo?  Pagtatawanan mo ba Siya?
Wala bang anuman sa iyo?  May iba bang bagay na mas mahalaga sa iyo?  Ipinapalagay mo ba Siya na isa
lamang na kailangang maghirap – isa lamang ipinakong kriminal?    May dapat kang gawin, may ibang
bagay na mas mahalaga?  Wala bang anuman sa iyo?  O iyong kikilalanin kung ano talaga ang nangyayari
sa krus?

Tinatawag tayo ni Cristo na tingnan ang Kanyang paghihirap.  Ano ang ibig sabihin nito sa iyo?  Ito ba ay
isang bagay na malamig, bagay na makasaysayan, bagay na pang-teolohiya?  O ang mga katotohanan ba
ng paghihirap ni Cristo sa Kasulatan ay tumatama sa iyo at nakukuha ang iyong pansin at pumupukaw sa
iyong kaluluwa upang makita ang sarili mong kasalanan?

Nakikita ba natin ang paghihirap ni Cristo kung ano ito?  Na ito ay kakaiba dahil Siya ay naghirap para sa
kasalanan?  Na ang Isa na naghirap ay ang Anak ng Dios na marapat sa ating pagsamba?  Na Siya ay
mag-isang nagdusa dahil walang paraan na ikaw, na makasalanan, ay magagawang maging
katanggap-tanggap ang iyong sarili sa Dios?  Paano ka tutugon sa paghihirap ni Cristo? 

Anong tugon ang hinihingi ni Cristo?  Ito:  Pagsisisi at pananampalataya.  Ang pagsisisi ay pagpapahayag
ng kasalanan at pagtalikod tungo sa bagong buhay ng kabanalan, sumusunod bilang alagad ni Cristo.  Ang
pananampalataya ay pagtititwala kay Jesus lamang at hindi pagtitiwala sa iyong sarili para sa iyong
katuwiran at iyong pagtanggap sa Dios.  Narito, sa naghihirap na Tagapagligtas, ang kakaibang
Tagapagligtas, ang tanging kanlungan para sa makasalanan.  Narito ang lahat nating pag-asa, ang tangi
nating pag-asa:  si Jesu Cristo.

Makasalanan, hungkagin mo ang iyong sarili at manampalataya kay Jesus lamang.

__________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin para kay Jesu Cristo, na lubos na may kahandaang dinala ang labis na
kalungkutan para sa amin, na kinuha sa Kanyang Sarili ang mabangis na galit ng Dios laban sa kasalanan.
Panginoon, huwag nawa naming ipagwalang-bahala ang Kanyang paghihirap kundi, sa pagsisisi sa
kasalanan, ay magtiwala sa Kanya lamang para sa lahat naming kapatawaran.  Amen.


