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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 53:10-12

“Ang Tagumpay ng Kanyang Misyon”

ni Rev.  Rodney Kleyn

Ano ang iyong makikita, kapag iyong isinaalang-alang ang krus at ang pagdurusa ni Cristo?   Ikaw ba ay
nakakiling upang tingnan ang Tagapagligtas bilang Siya, na Siyang nagdusa, na nangangailangan ng iyong
pagkaawa?  Nakikita mo ba ang biktima?  O ng isang mananagumpay?  Ngayon, ating titingnan ang
tagumpay ni Jesu Cristo sa krus mula sa huling talata ng Isaias 53.

Gayunman, bago natin ito gawin, nais kong isipin ng saglit, ang tungkol sa mga salita ni Jesus sa Lucas
23:28.  Habang patungo sa krus si Jesus upang ipako, isang grupo ng kababaihan ang sumunod na
lumuluha at umiiyak, dahil sa pakikisimpatya sa nagdurusang Tagapagligtas.  Sila ay nilingon ni Jesus at
sinabi,  “Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong
sarili, at ang inyong mga anak.”

Sa mga salitang iyon sinasabi ni Jesus sa atin kung bakit tayo marapat umiyak kapag tayo ay lumalapit
sa krus.  Hindi dahil nakikita Siyang talunan, o dahil Siya ay sinaktan at walang awang pinatay.  Hindi Niya
kailangan ang ating pakikiramay.  Siya ay nasa lubos na pag-kontrol sa lahat ng sa Kanya ay nananakit.
Kusa Niyang ibinigay ang Kanyang buhay.  Kapag tayo ay lumalapit sa krus, dapat nating iyakan ang ating
mga sarili at ang ating pagkamakasalanan at kasamaan na naging dahilan ng pangangailangan ng
pagdurusa ni Cristo.  Kapag tayo ay lumalapit sa krus, lalapit tayo bilang nagsising mga makasalanan.  At
kapag pinagmamasdan natin si Jesus sa krus, dapat nating makita ang Kanyang tagumpay, ang Kanyang
pagwawagi, ang Kanyang lubos na kabayaran para sa ating mga kasalanan.

Sa pagtatapos ni Isaias sa kanyang awitin sa nagdurusang Alipin, gayon ang Kanyang nakita:  ang
pagwawagi at ang tagumpay ng Cristo.  Ating tingnan ito mula sa huling tatlong mga talata ng Isaias 53.
Ating basahin ang Isaias 53:10 -12.

Ito ay isang malaking paksain para sa atin upang isaalang-alang sa dalawanpung minuto at higit pa ang
mensaheng ito.  Kaya, sa ating pagsisimula, nais ko na ating pagtuonan ang pangunahing paksa.  At ang
pangunahing paksa dito ay ang tagumpay ni Cristo sa misyon na Kanyang ipinunta upang tapusin.

Sa naunang mga talata ng kabanatang ito, binigyang diin ng propeta ang pagdurusa ni Cristo.  Siya ang
taong nagdurusa.  Siya ay nilapastangan at tinanggihan.  Siya ay may pasa.  Siya ay sugatan.  Siya ay
pinahirapan.  Siya ay pinarusahan.  Siya ay dinala bilang isang kordero sa katayan.  Sa lahat ng pagdurusa
ay mayroong pahiwatig ng Kanyang tagumpay.  Ngayon, sa pangwakas ng magandang awitin ito, bumalik
siya kung saan siya nagsimula sa kabanatang 52:13:  “siya'y mabubunyi, at malalagay na mataas, at
magiging napakataas.”  Kaya ito dapat ang ating maging paksa at bibigyan ng tuon sa mensaheng ito. 

Subalit ang bigyang tuon ang Kanyang tagumpay, ay dapat huwag nating lubos na iwanan ang pagdurusa
ng Cristo.  Ang Kanyang kaluwalhatian ay nagmumula sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa.  Ang
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Kanyang katagumpayan ay nagmumula sa katapusan ng Kanyang misyon, na ito ay ang magdusa para
sa mga makasalanan.  At habang pinagmamasdan ni Isaias sa mga talatang ito ang Kanyang tagumpay
at pagwawagi, ginawa niya ito ayon sa kung ano ang tinapos ni Cristo, na Kanyang ginawa.

Ano ang Kanyang ginawa?  Nabasa mo ito sa bawat tatlong mga talata.  Sa talatang 10 ating mababasa:
“Gayon ma'y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; inilagay niya siya sa pagdaramdam.”  Sinasabi
sa atin ng talatang ito, una, ang isang bagay tungkol sa Dios.  Sino ang pumatay kay Jesus?  Sino ang
nagpataw ng pagdurusa sa Kanya?  Ito ba ay ang mga Judyo?  Ito ba ay ang mga Romano?  Ito ba ang
ating mga kasalanan?  Oo, ito nga.  Subalit higit sa lahat ang Dios Ama ang bumugbog sa Kanyang sariling
Anak, hindi ng sapilitan kundi ito ay kusang-loob.  Nalugod ang Dios na mabugbog o madurog Siya.
Nilagay Niya Siya sa paghihirap.  Ang kamatayan at ang pagdurusa ng Cristo ay nangyari ayon sa plano
ng Dios at layunin.  Ito ay kalooban o kasiyahan ng Dios.

Bakit?  Bakit nasiyahan ang Ama na gawin ito?  Sapagkat ang kaligtasan ay lubos na imposible ng wala
ito.  Kung mayroon lamang ibang kaparaanan;  kung ang Dios, sa Kanyang karunungan, ay may
magagawang ibang paraan kaysa sa patayin ang Kanyang sariling Anak at isugo Siya sa paghihirap ng
impierno – samakatuwid gayon ang gagawin Niyang paraan.  Subalit wala nang iba pang paraan.  Ang
kabanalan ng Dios at ang pagkamakasalanan ng tao ang dahilan kung bakit kailangan ito para sa Dios
upang durugin ang Kanyang sariling Anak sa ilalim ng bigat ng ating kasalanan.  Sa Roma 8 sinasabi ni
Pablo,  “Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat.”  Wala nang
iba pang paraan ang Dios upang gawin ito.  At wala nang iba pang paraan ng kaligtasan para sa mga
makasalanan kaysa kay Jesu Cristo.  Kaya ang Panginoon ay nalugod na mabugbog Siya.

Subalit nagsasabi din sa atin ang talatang ito sa isang bagay tungkol sa kusang-loob ni Jesus.  Nalalaman
Niya na ito lamang ang tingin paraan.  Sa hulihan ng talatang 10 ating mababasa na,  “Ang pagkalugod
ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay.”  Ang salitang “kaluguran” ay tumutukoy sa kalooban ng Dios.
At ang Dios ay nagtalaga ng pagdadala ng Kanyang kaluguran sa kamay ng Kanyang Anak.  Sinabi ng Dios
sa Kanyang Anak,  “Ito ang aking kaluguran.  Ito ang aking kapamaraanan.  Ito ang daan, ang tanging
daan, na aking kinaluguran upang iligtas ang mga makasalanan – sa pamamagitan ng iyong pagdurusa.”
Si Jesus ay dumating upang sundin ang kalooban ng Ama.

At kaya nga, muli sa talatang 10, ginawa niya “ang kaluluwa na pinakahandog para sa kasalanan.”  Ang
salitang kaluluwa dito ay mahalaga.  Kung iyong titingnan sa ibaba ng mga talata sa 11 at 12, iyong
makikita na ito ay inulit muli sa bawat talatang iyon.  Sa talatang 11:  “iya'y makakakita ng pagdaramdam
ng kaniyang kaluluwa.”  Sa talatang 12:  “Kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan.”  Bakit
mahalaga ang salitang ito?  Sapagkat ito ay nagsasaad sa atin ng isang bagay ng kalikasan ng pagdurusa
ni Jesus.  Hindi dapat nating maliitin ang panlabas na pagdurusa ni Jesus – ang pagtataksil sa Kanya, ang
Kanyang di-makatarungang paglilitis, ang Kanyang mga hagupit, ang mga pagdaing at sakit ng
pagkakapako – hindi natin dapat isipin ito ng magaan ang gayong mga bagay.  Ang Kanyang pisikal na
pagdurusa ay kakila-kilabot.  Subalit ang tunay na pagdurusa ni Jesus ay ang paghihirap ng Kanyang
kaluluwa.  Ibinigay Niya ang Kanyang kaluluwa na handog para sa kasalanan.

Ano ang nangyayari sa kaluluwa ng makasalanan sa kamatayan – ibig kong sabihin ngayon, ay iyong isang
kaluluwa na hindi nagsisi at nanampalataya?  Sa kamatayan ng kaluluwalang hindi nagsising makasalanan
ay mapupunta sa impierno.  Ating mababasa ang tungkol dito sa Lucas 16:22, 23:  “At nangyari, na
namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang
mayaman, at inilibing.  At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at
natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan.”  Ano ang nangyari sa
kaluluwa ng mayamang lalaki na isang di-mananampalataya sa kanyang kamatayan nang ang kanyang
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katawan ay mailibing?  Ang kanyang kaluluwa ay napunta sa impierno at nagdurusa.  At si Jesus ay
nagpatuloy pa sa Lucas 16 upang ipaliwanag ang paghihirap at ang pagdurusa ng impierno, bilang isang
lugar ng apoy, bilang isang lugar ng pagkauhaw.  Ang impierno ay isang nakakakilabot na lugar.  Ito ay
lugar kung saan ang taong naroroon ay hindi na mamamatay at palaging nasa paghihirap at pagdurusa.

Gayon ang mangyayari sa kamatayan ng kaluluwa ng isang tao na hindi kabahagi ni Cristo.  Marami
ngayon ang umaangkin na mga guro ng Biblia na nagsasabing walang impierno.  Kanilang itinuturo na
mayroong kalangitan para sa mga mananampalataya.  Subalit ang kaluluwa ng mga di-mananampalataya,
sabi nila, ay nawawala lamang sa pagkamatay.  Sila ay naglalaho.  Sila ay nawawalan ng malay.  Huwag
mo itong pakinggan.  Huwag mong paniwalaan ito.  Ito ay isang pakana ni Satanas na nagnanais na
makasama ka sa impierno.

Ang impierno ay totoo dahil ang Dios ay makatarungan at banal.  At kung ikaw ay labas kay Jesus, kung
hindi ka nagtitiwala sa Kanya para sa pagkamatuwid at kapatawaran, kung hindi ka susunod sa Kanya sa
paraan ng pagiging alagad at pagtanggi sa sarili, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan at kawalang
paniniwala, ang lugar na iyong patutunguhan ay ang impierno.  At ang impierno para sa tao ay walang
hanggan.  Ang mga apoy ng impierno ay hindi namamatay para sa taong nagdurusa dito.  Ganito katindi
ang kasalanan ng tao na dapat pagbayaran ito na may kasamang walang hanggang pagdurusa.

Subalit dito sa Isaias tayo ay sinabihan na si Jesus ay naghandog ng Kanyang kaluluwa na isang sakripisyo
para sa kasalanan.  Ibig sabihin na sa Kanyang kaluluwa Siya ay nagtungo sa impierno.  Kanyang dinala
ang pait ng paghihirap at pagdurusa ng kasalanan para sa mga makasalanan.  Gayon ang Kanyang
misyon.  Gayon ang dahilan kaya Siya dumating upang gumawa sa krus.  Tayo ay makakakuha ng ideya
kapag tayo ay nakikinig sa Kanya mula sa krus.  Siya ay sumigaw:  “Dios ko, Dios ko bakit mo ako
pinabayaan?”  at  “Ako’y nauuhaw.”  Bakit Niya nasabi ang gayong mga bagay?  Ito ay sa dahilang Siya
ay nagdurusa sa paghihirap ng impierno sa Kanyang kaluluwa.  Ito ang paghihirap ng Kanyang kaluluwa.

Mayroon pang ilang mga saknong dito na nagsasaad sa misyon ni Jesus.  Ating tingnan ang mga ito ng
mabilis bago tayo dumako sa pagtatagumpay at gantimpala ng pagdurusa ng isang Alipin.

Sa dulo ng talatang 11 ating mababasa,  “Dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan.”  Ipinapaliwanag
nito kung bakit Siya nagdusa sa Kanyang kaluluwa.  Siya ang kahalili para sa mga makasalanan.  At
pagkatapos sa dulo ng talatang 12 ay mayroon pang apat na mga saknong.  Una:  “Kaniyang idinulot ang
kaniyang kaluluwa sa kamatayan.”  Ito ang salita ng handog na inumin sa Lumang Tipan, na sangkot ang
pagbubuhos ng alak bilang handog sa Dios.  Maliwanag ito ay tumutukoy sa tindi ng pagdurusa ni Jesus.
Pangalawa:  “Ibinilang na kasama ng mga mananalangsang.”  Sa Bagong Tipan ating natutuhan na si
Jesus ay napako sa pagitan ng dalawang magnanakaw.  Napabilang Siya kasama ang mga kriminal.  Siya
ay isa sa mga libu-libong karapatdapat na mamatay.

Subalit hindi lamang ang tao ang nagpabilang sa Kanya kasama ang mga mananalansang,  ginawa din ito,
ng Dios.  Tiningnan Siya ng Dios sa ating kasalanan, at ibinigay sa Kanyang Dios ang nararapat sa mga
makasalanan.  Ito ay dahil, ayon sa huling dalawang mga saknong ng talatang 12, Kanyang dinala ang
mga kasalanan ng marami at namagitan para sa mga tao.  Ang salitang “namagitan” ay may kaisipan ng
isang tagapagtanggol o tagapamagitan, siyang kumakatawan o pumapalit sa pwesto ng iba.  Gayon ang
ginawa ni Jesus sa krus.  Dumating Siya sa pagitan ng Dios at natin at dinala ang ating mga kasalanan.

At pansinin mo dito, sa talatang 12, ang  “kasalanan ng marami.”  Hindi sinabing dinala Niya ang mga
kasalanan  “ng lahat ng tao,”  kundi  “ng marami.”  Ito ang dakilang katotohanan ng partikular na
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pagtutubos – na si Jesus ay namatay lamang para sa Kanyang mga pinili, na Kanyang inako at binayaran
para sa mga kasalanan ng mga hinirang sa harapan ng Dios.

Ang katotohanang ito ay napaka-importante sa ating pag-uusap tungkol tagumpay at pagwawagi ng Cristo
sa Kanyang pagdurusa.  Nagtagumpay ba si Jesus sa Kanyang ginawa sa krus?  Nagbayad ba Siya talaga
para sa ating mga kasalanan?  Tinubos Niya ba talaga mula sa kamatayan at impierno silang Kanyang
pinaghandugan?  Sinasabi sa atin ni Isaias dito sa mga talagang ito na Kanyang ginawa, na Siya ay naging
matagumpay.

At ito kung bakit mahalaga ang particular redemption o pagtutubos para lamang sa partikular.  Ang sabihin
na si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao, subalit karamihan sa mga taong iyon na kanyang
pinaghandugan ay mapupunta pa rin sa impierno, ay pagtanggi sa katagumpayan ng gawa ni Jesus.
Anong klaseng handog ito para sa Dios kung hindi masasapatan ang Dios dito at ang tao na pinag-alayan
ni Jesus ng buhay ay itatapon Niya pa rin sa impierno?  Hindi, mayroong tagumpay sa kamatayan ni Jesus
sa krus.  Binayaran Niya ito para sa mga kasalanan.  Isinigaw Niya,  “Naganap na.”  Iyon ang Kanyang
katagumpayan.  Binayaran Niya para sa mga kasalanan sa Kanyang kamatayan.

Ngayon atin balikan at tingnan ang gantimpala na binigay sa Kanya ng Dios.  Kung bukas pa rin ang iyong
Biblia, makikita mo na ito ay nagsimula uli sa talatang 10.  Nasabi ko na ang hating ito ay tungkol sa
tagumpay at gantimpala para sa misyon ni Jesus.  At makikita mo ito sa bawat talata dito.

Sa talatang 10,  “Iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya
ang kaniyang lahi, pahahabain niya ang kaniyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay
lalago sa kaniyang kamay.”  Dito ay may tagumpay at ang gantimpala ng Cristo.  Ang kaluguran ng
Panginoon ay lalago sa Kaniyang kamay.  Sa ilalim ng pananagutan ni Cristo, ang plano ng Panginoon ay
lalago, ito ay magtatagumpay.  “Makikita niya ang kaniyang lahi.”

Sino ang Kanyang mga binhi o lahi?  Si Jesus ay hindi ikinasal.  Hindi Siya nagka-anak.  Sino sila?  Ang
tinutukoy dito ay ang espiritual na pamilya na darating bilang resulta ng Kanyang kamatayan sa krus.  Ang
Kanyang binhi ay silang mga naniwala sa Kanya.  Sa Juan 1:12:  “Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y
nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y
ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan.”  Ang binhi ni Cristo ay silang mga naipanganak na
muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, hindi ipinanganak hindi ng laman kung sa
pamamagitan ng salita ng Dios.  Ito ang tagumpay ng krus.  Ang pamilya ng Dios ay tinipon sa
pamamagitan ng mensahe ng evangelio.  At ang gantimpala ni Cristo ay ang makita Niya ang Kanyang
binhi.

Sa palagay mo ba ito ay magiging kamangha-manghang nakapagbibigay-pag-asang pangako para kay
Cristo na Siya ay nanggaling sa krus?  Kapag tila sa Kanyang pagdurusa na Siya ay nag-iisa?  Nang kahit
ang Kanyang malalapit na mga kaibigan at mga alagad ay tinalikuran Siya?  Magagawa pa rin Niya tingnan
ang talatang ito at ang pangakong ito at isipin ang tungkol sa libu-libo at milyun-milyon na makikinig ng
evangelio sa buong kasaysayan at maniwala sa Kanya.  Maiisip Niya ang pagdating ng Banal na Espiritu,
na siyang magbibigay-buhay sa mga lalaki at babae at dadalhin sila sa pamilya ng Dios.  Iisipin Niya ang
marami na di mabibilang na tatayo balang araw sa Kanyang trono sa kalangitan.  Ito ang kagalakan at ang
kaluwalhatian na inilagay sa harapan Niya sa Kanyang pagpunta sa krus.

At mayroon ka rin ng mga salitang ito ng pangako at ng gantimpala ng Kanyang muling pagkabuhay.  Para
sa Kanya ang makita ang Kanyang binhi, kailangan Niya bumangon mula sa kamatayan.  Ang isang patay
na tao ay hindi makakakita.  At kaya nakasaad din dito,  “Pahahabain niya ang kaniyang mga kaarawan.”
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Hindi lamang ibabangon Siya ng Dios mula sa kamatayan, kundi bibigyan din Siya ng buhay na walang
hanggan, karugtong na mga araw.  Ang pagkabuhay na muli at buhay na walang hanggan ay ang mga
gantimpala na tinamo ni Cristo para sa Kanyang pagsunod.

Mayroong katuruan sa Lumang Tipan ng pagkabuhay na muli.  Sabi ng iba na ito raw ay tanging doktrina
sa Bagong Tipan at hindi ito tinuro sa Lumang Tipan.  Mula mismo sa salita ni Jesus, alam nating hindi ito
totoo.  Sinabi Niya sa mga Saduceo na ang Dios ni Abraham, Isaac, at Jacob ay hindi ang Dios ng mga
patay kundi ng mga buhay.  Subalit sa talatang ito sa Isaias ito ay hinulaan ang patungkol kay Jesu Cristo
mismo matapos ang Kanyang pagdurusa.  Ang Nag-iisang ito, na inalis sa lupain ng mga nabubuhay, ay
makikita ang Kanyang binhi, at pahahabain ang Kanyang mga araw.  Ngayon, ang hulang ito ay natupad
na.  Bilang gantimpala para sa Kanyang pagsunod, si Jesus ay bumangon.  Siya ay buhay.  At Siya ay
nakaupo sa langit upang tipunin ang Kanyang binhi.

Mayroon tayong mas higit pang paglalarawan ng Kanyang tagumpay sa talatang 11.  “Siya'y makakakita
ng pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisiyahan.”  Sa paglingon ni Cristo sa Kanyang pagdurusa,
ay magsasabing,  “Ito ay sapat na.  Nagawa ko.  Nagawa kong magbayad para sa kasalanan.”  At ganito
ang Kanyang ginawa matapos ang paghihirap sa krus nang Siya ay sumigaw,  “Naganap na.”  Siya ay
nasiyahan.  Lahat ng Kanyang nilayon upang tapusin sa krus ay natapos na.  Ang Kanyang gawa ay ganap
at lubos – upang dalhing ganap at lubos ang kaligtasan ng mga Kaniya.  Sa paghihirap ng Kanyang
kaluluwa, binayaran Niya ito para sa kasalanan.

At kaya nga, sa talatang 12, sinabi ng Dios,  “Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at
kaniyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas.”  Ang mga salitang ito ay katulad ng Filipos 2:9
-11:  “Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan;
Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng
lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon,
sa ikaluluwalhati ng Dios Ama.”  Nagsasalita ito ng kung paano ang Ama ay magbibigay gantimpala sa
Kanyang Anak.  Dahil ibiniba Niya ang sarili higit kaninomang tao, itataas Siya ng Dios Ama sa posisyong
mataas kaysa ibang nilalang.  Sinasabi ni Jesus sa Mateo 23:12,  “Sinomang nagmamataas ay mabababa;
at sinomang nagpapakababa ay matataas.”  Kay Jesus, mayroon tayong ultimong halimbawa ng mga
salitang ito.  Dahil ibinaba Niya ang Kanyang sarili, Siya ay itinaas.

Gumamit si Isaias ng isang metaphor upang isalita ang Kanyang kataasan.  “Kaya't hahatian ko siya ng
bahagi na kasama ng dakila, at kaniyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas.”  Nilalarawan nito
ang pankalahatang pagbabalik mula sa isang matagumpay na digmaan na dinadala ang nasamsam ng
labanan sa kabiserang siyudad upang ipakita ang mga ito sa nakaupo sa trono.  At sasabihin ng Hari sa
Heneral,  “Nakamit mo ang mga nasamsam na ito.  Itago mo ito.  At ipamahagi mo ito sa ating mga
kababayan.”  Ito ay larawan, ng pagpanhik ni Jesu Cristo.  Sa Kanyang pag-akyat, bumalik Siya bilang
mananagumpay na heneral sa trono ng Dios.  At ibinigay ng Dios sa Kanya ang mga nasamsam ng
digmaan upang ibahagi at ipamigay sa atin na Kanyang mga pinili.

Ano ang pagpapala?  Ano ang mga samsam ng digmaan na darating sa atin?  Una, ito ang Espiritu Santo,
na ibinuhos ni Cristo ngayon sa iglesia ng Bagong Tipan.  Ang Banal na Espiritu, na sa gawa ng
regeneration o pagbubuhay muli, ay nagbubukas ng ating mga mata upang dalhin tayo sa nakapagliligtas
na kaalaman kay Cristo.  At ito ay isang kamangha-manghang karunungan ito para sa makasalanan.
Sinasabi ito ng talatang 11 patungkol sa nakapagliligtas na karunungan:  “Sa pamamagitan ng kaniyang
kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami.”  Sa pamamagitan ng pagkakilala
sa Kanya ng makasalanan, Kanyang dadalhin ang pagpapawalang-sala sa makasalanan.
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Ano ang ipawalang-sala?  Sa pinaka-simpleng salita, ibig sabihin nito na ang kasalanan ay inaalis at
inilalagay kay Jesus, at ang Kanyang pagkamatuwid at pagsunod ay ibinintang o ibinigay sa iyo, upang
ikaw ay makatayo sa harapan ng Dios na Hukom, pinatawad at inosente.  Ito ay isang maluwalhating
pagpapala.  Ang pinaka-dakila sa lahat ng mga pagpapala na mula sa krus.  Ang ating mga kasalanan ay
pinatawad, at tinanggap ng Dios at tinanggap tayo.  Sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus, sa
pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, ikaw ay pinawalang-sala.  Wala kang magagawa sa iyong sarili
upang maging matuwid sa Dios.  Hindi mo matatamo ang pabor ng Dios sa pamamagitan ng pagiging
mabuting tao.  Hindi mo makakamit ang pag-sang-ayon ng Dios sa paggawa ng mabubuting gawa.  Hindi
mo mababago ang iyong katayuan mula sa kasalanan tungo sa pagiging inosente sa pamamagitan ng
pagsunod sa kautusan.  Hindi, si Jesus lamang ang tanging posibilidad.  Binayaran Niya ang buong halaga
para sa kasalanan ng Kaniya sa krus.  At ibinibigay ng Dios ang kaalaman at ang katiyakan ng
kapatawaran sa lahat ng maniniwala kay Jesus.

Kaya ano ngayon ang iyong naiisip sa nakapakong Cristo?  Ano ang nakakapag-paiyak sa iyo habang
isinasaalang-alang ang krus?  Hindi dapat mga luha ng pagkaawa para sa Tagapagligtas.  Hindi, Siya ay
malakas sa kamatayan, na ginagawa ang kalooban ng Ama.  Subalit kailangan mong umiyak sa krus, hindi
para sa Kanya, kundi para sa inyong mga sarili at iyong mga anak.  Tayo ay mga makasalanan.  At ang
evangelio ay hinihinging tayo ay dapat magsisi at maniwala, o ang ating mga kaluluwa ay mamamatay ng
walang hanggan sa impierno.

__________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo para sa Aliping nagdurusa, sa Kanyang pagkukusa, para sa Kanyang
paghalili, para sa Kanyang tagumpay.  At nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa aming pananampalataya
sa Kanya, mayroon kaming kaalaman na kami ay tinanggap at pinatawad at ng pag- asa ng pagkabuhay
na muli at ng buhay na walang hanggan.  Amen.


