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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 53:10

"Ang Kaluguran ng Dios na Mabugbog ang Kanyang Anak”

ni Rev. Carl Haak

     
Sa paghahanap nating pagnilayan ang kamanghaan ng pag-ibig at biyaya ng Dios sa krus ng ating
Tagapagligtas na si Jesu Cristo, tayo ay tutungo ngayon sa propesiya sa Lumang Tipan ni Isaias, kapitulo
53:10.  Mababasa natin:  “Gayunma'y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; kanyang inilagay siya
sa pagdaramdam; 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.”  Ang propetang si Isaias ay ang ating maaasahang gabay upang dalhin tayo sa krus
at upang makita ang kamanghaan ng tumutubos na pag-ibig at biyaya ng Dios.  Tayo na at sundan ang
sinasabi ng propeta, aalisin ang ating mga sapatos, sapagkat, habang binabasa natin ang Isaias 53, tayo
ay lumalakad sa pinakabanal na lugar sa panahon at walang hanggan.  Dumating tayo sa lugar kung saan
hindi ipinagkait ng Dios ang sarili Niyang Anak kundi ibinigay Siya para sa ating lahat. 

Maaari nating tawagin ang Isaias 53 na ebanghelyo ayon kay Isaias, na parang ang propetang si Isaias,
na nabuhay 800 taon bago ipinanganak si Jesus, ay tumayo sa Golgota, sa harapan ng krus.  Mababasa
natin sa kapitulo na hindi ibubuka ni Jesus ang Kanyang bibig; na Siya ay ibibilang na kasama ng mga
lumalabag; na sa pamamagitan ng Kanyang mga latay tayo ay gagaling; na gagawin Niya ang Kanyang
libingan na kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan.  Lahat nang ito ay literal na
mangyayari sa pagkapako ng ating Panginoon at Tagapagligtas.

At kung itatanong mo, “Paanong malalaman ni Isaias ang gayong mga detalye, sapagkat ito ay mangyayari
800 taon sa hinaharap?”  Ang sagot ay:  “Sinabi sa kanya ng Dios.  At ang mga pagdurusa ng Panginoong
Jesu Cristo ay matagal nang binalak sa walang hanggang puso ng Dios.”

At kung magtataka ka tungkol diyan, kung gayon ay dapat mong alalahanin na ipinahahayag ng
ebanghelyo na nakita ng Dios ang Kalbaryo mula sa buong walang hanggan, na ito ay nabuhay sa Kanyang
walang hanggang dibdib, na binalak Niya ito, na pinapangyari Niya ito, na nalugod Siya dito, na ito ay
Kanyang kaluguran, na naluwalhati ang Dios dito, na ipapakita ng Dios ang kamanghaan ng Kanyang
biyaya sa mga di-karapat-dapat na makasalanan sa pagkabugbog ng Kanyang Anak.

At kung sasabihin, mo, “Ngunit bakit iyan gagawin ng Dios?”  Ang sagot ay:  “Inibig Niya tayo.”

At, muli, kung sasabihin mo, “Ngunit bakit Niya tayo iibigin, mga makasalanang di-karapat-dapat?”  Kung
gayon ang sagot ay:  “Dahil nakita Niya sa krus ang sarili Niyang kaluwalhatian.  Ihahayag Niya ang sarili
Niyang kaluwalhatian sa Kanyang katarungan laban sa kasalanan, ang Kanyang awa, ang Kanyang
katuwiran, ang Kanyang biyaya sa mga pinili Niya upang mapasa kay Jesu Cristo.”

Walang lubos na nakalulugod sa Dios kundi ang mahayag ang sarili Niyang kaluwalhatian!
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Kaya sumama tayo kay Isaias sa ilang sandali ngayon at tingnan natin ang puso ng puso, ang kaluluwa
ng kaluluwa, ng krus ni Jesu Cristo.  Panghawakan natin itong mabuti sa pamamagitan ng
pananampalataya, magpakumbaba tayo, at hilingin sa Espiritu Santo na buksan ang ating mga mata upang
magkaroon tayo ng pang-unawa.  Sapagkat marami ang makakapunta sa Kalbaryo, ang makakabasa ng
mga pangyayari sa ebanghelyo ng pagdurusa at kamatayan ni Jesu Cristo, at hindi ito makikitang lahat,
hindi ito makikita sa walang hanggan, kung sila ay titingin ng walang pananampalataya.  Ganito kalayo
mo ito maaaring di makita – sa walang hanggan. 

May mga nagnanais muling-ganapin ang pagdurusa at ang krus ni Jesu Cristo.  Ngunit kapag muli nila
itong ginanap sa pelikula, hindi nila ito nakikita.  At hindi nila ito nakikita sa walang hanggan.  Sapagkat
walang pelikula ang makapaghahayag sa nangyari sa krus.

Binugbog ng Dios ang Kanyang Anak.  Pinagdalamhati Siya ng Dios.  Ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang
lahat nating kasamaan. Ibinilang ng Dios ang Kanyang Anak na kasama ng mga lumalabag.  Ginawa ng
Dios ang Kanyang kaluluwa na handog para sa kasalanan.

Bakit?  Dahil ang Dios ay maluwalhati sa Kanyang pag-ibig.  Dahil ito ang kaluwalhatian ng Dios:  Sa halip
na hindi maparusahan ang ating kasalanan, pinarusahan Niya ito sa mapait at kahiya-hiyang kamatayan
ng sarili Niyang Anak, upang Siya ay mahayag bilang matuwid na Dios at ang maawaing Amang
makalangit.

Ang Dios ay gumagawa sa krus.  Mababasa natin sa talatang 10 ng Isaias 53, “Gayunma'y [iyon ay,
bagama’t si Jesus ay walang sala at walang karahasan o pandaraya sa Kanyang bibig] kinalugdan ng
Panginoon na mabugbog siya; kanyang [ang Panginoon] inilagay siya sa pagdaramdam.”  Si Jesus ay hindi
tinangay sa Kalbaryo sa pamamagitan ng pagkakataon, sa pamamagitan ng di-pagkakaunawaan, o dahil
lamang sa kalupitan ng mga tao.  Kundi binugbog ng Dios ang Kanyang Anak. 

Kapag binasa natin ang pangyayari sa krus, mababakas natin ang kamatayan ni Jesus, syempre, sa
pagkapoot ng mga Judio at sa salawahan, di-makataong si Poncio Pilato.  Oo, iyan ay tiyak na totoo.
Naroon ang malaking kasalanan ng pagpapako kay Jesus, ang walang salang Anak ng Dios, sa isang puno.
At ang kasalanang iyon ay ilalagay sa pintuan ng tao.  Sasabihin ni Pedro pagkatapos sa Mga Gawa 2:23,
“Siya [Jesus], na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios ay inyong ipinako sa krus at
pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan.”  Oo, kasalanan at pananagutan ng tao.

Subalit si Isaias, at tayo kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya, ay may nakikita pang higit
sa kamatayan ni Jesus kaysa kalupitan lamang ng mga Romano at pagkainggit ng mga Judio.  Nakikita
natin ang taimtim na panukala ng walang hanggang Dios.  Nakikita natin ang paunang-pagtatalaga ng
Dios, ang paunang-pagpapasya ng Dios, sa kung anong mangyayari.   Nakikita natin na ang kamatayan
ni Jesus ay ang mismong sentro ng lahat ng iba pang mga panukala ng walang hanggang Dios.  Ito ang
pundasyong bato na kinatatayuan nilang lahat.  Tumingin ng lampas sa paghagupit at sa kahihiyan, gaano
man ito kasama, at ang mga pako ng mga Romano na ibinaon sa Kanyang mga kamay at mga paa.
Pakinggan ang higit pa sa mga panunuya at pag-aglahi at pagkapoot ng mga Judio.   Bakasin ito sa bukal,
sa bukal na hindi ito kayang arukin – ang pag-ibig ng Dios sa atin.

Sapagkat sinasabi ni Isaias, “Kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; kanyang inilagay siya sa
pagdaramdam.”  Nilampasan ni Isaias si Herodes at Pilato at ang mga punong pari tungo sa Amang
makalangit.

Ang propesiya ni Isaias ay nangangahulugang ang tunay na pagdurusa ni Jesu Cristo ay yaong mga
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inilagay sa Kanya ng Ama.  Mayroon pang higit na nakapagpapahirap kaysa mga pako na ibinabaon sa
Kanyang mga kamay at mga paa, at ang Kanyang katawan na nakabitin sa mga pakong iyon at
pumupunit.  Mayroon pang higit sa mainit, masakit, madugong mga latay sa Kanyang likod na likha ng
mga hagupit ng mga Romano.  Binugbog Siya ng Dios.  

Ang bugbog ay ang pamamaga ng katawan kung saan ito hinampas.  At sinabi ng Dios, “Hahampasin ko
ang pastol at kakalat ang mga tupa.”  Sumigaw si Jesus, “Dios Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”
habang nakabitin Siya sa krus.  Ang sinag ng presensya ng Dios na nagpasigla sa maraming banal at martir
na namamatay ay inilayo kay Jesus.  Inilagay Siya ng Dios sa pagdaramdam na ito.  At oh, anong
pagdaramdam!

Sabi mo, “Nalaman ko ang gayong pagdaramdam nang sa akin ay tila mas mabuti pa na hindi na lang ako
ipinanganak.  Dumaan na ako sa mga kapighatian nang sa ilang sandali ay tila walang sagot sa akin.”  Ah,
ngunit ang Kanyang pagdaramdam ay pagdaramdam sa kasalanan – lahat ng ating kasalanan, lahat ng
ating kapighatian, lahat ng nararapat sa atin sa walang hanggan ng impierno ay inilagay sa Kanya.
Kinalugdan ng Panginoon na mabugbog Siya, na ilagay sa Kanya ang nararapat sa atin.

At ang kasukdulan nitong kapighatian ay ang kadiliman, ang tatlong oras ng kadiliman, nang bugbugin
Siya ng Ama at inilagay Siya sa pagdaramdam.  Kinalugdan ng Panginoon na mabugbog Siya.

Iyan ay higit pa sa niloob ng Ama na Siya ay mabugbog.  Kinalugdan.  Ito ay kaluguran ng Ama.
Mayroong damdamin mula sa Dios.  Mayroong kasiyahan dito.  Ang salitang ito ay ginamit din sa Isaias
62:4.  Doon ay mababasa natin, “Hindi ka na tatawagin pang Pinabayaan; hindi na rin tatawagin pa ang
iyong lupain na Giba; kundi ikaw ay tatawaging Ang Aking Katuwaan Ay Nasa Kanya, at ang iyong lupain
ay tatawaging May Asawa, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo, at ang iyong lupain ay magiging
may asawa.”  Hephzibah - Ang Aking Katuwaan Ay Nasa Kanya.  Ang Panginoon ay natutuwa sa iyo.  Iyan
ay parehong salita:  kinalugdan ng Panginoon, nagbigay ito sa Kanya ng kasiyahan.

Ngayon itatanong natin, “Paanong mangyayari iyon?  Paanong mangyayari na ikinasiya ng Panginoon na
mabugbog ang mahal Niyang Anak?  Hindi ba Niya sinabi mula sa langit, Ito ang minamahal kong Anak,
sa kanya ako lubos na nalulugod”?  Hindi ba sinabi ni Jesus, “Sapagkat minamahal ng Ama ang Anak, at
sa Kanya'y ipinapakita ang lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa”?   Paanong ikalulugod at ikasisiya
ng Ama na mabugbog ang Kanyang Anak?  Masiyahan dito?  Hindi ba iyan masama para sa Dios?

Ito ang kasagutan.  Ikinalugod ng Panginoon na gawin ito dahil sa ganitong paraan maluluwalhati Niya
ang Kanyang sarili sa kapahayagan ng walang wakas Niyang pag-ibig para sa atin kay Jesu Cristo.
Ipapahayag Niya na ang kasalanan ay hindi mawawalis sa ilalim ng alpombra ng kalawakan.  Kundi sa
halip na ang ating kasalanan ay di-maparusahan, pinarusahan Niya ito sa sarili Niyang Anak.

Sabi mo, “Sandali.  Ibig mong sabihin, sa halip na hindi maparusahan ang aking kasalanan, binugbog ng
Dios ang Kanyang Anak?  Hindi ba maaaring hayaan na lang ng Dios na ang nakaraan ay nakaraan na?”

Hindi, hindi Niya iyan gagawin.  Bakit hindi Niya hahayaang di bigyang-pansin ang kasalanan?  Dahil iniibig
ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian.  At tinatapakan ng kasalanan ang kaluwalhatiang iyan sa alabok.  Ang
kasalanan ay ang pagmamaliit sa kaluwalhatian ng Dios.  Tayong lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa
kaluwalhatian ng Dios.  Ano ang kakanyahan ng kasalanan?  Ito ay ang di natin pag-abot sa
pagpapahalaga sa kaluwalhatian ng Dios higit sa mga tahanan at mga DVD at alkohol at pakikipagtalik at
sikat ng araw at kalusugan at pera at sarili.  Kinalugdan ng Dios na mabugbog ang Kanyang Anak dahil
doon ay sinasabi Niyang “Siya lamang ang karapat-dapat.  At ang kasalanan ay dapat maparusahan.
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Parurusahan Ko ang iyong kasalanan sa Aking Anak.”  Nalulugod Siya, nasisiyahan Siya, sa pagpapataw
ng kaparusahan ng ating kasalanan sa sarili Niyang Anak sapagkat sa gayong paraan ipinapakita Niya ang
Kanyang sarili bilang banal at makatarungan at matuwid.  At kasabay nito, Siya ay maawaain at kaakit-akit
at mapagbiyaya at mabuti.

Ito ang dahilan sa kamatayan ni Jesus.  Sinasabi ni Isaias, “Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa
bilang handog pangkasalanan.”  Si Cristo ay labis na pinaging-aba, labis na binugbog, dahil Siya ang ating
kahalili.  Siya ay handog para sa ating mga kasalanan.  Paanong magiging matuwid ang Dios at kasabay
nito ay pawawalang-sala ang Kanyang bayan?  Kinalugdan ng Panginoon na gawing kahalili natin ang
Kanyang Anak.  Sabi ng Dios, “Ito ay nakalulugod sa Akin, na ang Aking Anak ay ibigay bilang handog
upang pawiin ang kasalanan ng Aking bayan.”  Kapag nakita mong ibinigay si Cristo sa mga sundalo upang
akayin upang ipako sa krus, nakikita mo ang Isa na pinili ng Dios upang lumugar sa ating katayuan.  Kapag
nakita mo Siyang inunat sa krus, ipinako at itinaas, ang buong kapulungan ng mga hinirang ng Dios sa
buong panahon ay naroon.  Kinakatawan Niya sila.  At nang magdusa Siya sa krus at sumigaw ng, “Dios
Ko, Dios Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?”  Sa mismong sandaling iyon, sa katunayan, literal at lubos, ay
pinasan Niya ang kasalanan ng lahat ng mga hinirang ng Dios.  Ang Kanyang kaluluwa ay ginawang
handog para sa kasalanan, iyon ay, ang Kanyang buhay na ganap sa Kanyang kaluluwa.  Ang eksaktong
kaparusahan na nararapat sa ating kasalanan ay ibinuhos.  Lahat ng kaabahan, lahat ng dalamhati, lahat
ng walang hanggang paghihirap na nararapat sa ating kasalanan ay ipinataw sa Kanya.

At ngayon wala na kahit isang tuldok, isang onsa, isang katiting, isang hibla, isang atom, isang molekula
ng kaparusahan ng kasalanang iyon ang natira para sa mga pinag-alayan ni Jesus ng pagdurusa – lahat
ng mga hinirang ng Dios.  Hindi kailanman itatago ng Dios ang Kanyang mukha sa atin.  Subalit ginawa
Niya sa Kanyang Anak.

Kung si Cristo ay pinarusahan kapalit ko, kung gayon ay hindi na ako parurusahan.  At ang Ama ay
nalugod, ang Ama ay nasiyahan, na ipakita ang Kanyang biyaya, ang Kanyang katarungan, ang Kanyang
karunungan sa pagbibigay ng Kanyang Anak bilang kahalili.   Kinalugdan ng Dios na gawin ito.

Hindi Niya sinabi, “Ang mga pinili Ko ay gumawa ng kaguluhan at walang ibang paraan, kaya, bagama’t
hindi Ko ito dapat gawin, gagawin Ko.”  Hindi, ikinalugod Niya.   Inibig Niya tayo ng gayon na lang, inibig
Niya ang Kanyang kaluwalhatian ng gayon na lang.  At kinalugdan Niya ang Kanyang Anak.  Hindi pa Niya
kailanman kinalugdan ang Kanyang Anak kaysa nang pasanin ng Kanyang Anak ang sumpa para sa atin.

Sabi ni Jesus sa Juan 10:17, “Dahil dito'y minamahal ako ng Ama,  sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay,
upang ito'y kunin kong muli.”  Siya ay nalugod dahil hinanap ni Cristo sa krus ang kaluwalhatian ng Dios.
Bawat hakbang patungo sa krus ay inulit ni Jesus ang mga salitang:  “Ang Aking Ama ay may walang
wakas na kahalagahan.  Ang Kanyang kalooban, ang Kanyang kaluguran, ang Kanyang kabanalan, at ang
Kanyang katarungan ay mga katunayan ng buhay.”  At ang bawat pagpukpok ng martilyo na nagbabaon
ng mga pako sa Kanyang mga kamay at mga paa sa krus ay umaalingawngaw sa kalawakan:  “Ang Aking
Ama ay may walang wakas na halaga.  Ang Kanyang nilayon ay ang mahalaga.”  Ang tanging mahalaga
ay ang Kanyang katuwiran at kabanalan, ang Kanyang katarungan at Kanyang pag-ibig.  Kinalugdan ng
Ama ang Kanyang Anak.  Ang Kanyang Anak ay nalugod sa Kanya.  At ang Anak at ang Ama ay nalugod
sa atin dahil lamang sa biyaya.  Tayo ay naligtas.

 “Makikita niya ang kanyang supling,” nabasa natin, ang Kanyang espiritual na mga anak.  Hindi marahil,
kundi makikita Niya ang Kanyang supling.  Hindi, mayroong pagbabaka-sakali na makikita Niya sila.  Hindi,
pawawalang-sala Niya ang marami, sabi ni Isaias.  Wala ditong kawalang-katiyakan.  Alam ni Cristo na ang
isasagawa Niya sa krus ay tiyak na magaganap.  Makikita Niya ang Kanyang supling.  Makikita ka Niya na
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pinag-alayan Niya ng buhay bilang anak ng Dios.  Sasalubungin ka Niya sa trono ng langit kapag ang lahat
ay tapos na at sasabihin Niyang, “Ako ito.”  Makikita ka Niya ngayon na nagbubukas ng iyong mga mata
upang makita Siya at upang ibigin Siya at upang pagtiwalaan Siya at upang sundin Siya.   

At babangon Siya mula sa mga patay, sapagkat sinasabi ng Dios sa Isaias 53 na “pahahabain ng Dios ang
kanyang mga araw.”  Bumangon ka, lumabas ka sa libingan, sabi ng Dios.  Ikaw ay mabubuhay.
Pasasabugin mo ang bakal na tali ng kamatayan at lalabas bilang Isa na nagtagumpay laban sa
kamatayan.  At ikaw ay lalapit sa Akin magpakailanman, sapagkat ang kaluguran ng Dios ay tumayo sa
Kanyang harapan ang Kanyang Anak at ang Kanyang pangalan ay ipahahayag at pararangalan at
dadakilain.  Ang lahat ng mabuting kaluguran ng Ama ay maisasagawa.  

 “At ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamay.”  Lahat ng nakalulugod sa Dios, lahat ng
niloob ng Dios upang ipakita ang kaluwalhatian ng Kanyang pangalan, lahat nang iyan ay ipinagkatiwala
sa ating Tagapagligtas na si Jesu Cristo, ang Panginoong ipinako sa krus.  At ang buong kaluguran ay
isasagawa.  Ito ay uunlad.  Ang kaluguran ng Dios ay ang buong iglesia ay tutubusin mula sa kasalanan
at dadalhing pauwi sa huling araw.  Ang kaluguran ng Dios ay ang Kanyang bayan ay maakay lamang sa
tamang daan, sa pamamagitan nitong kasalukuyang lambak ng kasalanan, upang maihanda sa kanilang
lugar sa kaluwalhatian.  At itong kaluguran ng Dios sa Kanyang iglesia, ipinagkatiwala sa napakong Jesus,
ay uunlad.  Ito ay matatamo.  Ang krus ay nangibabaw.  

Mula sa lupa hanggang sa lupa at mula sa dagat hanggang sa dagat at mula sa bawat panahon, hanggang
sa wakas ang Hari ng mga hari ay tatayong kasama natin sa buo Niyang kaluwalhatian at tayo ay sisigaw,
“Hosanna!  Sa Anak ni David.  Luwalhati sa kataas-taasan!”  

Ngayon, nanggaling ka na ba sa Kalbaryo?  Nakita mo na ba ang puso ng krus?  Nakikita mo ba na ang
Dios ay nalulugod na ibigay ang Kanyang Anak upang mamatay sa iyong lugar?  Nakikita mo ba kung
gaano kaluwalhati ang Dios sa Kanyang pag-ibig at biyaya?  Kung gayon ay yumukod at sumamba at
magpatuloy sa buong buhay mo upang purihin Siya!

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kaming muli sa Iyo para sa Salita, ang pinagpalang Salita ng Dios.  Selyuhan Mo
ito sa aming mga puso sa pamamagitan ng Pangalan ni Jesus.  Amen.


