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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 52:13-15

Ang Kanyang Tagumpay sa Pagdurusa

ni Rev. Rodney Kleyn

Hinihiling ko na buksan n’yo kasama ko ang inyong mga Biblia sa aklat ni Isaias, kabanatang 52.  Ating
titingnan, sa darating na mga linggo, ang krus at pagdurusa ni Jesu Cristo mula sa pananaw ng Isaias
52:13 hanggang Isaias 53.  Dinadala tayo ng mga talatang ito sa pinakamahalagang aspeto ng krus ni
Cristo.  Ang mga Evangelio sa Bagong Tipan ay nagsasabi sa atin kung kailan, at saan, at paano, at
kaninong mga kamay si Cristo namatay.  Ibinibigay nila sa atin ang kasaysayan.  Subalit ang sipi ay
isinasaad sa atin ang ano at ang bakit patungkol sa krus.  Ano ang kamatayan ni Jesu Cristo?  Bakit
namatay si Jesu Cristo?  Sa mga kabanatang ito, ikaw ay may paliwanag ng Dios mismo sa krus ni Jesu
Cristo:  ang kahululugan at ang dahilan para sa krus.

Si Isaias, nauunawaan mo, ay ang evangelista ng Lumang Tipan, ang gospeler ng Lumang Tipan.  Sa aklat
ng Isaias, ating mababasa ang pagkatao at ang gawa ni Jesu Cristo.  Walang aklat sa buong Lumang Tipan
na tulad sa propesiya ng Isaias.  Kahit na ang aklat na ito ay naisulat ng 700 taon bago dumating si Cristo,
sinasabi ni Isaias sa atin ang Kanyang kapanganakan mula sa birhen (kab. 7), ang Kanyang mababang
panimula at Kanyang pagka-Dios (kab. 9), ang Kanyang maharlikang lahi (kab. 11).  Sinabi niya sa atin
ang sa kanya’y nauna, na si Juan, sa kabanatang 40.  Tinawag niyang muli si Jesus na ang dakilang Pastol
sa kabanatang 40.  Nagsalita siya tungkol sa Kanyang kaamuaan at ang Kanyang mabait na kaasalan sa
kabanatang 42;  ng Kanyang walang kapagurang paglilingkod sa Dios (kabanatang 49);  ang Kanyang
pahid ng Banal na Espiritu (kab. 61);  at ang Kanyang pangalawang pagdating at ang bagong langit at ang
bagong lupa (kab. 63-65);  At tulad sa tuktok ng bundok, na bantog sa mga talatang iyon, sa Isaias 53,
nagsasaad ng Kanyang gawang pagliligtas sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa.

Ngayon, nais nating tingnan ang huling tatlong mga talata ng kabanatang 52.  Ang mga talatang ito ay
kabilang sa kabatang 53 bilang isang paksa.  Ito ay maganda, hula na paawit na gawa sa limang mga
saknong o taludtod, ang bawat isa ay binubuo ng tatlong mga talata, na ang paksa ay ang pagdurusa ng
Lingkod ng Dios.  Ang mga salita sa hulihan ng kabanatang 52 (mga talatang 13- 15) ay mga panimula.
Ating basahin ang mga salitang yaon.

“Narito, ang lingkod ko ay magtatagumpay, siya’y dadakilain at itataas, at magiging napakataas.  Kung
paanong marami ang namangha sa kanya – ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo
ng tao, na hindi makilalang tao, at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao – gayon siya
magwiwisik sa maraming bansa;  ititikom ng mga hari ang kanilang mga bibig dahil sa kanya;  sapagkat
ang hindi nasabi sa kanila ay kanilang makikita, at ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawaan.”

Dito ay mayroon (sa talatang 13) una ng pangangaral at ng tagumpay ni Cristo.  Sa Isaias, sa kanyang
pagsisimula ng pagsasaad sa atin ng pagdurusa ni Cristo, ay mabilis tayong dinadala sa dulo.  At sa
paggawa nito, ginagamit niya dito ang isang napakahusay na panitikang kagamitan upang pukawin ang
ating pansin sa pasimula.  Siguro ikaw ay nakabasa na ng isang talambuhay noon na ginawa rin ng
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sumulat.  sa halip na magpasimula sa kapanganakan at pagkabata, ikaw ay dinala pasulong sa pangyayari
ng tagumpay at mga nagawa sa buhay ng isang tao.  Ito ay pareho sa ginawa ni Isaias dito.  Nagpasimula
siya sa kaluwalhatian ni Cristo:  “Narito, ang lingkod ko ay magtatagumpay, siya’y dadakilain at itataas,
at magiging napakataas.”  

Mahalaga na ating maunawaan kung sino ang nagsasalita rito.  Kung sino ang nagsasabi na, “Narito, ang
lingkod ko”?  Napakabantad na ito ay ang Dios na nananawagan sa sanlibutan sa pagdating at sa
pagdurusa ni Jesu Cristo na Kanyang tinatawag na Kanyang lingkod.  Sa pasimula, nais ng Dios na
malaman natin ang dulo.  Sa kabanatang 53, sa sumunod na talata, tayo ay tatayo sa paanan ng krus ng
isang nagdurusa, namamatay na Tagapagligtas.  At nais ng Dios na malaman natin na, sa kabila ng kung
paano natin pahahalagahan ang krus – mula sa panlabas na pananaw – sa kabila ng kung paano
pahahalagahan ng tao ang krus mula sa pananaw ng kanyang nakikita, ang krus ay katagumpayan.  At
ito ay umaakay tungo sa kaluwalhatian.  Sinasabi ni Jehovah,  “Narito, ang lingkod ko ay magtatagumpay.”
Magagawa nating isalin ang orihinal nito sa ganito:  “Ang Aking lingkod ay uunlad,”  o  “Ang Aking lingkod
ay magiging matagumpay.”  Tinatawag tayo, ng Dios dito, upang tingnan si Cristo sa pananampalataya
at upang makita ang tagumpay ng krus.  Kahit tayo man ay nakatayo sa paanan ng krus at makita Siya
na sugatan at hinihiya; at kahit pa ito ay nagpapakita ng larawan ng pagkatalo, Siya ay patungo sa
tagumpay!

Gayon ito patungo dahil sa pagnanais ni Cristo.  Pansinin sa talata na ang Dios ay tinatawag Siyang  “aking
lingkod.”  Iyon ay napakagandang pangalan ni Jesus sapagkat nagsasaad ito ng Kanyang pagnanais na
pasanin ang gawain na binigay sa Kanya ng Ama.  Isinasalarawan nito si Cristo bilang Siyang darating
upang ganapin ang kaligtasan, na siyang darating na may kapakumbabaang pagsunod sa Ama, siyang sa
sarili ay nagpakumbaba at tinanggap ang anyo ng isang lingkod, na siyang darating sa laman na tulad
natin, na siyang isasailalim ang Sarili sa kautusan ng Dios at ng sumpa ng kautusan upang dalhin ang
plano ng Dios para sa ating kaligtasan, na siyang ibababa ang Sarili sapagkat ito ay kaparaanan ng Dios.
Siya ay magpapakumbaba hanggang kamatayan sa krus.

Ang mga salita, at ang ayos ng paksa, ay dapat makapagpa-lakas loob kay Cristo.  Mismo.  Mayroong
dakilang pangako dito para kay Cristo.  Sa Hebreo 12 sinabi sa atin na si Cristo, sa kagalakang inilagay
sa harap Niya, ay nagtiis ng krus.  At dito, sa Isaias 52:13, ang kagalakan ng krus ay inilagay sa harap
Niya.

Pag-isipan mo ang pait ng pagdurusa ni Cristo sa hardin ng Getsemani, kung saan ang Kanyang pawis ay
matinding mga tulo ng dugo at kung saan, sa Kanyang pagninilay-nilay kung ano ang mangyayari,
nanalangin Siya:  “Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito.”  At pagkatapos ang Dios
Ama ay nanghawakan sa harapan ng Kanyang Anak ang pangako ng kaluwalhatian.

Mayroong mahalagang prinsipyo dito na para din sa buhay Kristiano.  Kahit na sa tingin at pakiramdam
mo ikaw ay talunan sa buhay na ito, nilalapastangan ng iba, mahina sa labanan ng kasalanan, mahal na
mananampalataya, makinig ka.  Mayroong tagumpay kay Cristo.

Sa pangalawang saknong ng talatang 13 idinagdag ng Dios, na nagsasalita dito,  “Siya’y dadakilain at
itataas, at magiging napakataas.”  Siya ay nagsasalita dito ng sukdulan.  Mayroong tatlong mga pandiwa
dito:  dadakilain, itataas, at magiging napakataas.  Ito ay tulad ng  “Banal, banal, banal”  ng mga anghel
sa Isaias 6, na isa pang pangitain ng kaluwalhatian ni Cristo.  Siya ay lubhang itataas, ng mataas at higit
pa sa lahat ng mga hari sa mundo at mga pamunuan.  At ito ay mangyayari sapagkat ibababa Niya ang
Kanyang sarili ng higit pa kahit kaninomang lingkod.  Dahil dito, Siya ay maitataas ng mas mataas kaysa
alinmang hari.
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Pinag-uusapan natin ang realidad, ng isang katotohanan ngayon.  Sa Efeso 1:20ss ay nagsasaad ng
katotohanang ito na ginawa ng Dios kay Cristo nang Siya ay buhayin mula sa mga patay at inilagay Siya
sa Kanyang kanang kamay mismo sa sangkalangitan, mas mataas sa lahat ng pamunuan at kapangyarihan
at lakas at kaharian at ang bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa sanlibutang ito, kundi doon
din sa darating;  at inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng Kanyang mga paa, at binigay sa Kanya
upang maging ulo ng lahat.  Ngayon, si Cristo ay naitaas.

Kaya, dito kung saan si Isaias ay nagpapasimula – na may realidad, isang makapigil-hiningang pangitain
ng kadakilaan at ng kaluwalhatian ni Jesu Cristo sa kalangitan.

Subalit sa talatang 14, at para sa susunod na kabanata, ang kuwento ay nagkaroon ng di-inaasahang
takbo ng pangyayari.  Mula sa katayugan ng itinaas na lingkod tayo ay dinala sa kababaan ng Kanyang
makalupang buhay at pagdurusa.  Sa talatang 14:  “Kung paanong marami ang namangha sa kanya – ang
kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyo ng tao, na hindi makilalang tao, at ang kanyang
hugis ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao.”  Mayroong isang bagay na kagulat-gulat na nangyayari
dito.  Ang salitang  “anyo”  ay nangangahulugan na hitsura.  Ang sinasabi ni Isaias ay ang tungkol sa
hitsura ng Lingkod ng Dios.  Ang sinasabi niya ay tungkol sa darating na Cristo.  At mayroong isang bagay
na kagulat-gulat tungkol sa Kanyang hitsura.  Ang Kanyang hitsura ay ibang iba mula sa iyong inaasahan.
Maliban na lang kung may magsasabi sa iyo na ito si Cristo, hindi ka makakapaniwala.  At kapag iyong
narinig,  “ito ang Mesias,”  ikaw ay magugulat na ito pala Siya!  Ang nasa isip ni Isaias ay ang pagdating
ni Cristo sa mundo sa Kanyang kapanganakan at buhay at kamatayan.  Mayroong malaking kaibahan sa
iyong inaasahan at kung ano ang tunay na makikita kapag si Cristo ay dumating.

Papaano Siya darating?  Siya ay dumating sa sabsaban ng maralitang Betlehem.  Siya ay dumating sa
buhay ng kahirapan kung saan wala Siyang lugar na matatawag na tahanan.  Walang labis sa Kanyang
buhay, walang mga luho.  Dumating Siya ng walang o kapangyarihan;  kundi ng pagtuturo – gamit ang
mga salita.  Nagtitipon sa paligid Niya ang grupo ng mga alagad na karamihan ay mga walang pinag-
aralang mangingisda at katulad nito.  Siya ay nabuhay sa isang buhay na nasa hangganan ng lipunan –
hamak at tinatanggihan ng mga tao.  Ikaw ay tumayo sa Kanyang duyan;  tingnan mo ang Kanyang
buhay, at masasabi mo,  “At ito ang ang Mesias?  Ito ang Lingkod ni Jehovah?  Ito ang Anak ng Dios?”
Siya ay humantong sa paglilitis.  Siya ay sinaktan at duguan.  Iniwan Siyang lahat ng Kanyang mga
kaibigan at mga alagad.  Inakusahan Siya ng kabulaanan.  Siya ay dinala at ipinako sa Krus kasama ng
dalawang magnanakaw at mamamatay-tao.   Siya’y inabuso.  Ang Kanyang hitsura ay napinsalang lubha
na halos imposibleng sabihin na Siya ay tao, sabihin pa na ang lalaking ito ay Lingkod ni Jehovah.   Siya
ang Anak ng Dios?  Ang Lumikha ng kalawakan?  Ang Isang ito ay pinagpanghagupit nang matindi na ang
Kanyang dugo ay nagsimulang umagos?  Ito ang Lingkod ni Jehovah?

Ang Kanyang anyo ay napinsalang lubha.  At ang pagpinsala sa Kanyang anyo ay hindi mapagtatakpan.
Hindi ito kagaya ng paniniktik o ng isang pribadong imbestigador  na nagtatago ng kanyang katauhan.
Hindi, ang sinasabi n Isaias dito ay ang kahihiyan ni Cristo sa Kanyang pantaong kapanganakan at ng
Kanyang buhay ng pagdurusa at sa krus ng Kanyang kamatayan.  Ibababa Niya ang Kanyang sarili at
magiging isang alipin at isasailalim ang Kanyang sarili sa kamatayan sa krus.

At habang tinitingnan mo Siya sa kahihiyang yaon, walang makapagsasabi sa iyo kung sino Siya.  Ang
Kanyang pagkakakilanlan ay nakakubli.  Ito si Cristo, na dumating sa ating laman;  si Cristo, na dumating
mula sa mataas at ng kaluwalhatian sa pagka-Dios, naging isang tao, naninirahan kasama ng mga tao,
nagdurusa sa mga tao, nagdusa sa mga kamay ng tao, mamatay para sa tao.
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Ito ang tinatawag ng Filipos 2 na  “ang isipan ni Cristo.”  Siya ay Dios.  Wala Siyang kinuha mula sa Dios
sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanyang sarili na Dios.  Siya ay tamang tawaging Dios mula sa walang
hanggan.  Siya ang manlilikha ng langit at ng lupa.  Siya ang pangwalang hanggang pangalawa sa persona
ng Trinidad.  Subalit tinanggap Niya sa Kanyang sarili ang anyo ng isang alipin.  At Siya ay nagpakababa
sa Kanyang sarili at naging isang tao.  At natagpuan ang Kanyang sarili bilang tao, Siya ay nagpakababa
sa Kanyang sarili ng higit pa, at naging isang alipin sa kautusan.  At Siya ay napasailalim sa Kanyang sarili
sa kamatayan, ang pait at ang kahihiyang kamatayan sa krus.  Ito ay kagulat-gulat at nakalilito – na ang
aliping ito, siyang dadakilain at itataas, na ang Kanyang hitsura sa Kanyang pagdating sa sanlibutan ay
maging napakapangit, higit sa kaninuman, na Siya ay magiging kahiya-hiya na magiging imposibleng Siya
ay makilala pa.  Ang taong makakarinig nito ay magtataka!

Ang gayong tugon ng pagkamangha ay inilarawan sa talatang 15:  “Ititikom ng mga hari ang kanilang mga
bibig dahil sa kanya;  sapagkat ang hindi nasabi sa kanila ay kanilang makikita, at ang hindi nila narinig
ay kanilang mauunawaan.”  kapag ang mga mensahero ng pagdurusa ng Alipin ay lumabas at sabihin sa
iba ang tungkol sa Kanya, kung sino Siya at ano ang Kanyang pagdurusa;  kapag ito ay maiulat sa mga
bansa na ang Anak ng Dios ay nagpakababa sa Kanyang sarili at napasailalim sa gayong kalupitan;  ang
mga hari ng mga bansa ay magugulat sa Kanya at mapapamangha.  Sasabihin nila,  “Ito ang itinaas na
Cristo, ang Hari ng mga hari?  Ang mga Hari ay may karampatang trono.  Bakit ang isang soberano ay
nagdurusa sa gayong pamamaraan?”  Ang mga hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig.  Ang mga Hari
na nagsasalita at walang sinumang nagsabi sa kanila na manahimik, ang mga hari na nag-uutos at mga
kawal na nagma-martsa, mga hari na gumawa ng mga kautusan at ang mga tao ay nakikinig;  ang mga
hari na palaging nagsasalita sa buong araw ay mananahimik.  Isasara nila ang kanilang mga bibig sa
pagsasalaysay ng kuwentong ito.  Sa dulo ng talatang 15, narinig nila at nakita ang mga bagay na hindi
nila nalalaman, na ito ang Cristo, samakatuwid sila ay matatahimik at mapapamangha.

Ano ang katahimikang ito?  Kinakatawan nito ang pananahimik ng walang paniniwala.  Napaka-ingay ng
kawalang paniniwala.  Sa pagtatangka na patahimikin ang pagpapatotoo ng evangelio, ang kawalang
paniniwala ay malakas at maingay.  Isipin mo ang panahon ni Jesus.  Silang mga tumanggi na maniwala
ay nagsabi ng mga bagay tulad nito:  “Ito'y si Jesus, ang anak ni Jose na karpintero.  Hindi ito ang Lingkod
ni Jehovah.  Hindi ito ang Mesias.  Hindi, kilala namin ang taong ito.  Kilala namin ang kanyang pamilya
– ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae ay kasama namin.  Siya ay tao lamang.”  Isipin mo ang
ingay sa paligid ng krus habang si Jesus ay nagdusa at namatay – ang pangungutya at pagtatawa sa
Kanya.  At ito ay tulad din ngayon.  Maraming salita at ingay, pagdiriwang, kalayawan, kasiyahan, upang
tabunan ang ingay ng evangelio at ng patotoo kay Jesu Cristo.

Mayroong ilan na usapang relihiyon.  Sinasabi nila, kay Jesus, na siya ay isang dakilang guro.  Siya ay
isang taong moral.  Siya ay isang magaling na lider.  Maluwag nilang itatali ang kanilang sarili kay Cristo.
Subalit hindi nila kikilalanin ang Kanyang kaluwalhatian.  Hindi nila Siya makikita bilang Panginoon at Hari.
Hindi sila magpapasakop sa Kanyang salita.

Sa huling araw ng Paghuhukom, kapag ang bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magpapahayag na
si Jesu Cristo ay Panginoon, kung magkagayon ang mga di-mananampalataya ay magugulat sa
katahimikan.  Ang talatang 15 ay nagsasaad sa mga hari.  Isipin mo si Herodes at Pocio Pilato sa Araw ng
Paghuhukom, ang dalawang namumuno sa daigdig na humatol kay Jesus upang mamatay, sila ay tatayo
sa harapan ng Kanyang trono.  Iniisip ko kung ano ang sinabi ni Jesus kay Caifas na Dakilang Saserdote
sa Mateo 26:63.  Sinabi ni Caifas kay Jesus:  “Kita'y pinapanunumpa alangalang sa Dios na buhay, na
sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Cristo, ang Anak ng Dios.”  At sinabi ni Jesus sa talatang 64,  “Ikaw
ang nagsabi: gayon ma'y sinasabi ko sa inyo, Buhat ngayon ay inyong makikita ang Anak ng tao na
nakaupo sa kanan ng Kapangyarihan, at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit.”  Isipin mo si Caifas,
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isipin mo si Herodes at Poncio Pilato sa kanilang kamatayan, habang sila ay nakatayo sa harapan ng trono
ni Cristo na natahimik.  Ito ang Tapagaligtas?  Ito ang Tagapagligtas na aking hinatulan?  Ang kanilang
bibig ay matitikom.  

At kaya nga, mayroong isang uri ng katahimikan.  Sa huli, sa Araw ng Paghuhukom, ang lahat ng
kawalang paniniwala ng tao, ng mga hari, at ng lahat ng ikinaila si Jesu Cristo ay matatahimik.  Silang mga
nagsasalita ngayon, sa kawalang paniniwala,  sa gayon ay matatahimik.  Silang mga nagsabi ng Cristo sa
Kasulatan,  “Yaon ang Anak ng Dios?” – Silang mga hindi maniniwala – sila ay matatahimik rin.
Pagkatapos ang buong sanlibutan ay tatahimik sa harapan ng Kanyang trono.

Subalit  mayroon isang pang katahimikan, isa pang pagtataka at pagkamangha.  Ito ay pagkamangha ng
isang naniwala sa evangelio sa panig na ito ng libingan.  Siya ang nagulat sa anyo ni Cristo na napinsalang
lubha sapagkat nauunawaan niya kung bakit si Cristo ay masyadong napahiya.  Alam mo ba kung bakit?
Dahil ito sa kasalanan.  Ang talatang 15 ay nagsasalita sa Kanyang pagwiwisik sa lahat ng mga bansa.
Ang Kanyang dugo ay mawiwisik.  Ito ay masasaboy, kakalat sa maraming mga bansa.  Ano ang
pagwiwisk ng Kanyang dugo?  Ang saserdote ng Lumang Tipan ay nagwiwisik ng dugo ng isang
walang-salang handog sa luluklukan ng awa upang ipantakip para sa kasalanan.  At makikita mo dito ang
layunin ng anyo ni Cristo na napinsala.  Dinadala tayo ng talatang 14 sa talatang 15.  Siya ay lubhang
napahiya.  Ang Kanyang pagkakakilanlan ay itinago na may layunin ng pagwiwisik ng Kanyang dugo sa
mga bansa.  Ito ang Kanyang pagtitiis.  Ito ang pagbubuhos ng Kanyang dugo para sa mga makasalanan.

At pagkatapos ang evangelio ng krus ay hahayo sa mga bansa.  Ang pagtataka, ang paggalang, ay ang
pagpapatahimik sa kawalang pananalig ng makasalanan.  Ito ay ang katahimikan ng pagsisisi.  Ito ay
katahimikan na dumarating sa makasalanan kapag kanyang nauunawaan na ang kahihiyan ni Cristo ay
kinakailangan bilang pambayad sa kanyang mga kasalanan.  Ito’y katahimikan kapag ating naunawaan
na ang kadakilaan ng pagdurusa ni Cristo ay para sa kalakihan ng aking kasalanan.   Ang Kanyang anyo,
ay lubhang napinsala upang ako ay maligtas sa kahihiyan at sa pagdurusa sa impiyernong marapat para
sa aking mga kasalanan.

Eh ikaw?  Paano mo tinatanaw si Cristo?  Papaano ka tumutugon sa Kanyang kahihiyan?  Aking dalangin
na ang iyong puso ay patuloy na manatiling bukas at malambot tungo sa mensahe ng evangelio, na ikaw
ay hindi mapagod ng pakikinig dito sa hindi pangkaraniwang kuwento kung paano ang Prinsipe ng
kaluwalhatian ay bumaba mula sa Kanyang trono at dumating sa sanlibutang ito at tinanggap sa Kanyang
sarili ang anyo ng isang alipin at ibinaba ang Kanyang sarili upang magawa Niyang hilahin ang mga
makasalanan palabas mula sa kalaliman ng kanilang kasalanan at ng mantsa ng kanilang kasamaan.

Nawa tayong lahat ay mamangha ngayon.   Tayo nawang lahat ay malito.  Tayong lahat nawa ay
matahimik na ang Haring ito ay may kaawaan sa mga makasalanang tulad natin.

__________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, nagpapasalamat po kami sa Iyong Anak, sa Kanyang pagnanais na magpakababa sa aming
kinalalagyan, upang magdusa para sa aming mga kasalanan.  Panginoon, bigyan Mo po kami ng totoong
pagsisisi sa Kanyang harapan upang kami ay mapatahimik at mapahanga sa kadakilaan ng Kanyang
pagdurusa, at pagkatapos ay malungkot sa aming mga kasalanan, na nagtitiwala lamang sa Kanya.
Dalangin namin ito alang-alang kay Jesus, Amen.


