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ISAIAS 53:10-12 
“ANG LINGKOD NA NAGDURUSA 5: ANG TAGUMPAY NG KANYANG MISYON” 

NI REV RODNEY KLEYN   
 
Kapag isinaalang-alang mo ang krus at pagdurusa ni Cristo, ano ang nakikita mo?  Ikaw ba ay nakakiling 
na tumingin sa Tagapagligtas bilang Isa na, sa Kanyang pagdurusa, ay kailangan ng iyong awa?  Nakikita 
mo ba ang isang biktima?  O isang nagtagumpay?  Sa araw na ito ay titingnan natin ang tagumpay ni Jesu 
Cristo sa krus mula sa huling mga talata ng Isaias 53.   
 
Gayunman, bago natin gawin iyan, nais kong isipin, nang sandali, ang tungkol sa mga salita ni Jesus sa 
Lucas 23:28.  Habang si Jesus ay dinadala sa krus upang ipako, isang grupo ng mga babae ang sumunod 
na tumatangis at umiiyak, dahil sa pagkahabag sa nagdurusang Tagapagligtas.  Sa kanila ay humarap si 
Jesus at sinabi, “Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang 
inyong mga sarili at ang inyong mga anak.”   
 
Sa mga salitang iyon sinasabi sa atin ni Jesus kung bakit dapat tayong umiyak kapag pumunta tayo sa 
krus.  Hindi dahil nagmukha Siyang talunan, dahil Siya ay binugbog at walang awang pinatay.  Hindi.  
Hindi Niya kailangan ang ating habag.  Lubos Siyang may kontrol sa mga nananakit sa Kanya.  Kusa 
Niyang ibinigay ang Kanyang buhay.  Kapag pumunta tayo sa krus, dapat nating iyakan ang ating mga 
sarili at ang pagiging makasalanan natin at kasamaan na kinailangan upang magdusa ni Cristo.  Kapag 
pumunta tayo sa krus, dapat tayong lumapit bilang nagsisising makasalanan.  At kapag tiningnan natin si 
Jesus sa krus, dapat nating makita ang Kanyang tagumpay, ang ganap Niyang kabayaran sa ating mga 
kasalanan. 
 
Sa pagtatapos ni Isaias ng kanyang awit sa Lingkod na nagdurusa, iyan ang kanyang nakikita:  ang 
tagumpay ni Cristo.  Tingnan natin iyan mula sa huling tatlong mga talata ng Isaias 53.  Pakibasa po ang 
Isaias 53:10-12. 
 
Ito ay medyo malaking sitas upang pag-aralan natin sa loob ng dalawampung minuto o higit pa ng 
mensaheng ito.  Kaya, sa pagsisimula natin, nais kong pagtuunan natin ang pangunahing paksa.  At ang 
pangunahing paksa dito ay ang tagumpay ni Cristo sa misyon na Kanyang ipinarito upang isagawa. 
 
Sa mga naunang talata ng kapitulong ito binibigyang-diin ng propeta ang pagdurusa ni Cristo.  Siya ay 
taong nagdurusa.  Siya’y hinamak at itinakuwil.  Siya’y binugbog.  Siya’y sinugatan.  Siya’y inapi.  Siya’y 
sinaktan.  Dinala Siya bilang kordero sa katayan.  Sa lahat ng pagdurusang iyon walang pahiwatig ng 
Kanyang tagumpay.  Subalit ngayon ang propeta, sa mga huling talata, ay nakatuon sa Kanyang 
tagumpay.  Ngayon, sa pagtatapos nitong magandang awitin, bumalik siya kung saan siya nagsimula sa 
kapitulo 52:13:  “Siya'y dadakilain at itataas, at magiging napakataas.”  Kaya iyan ang dapat maging 
paksa at tuon natin sa mensaheng ito.   
 
Ngunit sa pagtuon sa Kanyang tagumpay, hindi natin dapat ganap na iwan ang pagdurusa ni Cristo.  
Hindi.  Ang Kanyang kaluwalhatian ay nagmumula sa Kanyang pagdurusa.  Ang Kanyang tagumpay ay 
dumarating sa dulo ng Kanyang misyon, na magdusa para sa mga makasalanan.  At habang sa mga 
talatang ito, si Isaias ay nakatingin sa Kanyang tagumpay, ginawa niya ito sa konteksto ng isinagawa ni 
Cristo, sa Kanyang ginawa.   
 
Ano ang Kanyang ginawa?  Mababasa n’yo ito sa bawat isa sa tatlong talatang ito.  Sa talatang 10 
mababasa natin:  “Gayunma'y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; kanyang inilagay siya sa 
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pagdaramdam.”  Sinasabi sa atin ng talatang ito, una, ang tungkol sa Dios.  Sino ang pumatay kay Jesus?  
Sino ang nagdulot ng pagdurusa sa Kanya?  Ang mga Judio ba?  Ang mga Romano ba?  Ang mga 
kasalanan ba natin?  Oo, iyon nga.  Ngunit, sa huli, ang Dios Ama ang bumugbog sa sarili Niyang Anak, 
hindi mabigat sa kalooban kundi kusang-loob.  Kinalugdan ng Panginoon na mabugbog Siya o durugin 
Siya.  Kanyang inilagay Siya sa pagdaramdam.  Ang kamatayan at pagdurusa ni Cristo ay nangyari ayon sa 
plano at layunin ng Dios.  Ito ang kalooban ng Dios o kaluguran. 
 
Bakit?  Bakit ikinalugod ng Ama na gawin ito?  Sapagkat ang kaligtasan ay ganap na di maaari hiwalay 
dito.  Kung mayroon lang ibang paraan; kung ang Dios, sa Kanyang karunungan, ay nakaisip ng ibang 
paraan kaysa patayin ang sarili Niyang Anak at ipadala Siya sa matinding paghihirap ng impierno – kung 
gayon ay sa ganoong paraan Niya sana ginawa iyon.  Subalit walang ibang paraan.  Ang kabanalan ng 
Dios at ang pagiging makasalanan ng tao ay kinailangan upang durugin ng Dios ang sarili Niyang Anak sa 
kabigatan ng ating kasalanan.  Sa Roma 8 sinasabi ni Pablo, “Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling 
Anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat.”  Walang ibang paraan upang gawin ito ng Dios.  At walang 
ibang paraan ng kaligtasan para sa mga makasalanan maliban sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Kaya 
kinalugdan ng Panginoon na mabugbog Siya.    
 
Ngunit ang talatang ito ay nagsasabi din sa atin ng tungkol sa pagkukusang-loob ni Jesus.  Alam Niya na 
ito lang ang tanging paraan.  Sa dulo ng talatang 10 mababasa natin, “ang kalooban ng Panginoon ay 
uunlad sa kanyang kamay.”  Ang salitang ito ay tumutukoy sa kalooban ng Dios.  At itinalaga ng Dios ang 
pagpapatupad ng Kanyang kalooban sa kamay ng Kanyang Anak.  Sinabi ng Dios sa Kanyang Anak, “Ito 
ang aking kaluguran.  Ito ang aking paraan.  Ito ang daan, ang tanging daan, na ikinalulugod kong iligtas 
ang mga makasalanan – sa pamamagitan ng iyong pagdurusa.”  Si Jesus ay pumarito upang gawin ang 
kalooban ng Ama.   
 
Kaya naman, muli, sa talatang 10, ginawa Niya ang kanyang “kaluluwa bilang handog pangkasalanan.”  
Ang salitang kaluluwa ay mahalaga dito.  Kung titingnan mo ang mga talatang 11 at 12, makikita mo na 
muli itong inulit sa bawat isa sa mga talatang iyon.  Sa talatang 11:  “Kanyang makikita ang bunga ng 
paghihirap ng kanyang kaluluwa.”  Sa talatang 12:  “Kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa 
kamatayan.”  Bakit mahalaga ang salitang iyon?  Dahil ito ay nagsasabi sa atin ng kalikasan ng pagdurusa 
ni Jesus.  Hindi natin dapat maliitin ang panlabas na pagdurusa ni Jesus – ang pagkakanulo sa Kanya, ang 
di makatarungang paglilitis, ang panggugulpi sa Kanya, ang matitinding hirap at sakit ng pagpako sa krus 
– hindi natin dapat maliitin ang mga bagay na iyon.  Ang pisikal Niyang pagdurusa ay kasindak-sindak.  
Subalit ang tunay na pagdurusa ni Jesus ay ang paghihirap ng Kanyang kaluluwa.  Ibinigay Niya ang 
Kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan.  Iyan ay nangangahulugan na sa Kanyang kaluluwa 
pinagdusahan ni Jesus ang dapat na pinagdusahan ng ating mga kaluluwa dahil sa ating mga kasalanan. 
 
Ano ang mangyayari sa kaluluwa ng makasalanan sa kamatayan – ibig kong sabihin, ngayon, ang di-
nagsisisi at di-sumasampalatayang kaluluwa?  Sa kamatayan, ang kaluluwa ng makasalanang di-nagsisisi 
ay pupunta sa impierno.  Mababasa natin ito sa Lucas 16, sa talinghagang sinabi sa atin ni Jesus tungkol 
sa mayamang lalaki at kay Lazaro (na mahirap).  Lucas 16:22, 23:  “At nangyari, namatay ang pulubi at 
siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing.  
At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si 
Lazaro sa kanyang kandungan.”  Anong nangyari sa kaluluwa ng mayamang lalaki na isang di-
mananampalataya sa kanyang kamatayan nang mailibing ang kanyang katawan?  Ang kaluluwa niya ay 
napunta sa impierno at naghihirap.  At nagpatuloy si Jesus sa Lucas 16 upang ipaliwanag ang matinding 
paghihirap at ang pagdurusa ng impierno, bilang lugar ng apoy, lugar ng uhaw.  Ang impierno ay isang 
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kasindak-sindak na lugar.  Ito ay lugar kung saan ang taong naroon ay hindi maaaring mamatay at 
palaging nasa matinding hirap at pagdurusa. 
 
Ito ang nangyayari sa kamatayan ng kaluluwa ng isang taong nasa labas ni Cristo.  Ngayon maraming 
taong nag-aaking mga guro ng Biblia ang nais magsabing walang impierno para sa mga makasalanan.  
Ituturo nila na mayroong langit para sa mga mananampalataya.  Subalit ang mga kaluluwa ng mga di-
mananampalataya, sabi nila, ay winawasak sa kamatayan.  Sila ay nawawala.  Sila ay nawawalan ng 
malay.  Huwag mo itong pakinggan.  Huwag mo itong paniwalaan.  Ito ay pandaraya ni Satanas na 
nagnanais na maimpierno ka kasama niya.   
 
Ang impierno ay tunay dahil ang Dios ay matuwid at banal.  At kung ikaw ay labas kay Jesus, kung hindi 
ka nagtitiwala sa Kanya para sa katuwiran at kapatawaran, kung hindi ka sumusunod sa Kanya sa daan 
ng pagiging alagad at pagtanggi sa sarili, kung nabubuhay ka sa kasalanan at kawalang-
pananampalataya, ang lugar na patutunguhan mo ay impierno.  At ang impierno para sa tao ay walang 
hanggan.  Ang mga apoy ng impierno ay hindi mapapawi para sa taong nagdurusa doon.  Napakalaki ng 
kasalanan ng tao kaya kailangan niya itong bayaran ng walang hanggang pagdurusa. 
 
Subalit dito sa Isaias ay sinabi sa atin na inialay ni Jesus ang Kanyang kaluluwa bilang handog 
pangkasalanan.  Iyan ay nangangahulugan na sa Kanyang kaluluwa Siya ay nagtungo sa impierno.  Dinala 
Niya ang mapait na paghihirap ng impierno para sa mga makasalanan.  Iyon ang Kanyang misyon.  Iyon 
ang ipinarito Niya upang gawin sa krus.  Makukuha natin ang kaisipan niyan kapag nakinig tayo sa Kanya 
sa krus.  Sumigaw Siya:  “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  at “Nauuhaw Ako.”  Bakit Niya 
sinabi ang mga bagay na iyon?  Iyon ay dahil pinagdurusahan Niya ang matinding paghihirap ng impierno 
sa Kanyang kaluluwa.  Ito ang paghihirap ng Kanyang kaluluwa.  
 
May ilan pang mga parirala dito na nagsasabi ng misyon ni Jesus.  Tingnan natin sila ng mabilis bago tayo 
magpatuloy sa tagumpay at gantimpala ng Lingkod na nagdurusa. 
 
Sa dulo ng talatang 11 mababasa natin, “Papasanin Niya ang kanilang mga kasamaan.”  Ito ang 
nagpapaliwanag kung bakit Siya nagdusa sa Kanyang kaluluwa.  Siya ang kahalili ng mga makasalanan.  
At pagkatapos sa dulo ng talatang 12 mayroon tayong apat pang parirala.  Una:  “Kanyang ibinuhos ang 
kanyang kaluluwa sa kamatayan.”  Ito ang lengguwahe ng Lumang Tipan sa inuming handog, na kabilang 
ang pagbubuhos ng alak bilang handog sa Dios.  Malinaw itong tumutukoy sa matinding pagdurusa ni 
Jesus.  Pangalawa:  “Siya’y  ibinilang na kasama ng mga lumalabag.”  Sa Bagong Tipan nalaman natin na 
si Jesus ay ipinako sa pagitan ng dalawang magnanakaw.  Ibinilang Siya ng mga tao kasama ng mga 
kriminal.  Isa lamang Siya sa libu-libong nararapat mamatay. 
 
Ngunit hindi lamang Siya ibinilang ng mga tao kasama ng mga lumalabag, ng Dios din.  Tiningnan Siya ng 
Dios sa ating kasalanan, at ibinigay sa Kanya ng Dios ang nararapat sa mga makasalanan.  Iyan ay dahil, 
ayon sa huling dalawang parirala ng talatang 12, dinadala Niya ang mga kasalanan ng marami at 
namamagitan para sa mga tao.  Ang salitang “namagitan” ay may kaisipan ng isang tagapagtanggol o 
tagapamagitan, isang kumakatawan o kumukuha ng lugar ng iba.  Iyan ang ginawa ni Jesus sa krus.  
Namagitan Siya sa Dios at sa atin at dinala ang ating mga kasalanan. 
 
At pansinin dito, sa talatang 12, ang “kasalanan ng marami.”  Hindi nito sinasabi na dinala Niya ang 
kasalanan “ng lahat ng tao,” kundi “ng marami.”  Ito ang dakilang katotohanan ng partikular na pagtubos 
– na si Jesus ay namatay lamang para sa sarili Niyang bayan, na kinuha Niya sa Kanyang sarili at 
nagbayad lamang para sa mga kasalanan ng mga hinirang sa harap ng Dios. 



4 
 

 
Ang katotohanang ito ay napakahalaga habang pinag-uusapan natin ang tagumpay ni Cristo sa Kanyang 
pagdurusa.  Naging matagumpay ba si Jesus sa ginawa Niya sa krus?  Binayaran ba talaga Niya ang mga 
kasalanan?  Tinubos ba Niyang talaga mula sa kamatayan at impierno ang mga pinag-alayan Niya ng 
buhay?  Sinasabi sa atin ni Isaias dito sa mga talatang ito na ginawa Niya, na nagtagumpay Siya. 
 
At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng partikular na pagtubos.  Ang sabihing si Jesus ay 
namatay para sa lahat ng tao, ngunit karamihan sa mga taong iyon na pinag-alayan Niya ng buhay ay 
pupunta pa rin sa impierno, ay ang itanggi ang tagumpay ng gawa ni Jesus.  Anong uri ng handog ito 
kung hindi nasiyahan ang Dios dito at ang mga taong pinag-alayan ni Jesus ng buhay ay ipinadadala pa 
rin Niya sa impierno?  Hindi, mayroong tagumpay sa kamatayan ni Jesus sa krus.  Nagbayad Siya doon 
para sa mga kasalanan.  Sumigaw Siya, “Natupad na.”  Iyon ang Kanyang tagumpay.  Nagbayad nga Siya 
para sa mga kasalanan sa Kanyang kamatayan. 
 
Ngayon balikan natin at tingnan ang gantimpala na ibinigay sa Kanya ng Dios.  Kung bukas pa rin ang 
inyong mga Biblia, makikita n’yo na iyan ay nagsisimulang muli sa talatang 10.  Sinabi kong ang bahaging 
ito ay tungkol sa tagumpay at sa gantimpala ng misyon ni Jesus.  At nakikita iyan sa bawat talata dito. 
 
Sa talatang 10, “Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan, makikita niya 
ang kanyang supling, pahahabain niya ang kanyang mga araw; at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad 
sa kanyang kamay.”  Narito ang tagumpay at ang gantimpala ni Cristo.  Ang kalooban ng Panginoon ay 
uunlad sa Kanyang kamay.  Sa ilalim ng pamamahala ni Cristo, ang plano ng Panginoon ay uunlad, ito ay 
magtatagumpay.  “Makikita niya ang kanyang supling.” 
 
Sino ang Kanyang mga supling?  Hindi nag-asawa si Jesus.  Hindi Siya nagkaroon ng mga anak.  Sino sila?  
Ang tinutukoy dito ay ang espiritual na pamilya na naging bunga ng Kanyang kamatayan sa krus.  Ang 
Kanyang supling ay yaong mga sumasampalataya sa Kanya.  Juan 1:12:  “Ang lahat ng tumanggap sa 
kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging 
mga anak ng Dios.”  Ang mga supling ni Cristo ay lahat ng mga ipinanganak na muli sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Espiritu Santo, na ipinanganak hindi ng laman kundi ng salita ng Dios.  Ito ang 
tagumpay ng krus.  Ang pamilya ng Dios ay tinitipon ng mensahe ng ebanghelyo.  At ang gantimpala ni 
Cristo ay makikita Niya ang Kanyang mga supling.   
 
Hindi mo ba naiisip na ito ay isang nakapanggigilalas na pangakong nagbibigay-lakas kay Cristo sa 
Kanyang pagtungo sa krus?  Nang tila baga sa Kanyang pagdurusa Siya ay nag-iisa?  Nang pati ang 
pinakamalalapit Niyang mga kaibigan at mga alagad ay iniwan Siya?  Maaari Niyang tingnan ang sitas na 
ito at ang pangakong ito at isipin ang tungkol sa libu-libo at milyun-milyong makakarinig ng ebanghelyo 
sa pamamagitan ng kasaysayan at sasampalataya sa Kanya.  Maaari Niyang isipin ang pagdating ng 
Espiritu Santo, na muling bubuhay sa mga lalaki at mga babae at magdadala sa kanila sa pamilya ng Dios.  
Maaari Niyang isipin ang di-mabilang na karamihan na balang-araw ay tatayo sa harap ng Kanyang trono 
sa langit.  Ito ang kagalakan at ang kaluwalhatian na inilagay sa Kanyang harapan sa Kanyang pagtungo 
sa krus. 
 
At nasa mga salita ring ito ang pangako at ang gantimpala ng muli Niyang pagkabuhay.  Upang makita 
Niya ang Kanyang mga supling, kailangan Siyang buhayin mula sa mga patay.  Ang isang taong patay ay 
hindi makakakita.  Kaya sinabi rin dito, “pahahabain niya ang kanyang mga araw.”  Hindi lamang Siya 
bubuhayin ng Dios mula sa mga patay, kundi bibigyan din Siya ng buhay na walang hanggan, ang 
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pagpapalawig ng mga araw.  Ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan ay ang mga 
gantimpala na matatanggap ni Cristo dahil sa Kanyang pagsunod. 
 
Mayroon dito sa Lumang Tipan ng katuruan tungkol sa muling pagkabuhay.  Sabi ng iba ito ay 
esklusibong pang-Bagong Tipan na aral at hindi ito itinuro sa Lumang Tipan.  Mula mismo sa mga salita 
ni Jesus, alam natin na hindi iyan totoo.  Sinabi Niya sa mga Saduceo na ang Dios ni Abraham, Isaac, at 
Jacob ay hindi Dios ng mga patay kundi ng mga buhay.  Ngunit dito sa talatang ito sa Isaias ito ay inihula 
tungkol kay Jesu Cristo mismo matapos ang Kanyang pagdurusa.  Itong Isa, na itiniwalag sa lupain ng 
mga buhay, ay makikita ang Kanyang mga supling, at pahahabain ang Kanyang mga araw.  Ngayon, ang 
propesiyang ito ay natupad na.  Bilang gantimpala sa Kanyang pagsunod, si Jesus ay nabuhay.  Siya ay 
buhay.  At Siya ay nakaupo sa langit tinitipon ang Kanyang mga supling. 
 
Mayroon pa ng higit na paglalarawan ng Kanyang tagumpay sa talatang 11.  “Kanyang makikita ang 
bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa, at masisiyahan.”  Si Cristo, sa paglingon sa Kanyang 
pagdurusa, ay sasabihing, “Sapat na.  Ginawa Ko na.  Nabayaran Ko na ang kasalanan.”  At ito mismo ang 
ginawa Niya matapos ang matinding paghihirap ng krus nang sumigaw Siya, “Natupad na.”  Siya’y 
nasiyahan.  Lahat ng ninais Niyang maisagawa sa krus ay naganap.  Ang Kanyang ginawa ay ganap at 
lubos– upang maghatid ng ganap at lubos na kaligtasan sa sariling Kanya.  Sa paghihirap ng Kanyang 
kaluluwa, binayaran Niya ang kasalanan. 
 
Kung kaya, sa talatang 12, sinabi ng Dios, “Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at 
kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas.”  Ang mga salitang ito ay katulad sa Filipos 2:9-11: 
“Kaya siya naman ay itinaas ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan; upang sa 
pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod,… at ipahayag ng bawat dila na si Jesu-Cristo ay 
Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”  Nagsasabi ito kung paano gagantimpalaan ng malaki ng Ama 
ang Kanyang Anak.  Sapagkat Siya’y nagpakababa ng higit sa sinumang tao, itataas Siya ng Dios Ama sa 
katungkulang mas mataas kaysa sinumang nilalang.  Sa Mateo 23:12, sinabi ni Jesus, “Sinumang 
nagmamataas ay ibababa at sinumang nagpapakababa ay itataas.”  Kay Jesus, mayroon tayong tiyak na 
halimbawa ng mga salitang ito.  Dahil Siya ay nagpakumbaba, Siya ay itinaas. 
 
Gumamit si Isaias ng metapora upang magsabi tungkol sa pagtataas sa Kanya.  “Kaya't hahatian ko siya 
ng bahagi na kasama ng dakila, at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas.”  Inilalarawan 
nito ang heneral na nagbabalik mula sa isang matagumpay na pakikipaglaban dala-dala ang mga samsam 
ng digmaan sa punong lungsod upang ipakita ito sa nakaupo sa trono.  At sinabi ng hari sa heneral, 
“Natamo mo ang mga samsam.  Sa iyo na sila.  At ipamahagi mo sila sa ating taong-bayan.”  Ito ay 
larawan, sa huli, ng pag-akyat ni Jesu Cristo.  Sa Kanyang pag-akyat, bumalik Siya bilang manlulupig na 
heneral sa tronong silid ng Dios.  At binigyan Siya ng Dios ng mga samsam ng digmaan upang ibigay at 
ipamahagi sa atin na Kanyang bayan. 
 
Ano ang pagpapala?  Ano ang mga samsam ng digmaan na dumating sa atin?  Ito’y una, ang Espiritu 
Santo, na ngayon ay ibinubuhos ni Cristo sa iglesia sa Bagong Tipan.  Ang Espiritu Santo, na, sa 
pamamagitan ng gawa ng muling kapanganakan, ay binubuksan ang bulag nating mga mata upang 
dalhin tayo sa nagliligtas na kaalaman ni Cristo.  At ito’y kahanga-hangang kaalaman para sa 
makasalanan.  Ang talatang 11 ay nagsasalita tungkol diyan sa nagliligtas na kaalaman:  “Sa 
pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing-ganap ng matuwid kong lingkod ang marami.”  Sa 
pamamagitan ng pagkakilala ng makasalanan sa Kanya, mapapawalang-sala Niya ang makasalanan. 
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Ano ba ang mapawalang-sala?  Sa napakasimpleng pananalita, ito’y nangangahulugang ang iyong sala ay 
inalis at ipinasan kay Jesus, at ang Kanyang katuwiran at pagsunod ay ibinintang o ibinigay sa iyo, kung 
kaya’t tatayo ka sa harap ng Dios na Hukom, pinatawad at walang sala.  Ito ay maluwalhating pagpapala.  
Ang pinakadakila sa lahat ng mga pagpapalang nagmumula sa krus.  Ang mga kasalanan natin ay 
pinatawad, at tinatanggap tayo ng Dios.  Sa pamamagitan ng pagkakilala kay Jesus, sa pamamagitan ng 
pananampalataya sa Kanya, ikaw ay pinawalang-sala.  Wala kang anumang magagawa na 
makapagtutuwid sa iyo sa Dios.  Hindi mo matatamo ang kagandahang-loob ng Dios sa pamamagitan ng 
pagiging mabuting tao.  Hindi mo makukuha ang pagsang-ayon ng Dios sa pamamagitan ng paggawa ng 
mabubuting gawa.  Hindi mo mababago ang iyong kalagayan mula sa pagiging may sala tungo sa 
pagiging walang sala sa pamamagitan ng pagiging masunurin mo sa mga utos.  Hindi, si Jesus lamang ang 
tanging posibilidad.  Binayaran Niya ng buo ang halaga para sa mga kasalanan ng sariling Kanya sa krus.  
At ibinibigay ng Dios ang kaalaman at ang katiyakan ng kapatawaran sa lahat ng sumasampalataya kay 
Jesus. 
 
Kaya ano ang palagay n’yo sa Cristong napako sa krus?  Anong nakapagpapatangis sa inyo habang 
isinasaalang-alang n’yo ang krus?  Hindi ito dapat mga luha ng habag sa Tagapagligtas.  Hindi, Siya ay 
malakas sa kamatayan, sa paggawa sa kalooban ng Ama.  Kundi dapat kayong umiyak sa krus para sa 
inyong sarili at sa inyong mga anak.  Tayo ay mga makasalanan.  At hinihingi ng ebanghelyo na tayo ay 
magsisi at sumampalataya, o mamamatay ang ating mga kaluluwa ng walang hanggan sa impierno. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Lingkod na nagdurusa, sa Kanyang pagkukusang-loob, sa Kanyang paghalili, sa 
Kanyang tagumpay.  At salamat po na habang kami ay sumasampalataya sa Kanya, maaari kaming 
magkaroon ng kaalaman ng pagiging tanggap at pinatawad at may pag-asa sa muling pagkabuhay at 
buhay na walang hanggan.  Amen. 


