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ISAIAS 53:7-9 
“ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 4: KANYANG KATAHIMIKAN SA PAGDURUSA” 

NI REV RODNEY KLEYN 
 
Buksan nating muli ang ating Biblia sa aklat ng Isaias at sa magandang propesiya ng lingkod na 
nagdurusa, nakatala sa Isaias 52:13 hanggang sa kapitulo 53.  Ito ay propesiya kay Cristo sa Kanyang 
pagdurusa, mahalaga upang maunawaan kung bakit pumarito si Jesus at ano ang Kanyang ipinagdusa. 
 
Alam nating ang sitas na ito ay tungkol kay Jesus dahil sa aklat ng Mga Gawa, kapitulo 8, mayroon 
tayong kasaysayan ng eunukong taga-Etiopia na nagmamahal sa Dios at naniniwala sa mga Kasulatan sa 
Lumang Tipan.  Ang lalaking ito, na kaaahon lamang sa Jerusalem upang sumamba sa Dios, ay 
naglalakbay sa kanyang karwahe pabalik sa Africa.  At, habang siya ay nasa daan, binabasa niya ang 
bahagi ng Salita ng Dios na nasa kanyang pag-aari.  Ang sitas na kanyang binabasa ay mula sa Isaias 53.  
Mababasa natin iyan sa Mga Gawa 8:26 at kasunod.  Sa talatang 32, “Ang bahagi ng kasulatan na 
binabasa niya ay ito: Tulad ng tupa na dinala sa katayan; at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap 
ng kanyang manggugupit, gayundin hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig.” 
 
At tinanong ng eunuko si Felipe, “Ipinapakiusap ko, tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, sa kanya 
bang sarili, o sa iba?”  At bilang tugon, “Nagpasimulang magsalita si Felipe, at simula sa kasulatang ito ay 
ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus.”  Ang sitas na ito ay tungkol kay Jesus.  At sa 
araw na ito, nais kong ipangaral si Jesus sa inyo, gaya din sa sinimulan ni Felipe.   
 
Ngayon ay dumating tayo sa ikaapat na bahaging saknong sa propesiyang awit na ito:  Isaias 53:7-9.  
Pakibasa po ang mga talatang iyan, at habang binabasa ninyo, pansinin lalo na ang unang talata (7).  Ito 
ang susing talata ng bahaging ito. 
 
Ngayon ang unang bagay na makikita mo sa mga talatang ito ay ang kamangha-manghang katahimikan 
ni Jesus sa Kanyang pagdurusa.  Ang talatang 7 ay nagsisimula sa:  “Siya'y inapi, at siya'y sinaktan, 
gayunma'y hindi niya ibinuka ang kanyang bibig.”  Sa orihinal na Hebreo, ang salitang “inapi” ay may 
kaisipang tinutugis – isang usa o ibang hayop na hinahabol at tinutugis ng pangkat ng mga asong-gubat o 
ng mga grupo ng mga mangangaso sa pamamagitan ng kanilang mga sandata.  Ang isa pang salita, 
“sinaktan,” ay may kaisipang pinipiga.  Ito ay ginagamit sa Biblia kaugnay sa pisaan ng ubas.  Matapos 
pitasin ang mga ubas, ilalagay sila sa isang may matigas na gilid na kahon na may mga butas sa ilalim.  
Mayroong tatalon sa kanila at tatapakan sila, upang mapiga ang lahat ng katas mula sa kanila. 
 
Ganito inilalarawan ang pagdurusa ni Jesus.  Siya ay tinutugis.  Siya ay hinahabol.  At Siya ay pinipilit o 
pinipiga.  Mahalagang tandaan natin na ito ay nangyari kay Jesus buong buhay Niya.  Sa talatang 3 Siya 
ay tinawag na “isang taong nagdurusa.”  Mula nang Siya ay ipanganak, mayroon nang tumutugis sa 
Kanya.  Nang si Jesus ay bata pa, tinangka Siyang patayin ni Herodes.  Mula ng sandaling binuksan Niya 
ang Kanyang bibig upang magturo, ninais na Siyang patayin ng mga Judio.  Matapos ang una Niyang 
pangangaral sa Nazaret, tinangka na nilang itulak Siya sa isang bangin upang mamatay.  Ilang beses 
silang pumulot ng mga bato upang patayin Siya?  Buong buhay Niya, ang mga eskriba at mga Fariseo ay 
sinisikap Siyang dayain sa Kanyang mga salita upang magkaroon sila ng ipaparatang sa Kanya na 
magiging matibay upang Siya ay malitis at mahatulan.  Palagi Siyang pinipiga.  Sa bawat panig na 
Kanyang sulingan, sinasalubong Siya ng mga kaaway. 
 
Lahat ng ito ay dumating sa wakas sa katapusan ng Kanyang buhay.  Kapag binasa mo ang mga 
pangyayari sa Ebanghelyo sa huling linggo ng buhay ni Jesus, makikita mo ito. Lucas 20:20:  “Kaya't siya'y 
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minatyagan nila at nagsugo ng mga espiya na nagkunwaring matatapat, upang siya'y hulihin sa kanyang 
salita, para siya'y maibigay sa mga pinuno at awtoridad ng gobernador.”  Dumating silang may 
mahihirap na tanong upang dayain Siya, upang papagsalitain Siya laban sa pamahalaan ng Roma, upang 
papagsalitain Siya laban sa kanilang mga Judiong kautusan.  Tinanong nila Siya tungkol kay Cesar, 
tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa dakilang utos sa kautusan, tungkol sa muling pagkabuhay. 
 
At nang wala ni isan man na gumana, nag-ayos sila ng magtatrabaho sa loob.  Nakipagkasundo sila sa isa 
sa mismong mga alagad Niya upang ipagkanulo Siya.  Dumating sila sa dilim ng gabi na may kasamang 
mga sundalo at nakita nila Siya sa Hardin ng Getsemani, kung saan ay tahimik Siyang nananalangin 
kasama ang Kanyang mga alagad.  Nilitis Siya ng gabing iyon.  Sa kabuuan ay may anim na paglilitis.  
Kinaladkad Siya mula sa bahay ng isang punong pari patungo sa isa pa, at mula sa isang gobernador 
patungo sa isa pa, at pabalik muli.  Ginugol nila ang gabing sinisikap na lumikha ng mga paratang laban 
sa Kanya.  Nang umaga na ay nahatulan na nila Siya.  Siya’y binugbog nila.  Siya’y kinutya nila.  
Pinanghina nila Siya hanggang sa puntong halos wala na Siyang lakas upang buhatin ang Kanyang krus.   
 
Siya’y inapi at sinaktan.  Gaya ng kordero na dinadala sa katayan, at gaya ng tupa na sa harapan ng mga 
manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig.  Iyan ay kamangha-mangha.  
Isipin na lang ang maaari sanang ginawa ni Jesus, ang maaari sana Niyang sabihin.  Isipin ang 
kapangyarihan ng Kanyang tinig.  Ang Kanyang tinig ay ang tinig na tumawag sa lahat ng mga bagay 
upang mabuhay sa pasimula.  Ang Kanyang tinig ay nagpapadala ng mga bagyo at nagpapayapa ng mga 
dagat.  Ngayon ang Kanyang tinig ay ang tinig na mabisang tumatawag sa mga makasalanan mula sa 
kanilang kawalang-malay at mula sa kadiliman tungo sa buhay at kaalaman.  Sa Getsemani, nang 
bunutin ni Pedro, bilang pagsasanggalang kay Jesus, ang kanyang tabak upang lumaban, sinabi ni Jesus, 
“Ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan.  Sa akala mo ba'y hindi ako maaaring tumawag sa aking 
Ama, at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa labindalawang pangkat ng mga anghel?”  Isipin 
na lang ang maaari sanang ginawa ni Jesus! 
 
At, tiyak naman, Siya ay walang sala.  Maaari sana Siyang nagsalita upang ipagtanggol ang Kanyang sarili 
sa harapan ng punong pari at ng Sanhedrin, sa harapan ni Herodes, at sa harapan ni Pilato.  Ang mga 
iyon ay perpektong pagkakataon upang patunayan ang Kanyang kawalang-malay at kawalang-sala at 
upang ipaliwanag kung bakit Siya pumarito at bakit Siya nagdusa. 
 
Subalit hindi Niya ginawa ang mga bagay na iyon.  Sa halip, Siya ay tahimik.  Mateo 26:62 at 63:  
“Tumindig  ang  pinakapunong pari at sinabi sa kanya, Wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng 
mga ito laban sa iyo?   Ngunit hindi umimik si Jesus.”  Nang kutyain nila Siya at piniringan Siya at 
hinampas Siya at sinabing, “Hulaan mo! Sino ang humampas sa iyo?" wala Siyang sinabi.  Nang nasa 
harapan Siya ni Pilato, mababasa natin sa Mateo 27:14, “Subalit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang 
salita man lamang, na lubhang ikinamangha ng gobernador.” 
 
Ano ang ibig sabihin ng si Jesus ay tahimik, gaya ng isang kordero.  Hindi ibig sabihin na gumulong 
lamang si Jesus at nagpatay-patayan, na hindi Siya nagsalita kahit isang salita.  Hindi.  May mga 
pagkakataon sa buo Niyang pagdurusa na nagsalita si Jesus.  Isa na rito:  sa buong buhay Niya hinamon 
Niya ang mga Fariseong matuwid sa sarili at ang walang katuturang relihiyon ng Kanyang panahon.  
Napakalinaw din Niyang itinuro na Siya ang Cristo, ang Anak ng Dios. 
 
At hinamon Niya ang mga dumakip sa Kanya at mga nagparatang sa katapusan ng Kanyang buhay.  Nang 
subukan nilang bitagin Siya sa Kanyang mga salita, palagi Siyang may sagot sa kanila.  Nang dumating sila 
upang dakpin Siya sa Hardin, sinabi Niya, “Kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan, na may 
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mga tabak at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw ay nakaupo ako sa templo na nagtuturo, at 
hindi ninyo ako dinakip.”  Nang hiningi ng punong pari:  “Ikaw ba ang Cristo?”  Sinabi ni Jesus, “Ako nga.  
At makikita ninyo ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanan ng Makapangyarihan at dumarating na nasa 
mga alapaap ng langit.”  Nang sabihin ni Pilato, “Sagutin mo ako. Hindi mo ba alam na ako'y may 
kapangyarihang ikaw ay pakawalan at may kapangyarihang ikaw ay ipako sa krus?”  Sinabi ni Jesus, 
“Hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa 
itaas.”  At sinabi Niya kay Pilato, “Ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutang ito, ang aking mga 
tauhan ay makikipaglaban sana.”    
 
Maging sa harap ng Kanyang pagdurusa, Siya ay nagsalita.  Sa Hardin ng Getsemani, sumigaw Siya sa 
matinding paghihirap, “Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito; gayunma'y hindi 
ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo.”  Mula sa krus, sa Kanyang pagdurusa, nagsalita Siya ng 
pitong beses, nagpapahayag kahit sa kadiliman ng matinding paghihirap at sa kalaliman ng Kanyang 
pagdurusa.  Kaya, hindi sa wala Siyang sinabi.   
 
Ano kung gayon ang ibig sabihin na siya ay tumahimik? 
 
Ang sagot ay nagsasalita lamang si Jesus kapag mahalaga ang kaluwalhatian ng Dios o kapag ang 
kaligtasan ng Kanyang bayan ay umaasa sa Kanyang pagsasalita.  Hindi Siya kailanman nagsalita sa 
pagtatanggol sa Kanyang sarili.  Hindi Siya nagsalita ng anuman upang linisin ang sarili Niyang pangalan.  
Hindi Siya nagsalita upang pagaanin ang bigat ng Kanyang pagdurusa.  Hindi Siya nagsalita upang 
maiwasan ang krus.  Hindi Siya nagsalita ng pagtutol.  Tahimik Siyang nagdusa sa kawalang-katarungan.  
Sinasabi ng I Pedro 2:23, “Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti; nang siya'y magdusa, hindi siya 
nagbanta.”  Nang nagbuga sila ng mga pang-iinis laban sa Kanya, hindi Siya gumanti ng pagbabanta.  
Wala Siyang iginanting salita tungkol sa kanilang pag-uugali.  Hindi Siya sumagot sa katulad na paraan sa 
mga nagpapagalit sa Kanya at tumutuligsa sa Kanya.   
 
Bakit hindi?  Bakit hindi Siya nagsalita ng anuman?  Iyan talaga ang tanong na itinatanong dito sa 
talatang 8 nang sabihin nitong, “Sa pamamagitan ng pang-aapi at paghatol ay inilayo siya; at tungkol sa 
kanyang salinlahi?”  Sinasabi ng propeta na nang dalhin si Jesus mula sa bilangguan at mula sa paglilitis 
patungo sa Kalbaryo upang ipako sa krus, sino sa Kanyang henerasyon ang makakaunawa at 
makapagpapaliwanag nito?  Sino ang nakakaalam, nang si Jesus ay nagdurusa?  Ang Kanyang 
katahimikan ay nakapagdulot ng kalituhan sa mga alagad.  Nang Siya ay itiwalag sa lupain ng mga buhay, 
sino ang nagsaalang-alang dito at nakaunawa nito?  Ano ang dahilan dito?  Bakit Siya nanahimik? 
 
Ang unang dahilan ay ito.  Naunawaan Niya na Siya ang Kordero ng Dios, ang korderong inilarawan sa 
handog ni Abel, sa Pista ng Paskuwa sa Ehipto, sa mga handog ng kautusang pang-Levita, sa tekstong ito, 
at sa mga salita ni Juan Bautista:  “Narito ang Kordero ng Dios, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan!”  
Alam Niya na Siya ay itinakda ng Dios upang maging kordero, itong panghaliling handog para sa mga 
makasalanan.  Alam Niya na Siya ang Kordero ng Dios, pinaslang bago pa itinatag ang sanlibutan, ang 
Korderong itinalaga at isinugo ng Dios.  Iyan ang dahilan kung bakit Siya nanahimik.  Iyan ang unang 
dahilan.  Alam Niya na Siya ang Kordero ng Dios na kailangang paslangin. 
 
Ang pangalawang dahilan sa Kanyang pagtahimik ay upang ipakita ang Kanyang pagsunod sa Dios at ang 
Kanyang kahandaang magdusa.  Pumaroon Siya bilang kordero sa katayan at gaya ng isang tupa sa harap 
ng mga manggugupit sa kanya ay pipi.  Ang anyong iyan ay mahalaga.  Kung susunggaban mo ang baboy 
sa binti nito sa likod, ito ay mapapaigik at sisipa.  Kung susubukan mong pigilan ang baka o kabayo, ito ay 
aalma at lalaban.  Ngunit kung susunggaban mo ang tupa sa kanyang balahibo, titigil ito, at susuko.  At, 
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pansinin dito, ito ay isang babaeng tupa at hindi lalaki, “at gaya ng tupa na sa harapan ng mga 
manggugupit sa kanya ay pipi.”  Ang babaeng tupa ay lalong maamo at masunurin sa paghuli.  Ang 
katahimikan ni Cristo ay katunayan ng Kanyang pagsunod sa Dios.  Naunawaan Niya nang Siya ay nililitis 
sa harap ng mga tao na itong lahat ay ayon sa kalooban ng Dios.  “Ako’y pumarito upang gawin ang 
kalooban niyang nagsugo sa akin.”  Siya ay kusang-loob na nanahimik.  Pinili Niyang manahimik.   
 
Hindi Siya tahimik dahil hindi Niya alam ang sasabihin o dahil wala Siyang isasagot o dahil wala Siyang 
lakas.  Kundi ang katahimikan mismo ay pagpapakita ng Kanyang kapangyarihan.  Sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Kanyang kabanalan, pinili Niyang manahimik upang Siya ay magdusa at mamatay.  
Sinabi Niya sa mga Judio tungkol sa Kanyang buhay, “May kapangyarihan akong ibigay ito, at may 
kapangyarihan akong kunin itong muli.” 
 
Sa Kanyang katahimikan, gumagamit Siya ng kapangyarihang higit sa makikita mo sa mga tao lamang.  
Sino ang mananahimik tulad nito kapag ang mismong pangalan Niya ay tinutuya at nilalapastangan, at 
kapag Siya ay ganap na walang-sala?  Nang bunutin ni Pedro ang kanyang tabak sa Hardin at sinabi ni 
Jesus na ibalik niyang muli ito sa kanyang lalagyan, ibinibigay Niya ang dahilang ito:  “Ngunit kung gayo'y 
paanong matutupad ang mga kasulatan, na ganito ang kinakailangang mangyari?”  Nakita mo, alam Niya 
ang kalooban ng Dios.  At sa Kanyang katahimikan, Siya ay nagpapasakop. 
 
Pangatlo, Siya ay nanahimik dahil dinala Niya ang ating mga kasalanan.  At ang Kanyang katahimikan ay 
nagpapakita ng Kanyang pag-ibig.  Hindi Niya dinala ang mga kasalanan ng buong sangkatauhan kundi, 
sa talatang 8, “Sinaktan dahil sa pagsalangsang ng aking bayan.”  Dinala Niya ang mga kasalanan ng mga 
inibig ng Dios mula sa walang hanggan.  Tumahimik Siya para sa kanila.  Dahil sa Kanyang pagtatalaga sa 
kanila, dahil sa Kanyang pag-ibig sa kanila, Siya ay tahimik.  Tahimik Siya dahil kailangan Niyang mamatay 
para sa kanila.  Ang pag-ibig Niya sa kanila ang pumilit sa Kanya na pumunta sa krus.  Hindi ba maganda 
ang Kanyang katahimikan?  Para sa ating mga makasalanan, hindi Siya nagsalita.  Maaari sana.  Siya ay 
walang-sala.  Maging ang Kanyang katahimikan ay nagpapatunay ng Kanyang kawalang-sala.  Handa 
Niyang tiisin ang pangungutya… para sa atin. 
 
Ang ikaapat na dahilan na Siya ay tahimik.  Siya ay tahimik dahil nakatayo Siya sa harap ng Dios na 
Hukom taglay ang ating mga kasalanan.  Minamahal, kapag ikaw ay nakatayo bilang makasalanan sa 
harap ng Dios, ikaw ay tahimik.  Ang dahilan na Siya ay tahimik ay dahil ngayon ay pumasok na Siya sa 
kahatulan para sa mga makasalanan.  Ang Kanyang katahimikan ay hindi lamang sa harap ng mga 
makalupang hukom at nagpaparatang.  Hindi.  Nang pumaroon Siya sa krus kasama ang mga kasamaan 
natin na ipinasan sa kanya, Siya ay may sala sa harapan ng Dios.  At mababasa natin sa Roma 3:19 na sa 
huling araw, sa harap ng Dios na hukom, matatahimik ang bawat bibig, at ang buong sanlibutan ay 
matatahimik sa harap ng Dios dahil sa kanilang sala.  Kapag nakatayo ka sa harap ng Dios na Hukom 
bilang makasalanan, hindi ka dapat magsalita; hindi mo dapat bigyang-katwiran ang iyong sarili; hindi 
mo dapat itaas ang sarili mong katuwiran, ang sarili mong mabubuting gawa, upang tingnan ng Dios.  
Hindi, dapat kang manahimik.  Sa Mateo 22 mababasa natin ang tungkol sa isang hapunan ng kasalan.  
Ang bawat isang pumapasok ay magsusuot ng puting kasuotang pangkasal na sumasagisag sa katuwiran 
ni Cristo.  Subalit may isa doon na nagsabi, “Hindi ko kailangan ang kasuotang iyan.  Hindi ko kailangan 
ang katuwiran ni Cristo.  Ang kasuotan ko, ang mabubuti kong gawa, ay sapat na.”  Hindi siya naaangkop 
kaya inihagis siya sa lugar kung saan mayroong pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.  Hindi natin 
dapat dalhin ang ating katuwiran sa harap ng Dios.  Hindi, dapat tayong maging tahimik.  Dapat nating 
ipahayag ang ating kawalan at kawalang-halaga.  Tanging kay Cristo tayo makakatayo sa harap ng Dios.  
Si Cristo ay tahimik dahil nakatayo Siya sa harap ng Dios sa ating mga kasalanan.  Naunawaan Niya, 
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bilang tagapagdala ng ating kasalanan, na nararapat sa Kanya ang poot at kahatulan ng Dios, na 
nararapat sa Kanya ang impierno dahil sa ating mga kasamaan.  Kung kaya Siya ay tahimik. 
 
Hindi ba maganda ang katahimikan ni Cristo?  Hindi ba ito kagila-gilalas?  Sinasabi iyan sa atin ng 
talatang 9.  Titingnan ng ilan ang Kanyang katahimikan bilang tanda ng pagkatalo.  Subalit hindi Siya 
biktima doon nang araw ng iyon.  Hindi, Siya ang nagtagumpay.  Ang mga di-makadios ay nagpagawa ng 
Kanyang libingan kasama ng masasama.  Pinapili sa pagitan Niya at ng talamak na kriminal na si Barabas, 
sabi nila, “Ipako Siya, Ipako Siya.”  Pinararatangan Siyang taksil sa pamahalaan, isang taong may salang 
panghihimagsik, isang pulitikal na rebelde laban sa Israel at Roma.  Ipinako nila Siya sa pagitan ng 
dalawang magnanakaw.  Ngunit Siya ay matagumpay.  Tingnan, sa talatang 9, ang ginawa ng Dios:  
Ginawa Niya ang kanyang libingan na “kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan; 
bagaman hindi siya gumawa ng karahasan, o walang anumang pandaraya sa kanyang bibig.”    
 
Sa puntong ito ang kuwento ay nagbago.  Bawat hakbang sa kuwento sa puntong ito ay bumaba ng 
bumaba ng bumaba.  Ngunit ngayon ay nabayaran na Niya ang halaga ng kasalanan.  Inihayag Niya, 
“Natupad na.”  Ang Kanyang kaluluwa ay naitaas na sa Dios sa langit.  At ngayon, habang ibinababa nila 
Siya sa krus, hinahangad na bigyan Siya ng libingan kasama ng masasama – isang kahiya-hiyang libing -  
ngayon ang Dios ay umabot pababa at Siya ay inilibing kasama ng mayaman.  Hindi na Siya ang lingkod 
na hinamak, kundi ang ating Tagapagligtas.  Hindi ba iyan maganda?  Di magtatagal Siya ay bubuhayin.  
Ngunit ngayon sa Kanyang libing, binigyan Siya ng Dios ng sapat na lugar ng kaluwalhatian.  Kung kaya, 
ito ang ikaapat na bahagi:  Ang Kanyang tahimik na pagsunod. 
 
Sa ating pagwawakas, ibaling natin ang ating mga mata mula kay Cristo, patungo sa Kanyang mga 
alagad, sa atin.  Kay Cristo, dito, ay mayroon tayong huwaran, para sa lahat ng mga mananampalataya, 
ng tunay na pagsunod sa Dios, ng di-makatarungang pagdurusa sa isang paraang nagbibigay-karangalan 
sa Dios, isang halimbawa ng isang handang gawan ng masama para sa ikaluluwalhati ng Dios at sa 
ikabubuti ng iba.  Alam mo, may ilang tao na dumaraan sa buhay iniisip na kailangan nilang itama ang 
lahat ng maling ginawa ng iba sa kanila.  Sa tuwing mararamdaman nila na sila ay nasasaktan o 
ginagawan ng masama, at susundan nila ang ibang taong iyon.  At nakapaglalagay sila ng napakabanal na 
balat dito.  Sasabihin nila, “Nagkasala siya, kaya ginagawa ko ito alang-alang sa kanyang kaluluwa.”  At 
ang katotohanan ay may napakaliit silang pagmamahal na nagtitiis sa lahat ng mga bagay at nagtatakip 
sa karamihan ng kasalanan ng iba.  Mayroong napakaliit na pagsusuri sa sarili at personal na pagsisisi. 
 
Ano ang ginawa ni Jesus nang ginawan Siya ng masama?  Ano ang Kanyang inalala?  Si Jesus, sa Kanyang 
pagdurusa, ay may karapatan upang ipagtanggol ang Kanyang sarili, upang panindigan ang sarili Niyang 
kawalang-sala laban sa kawalang-katarungan ng iba.  Subalit hindi ito ang Kanyang ginawa.  Ang inalala 
Niya ay hindi ang paglilinis ng sarili Niyang pangalan.  Handa Siya mismong mamatay, hangga’t ang Dios 
ay nabibigyang-karangalan. 
 
Bilang mga Cristiano, dapat natin Siyang sundan dito.  Inilalagay ito ni Pedro bilang isa sa 
pinakamahuhusay na katangian ng isang Cristiano sa I Pedro 2:21, kung saan ay sinabi niya na iniwanan 
tayo ni Cristo ng “halimbawa, upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak.”  Ano ang halimbawang 
iyon?  Sa mga naunang talata, “Sapagkat ito'y kapuri-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Dios ay nagtiis ang 
sinuman ng sakit habang nagdurusa nang hindi nararapat.  Sapagkat anong pakinabang nga, na kapag 
kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis?  Ngunit kung 
kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y 
kalugud-lugod sa Dios” (tt, 19, 20). 
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At sa mga sumusunod na talata nagbibigay ng tiyak na pagsasagawa nito si Pedro sa mga babae – ganito 
ang mahinahon at maamong espiritu.  Hindi lamang ito sa mga babae, kundi sa mga magulang at mga 
anak, sa mga empleyado at mga amo, sa kawan, sa espiritual na mga pinuno, sa mga lalaki, sa ating lahat 
sa ating relasyon sa Dios.  Tayong lahat ay dapat mamuhay sa ganitong paraan, hindi naninindigan sa 
sarili nating mga karapatan, tinatakot ang iba at ibinabalik ang panglalait.  Sabi ni Jesus, “Dapat mong 
iharap ang isang pisngi, dapat mong ibigay ang iyong balabal pati ang iyong tunika.”  Nagbibigay-
luwalhati sa Dios kapag tayo ay tahimik, kapag handa tayong pagtiisan ang mali, ang hindi gumanti, ang 
mabuhay ng may mahinahon at maamong espiritu. 
 
Gaano natin hilig na magkaroon ng huling salita, na manaig sa isang pagtatalo, na ipakita ang sarili nating 
katuwiran.  Ngunit, nakita mo, hindi ito tungkol sa iyong dangal.  Hindi ito tungkol sa iyong pangalan, 
kundi ito ay tungkol sa Dios at sa Kanyang karangalan.  Siya ba, ang Kanya bang kaluwalhatian, ay 
nagliliwanag sa pamamagitan mo sa iyong pag-uugali?  Mayroon bang pagkakatulad kay Cristo sa iyo,  
kahandaan na gawan ng masama bilang Cristiano?  Kay Cristo, mayroong kang pinakadakilang 
halimbawa ng kapakumbabaan.  Handa Siyang magdusa ng kamalian alang-alang sa atin. 
 
Ah, nawa ay magawa din natin ito.  At gamitin nawa ito ng Dios alang-alang sa ikalalaganap ng 
maluwalhating ebanghelyo at sa karangalan ng Kanyang pangalan sa lupa. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa gayong Tagapagligtas, handang magdusa para sa amin, tahimik sa harap ng mga 
nagpaparatang sa Kanya upang mabayaran ang aming mga kasalanan.  Amen. 
 
 


