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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 44:20

"Espiritual Na Pagkalimot (Alzheimer’s)"

ni Rev. Carl Haak

Tandaan itong mga pangalan ng Dios:  El ro’i (Dios na nakakakita); El-shaddai (Dios na makapangyarihan
sa lahat, o Dios na sapat sa lahat); El-gabore (makapangyarihang Dios); Jehovah-jireh (ang Panginoon ang
magkakaloob); Jehovah-meqadosh (ang kabanal-banalang Panginoon); Jehovah-shammah (ang Panginoon
ay naroon); Jehovah-shalom (ang Panginoon, ating kapayapaan).  Tandaan.  Huwag kalilimutan.

Tandaan ang mga pangalang ito:  Tom Brady (quarterback ng New England Patriots); Ozzie Osborne (kung
hindi mo alam kung sino siya, hindi ko sasabihin sa iyo); Dixie Chicks (nabalitang grupo ng mang-aawit); Tom
Cruz (bituin sa pelikula); Terri Hatcher (isa sa mga desperate housewives).

Ano ang punto?  Ang punto ay ito:  Lahat ng mga anak ng Dios ay mayroon ng tinatawag na espiritual na
sakit ng pagkalimot.  Hindi natin matandaan ang dapat tandaan; at natatandaan natin ang hindi natin dapat
tandaan, nagiging sanhi upang magpakumbaba tayo sa harap ng Dios, upang sambahin ang Dios sa Kanyang
walang wakas na pagtitiis, pag-ibig, at katapatan,  at tinatawag tayo upang magsisi at purihin ang Dios sa
Kanyang katapatan sa pag-alaala sa atin.

Magsasalita ako ngayon tungkol sa espiritual na pagkalimot.  Madalas nating itanong, Bakit nagpapadala ang
Panginoon ng mga karamdaman sa Kanyang mga anak, nakakatakot na karamdamdan?  Nagtatanong tayo
ng ganoong tanong lalo na kung ang tao ay matanda na at sasabihin natin, “Hindi ba kumpleto na ang
paglalakbay nila; hindi ba sila maaaring dalhin na sa Iyong presensya?” Napakadalas sa mga huling araw ng
ating buhay ang Panginoon ay nagpapadala sa atin ng ilan sa mabibigat na pasanin at mga paghihirap.
Maaari natin itanong ang tungkol sa sakit na Alzheimer’s o pagkalimot.   Mayroon tayong kasagutan,
naniniwala ako, kahit bahagi lang na sagot kung bakit nagpapadala ang Panginoon ng gayong karamdaman
– lalo na ng sakit na Alzheimer’s.  Naniniwala ako na doon ay sinasalamin ng Dios ang espiritual nating
kalagayan, na sa lahat ng Kanyang mga anak, kahit silang matatalas ang isip, naroon ang kasalanan ng
espiritual na pagkalimot.  Hindi natin natatandaan ang mga pangalan, ang kaawaan, ang kabutihan ng ating
Dios.  Hindi natin natatandaan kung nasaan tayo bilang mga anak ng Dios, nagiging sanhi upang
magpakumbaba tayo, upang magsisi, upang sambahin ang Dios dahil sa Kanyang walang wakas na pagtitiis
sa atin, at upang purihin Siya sa Kanyang katapatan.

Kapag tinukoy ko ngayon ang sakit na Alzheimer’s, hindi ko ninanais na paliitin ang kabigatan ng sakit na ito,
at tanging ang makapangyarihang biyaya ng Dios ang kayang magtiis nito para sa atin sa gayong paraan.
Ito ay tunay na pinakamahirap at nakakatakot na karamdaman.  Sinabi sa atin na ang Alzheimer’s ay isang
anyo ng kasiraan ng ulo (dementia).  Ito ay pagkawala ng alaala at ng kakayahang pang-kaisipan.  At sa mga
nagdaang taon ito ay mas kinikilala na nang hayagan.    Ito ay isang unti-unting lumalalang karamdaman ng
utak at nagbubunga ng pagkawala ng alaala, mahinang pag-iisip, at pagbabago sa pagkatao, gayundin ng
kabiguan at galit.  Ito ay karamdaman na sumusunod sa isang proseso na maaaring magpatuloy hanggang
dalawampung taon.  Ito ay karamdaman na laging nakamamatay at karaniwang nagsisimula pagkatapos ng
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edad na 65.  Gayunpaman, sinabi sa atin, na sampung porsiyento ng may ganitong sakit ay nagsisimulang
makaranas ng sintomas sa kanilang edad na apatnapu at limampu.  Ang mga sintomas ay agad na nakikilala.
Nariyan ang pansamantalang pagkawala ng alaala (ang pagkawala sa pangalan ng mga tao at pagkawala
kung nasaan ka); ang pagkawala ng kakayahang makaalam (iyon ay, ang kakayahan ng utak na magdahilan,
gumawa ng mga pasya, at gumawa ng hatol).  May pagkawala ng malay sa oras o ng kakayahang gumawa,
na kumain, na magsuot ng damit.  Kadalasan, silang may ganoong karamdaman ay hindi na makikilala ang
kanilang asawa, ang sarili nilang pamilya, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga kaibigan.  At
magsisimulang bumalik sa pagkabata, kadalasan mula sa mga edad na 10-17, kung kaya’t ang mga araw ng
kanilang pagkabata o kabataan ay muling nabubuhay.  Kasama ng mga sintomas kadalasan ay may
pagkalumbay, paglayo, katigasan ng ulo, pagkabigo, kalituhan, pagkayamot.  Isang sakit na nakakatakot.
At sinabi sa atin na ang mga sintomas ay lalong nakikilala sa pagtatapos ng araw.

Kamakailan ay nakatanggap ako ng sulat mula sa isang dalaga na nagtrabaho sa isang bahay alagaan sa mga
may sakit na Alzheimer’s.  Tinanong ko siya tungkol dito sa nakakatakot na sakit, at gumugol siya ng ilang
sandali upang magsulat ng ilang linya.  Nais kong ibahagi sa inyo kung ano ang ipinadala niya sa akin.  

Isinulat niya:  “Sasabihin ko lang sa iyo ang kaunti tungkol sa buhay na walang alaala.  Nagtrabaho ako sa
pareho ring trabaho sa loob ng tatlong taon.  Mababanggit ko ang tatlong naninirahan na maaaring naaalala
ako bawat araw.  Nakagugol ako marahil ng labing-anim na oras kasama nila isang araw at kinabukasan hindi
na nila alam ang pangalan ko.  Karamihan sa kanila ay makikilala ako bilang isa na pinagkakatiwalaan nila,
ngunit ganoon lang iyon.  Sa tingin ko isa sa mga pinakamabuting paraan na mailalagay ko ito ay:  Subukan
mong isipin na gumigising ka bawat umaga at hindi alam kung nasaan ka, nasaan ang iyong asawa, hindi
kilala ang tao na sumusuri sa iyo bawat oras, at hindi man lang nakikilala kung sino ka.  

 “Isa sa pinakamalungkot na bagay na nakita ko para sa pamilya ay napakadalas hindi na nila natatandaan
ang kanilang mga anak kahit na naroon pa ang mga anak.  Akala nila sila ay mga bata pa.

 “Isa pang malungkot na bagay na natatandaan ko ay ang pag-aalaga sa isang matandang babae na ang
asawa ay namatay ilang oras lamang ang nakaraan.  Nakaupo siya sa kanyang higaan nang ito ay mamatay,
hindi nauunawaan na siya ay mamamatay na, at naiinis na sa kanya dahil ang pamilya ay naroon at hindi siya
sumasagot.  Namatay siya.  Ngunit hindi niya matandaan.  Sinabi sa kanya ng pamilya ngunit nalimutan niya
sa loob ng sampung minuto.  Para sa pamilya, ito ay alinman sa magsinungaling tungkol dito at sabihin na
siya ay nasa ospital, o paulit-ulit na sabihin sa kanyang patay na ang asawa niya, paulit-ulit na wawasakin
ang puso niya.  Napakahirap iyon para sa pamilya niya at para sa kanya.  

 “Ang karaniwang pangyayari sa mga taong may Alzheimer’s ay sila’y bumabalik sa panahong bata pa sila.
Ang isang babaeng inalagaan ko ay bumabangon bawat umaga upang pumasok sa paaralan.  Sa katunayan,
iyon lang ang tanging paraan na mapabangon namin siya sa higaan.  Maraming araw, sa isip niya, naglalakad
siya papuntang paaralan buong araw nang walang pagkain o tubig at nawala ang kanyang nakababatang
kapatid sa daan.

 “Ang karahasan ay isa pang karaniwang bagay.  Sa palagay ko ay magiging marahas din ako kapag may
lumapit sa akin na hindi ko nakikilala at sinusubukan akong pagpalitin ng damit o maglinis.  Inaalis ng
Alzheimer’s ang kakayahang gumawa ng pinakasimpleng mga bagay, gaya ng:  pagbubutones ng damit,
paghuhubad ng damit, paggamit ng banyo.  Pagkatapos ng ilang panahon nagsisimula na ring mangyari sa
tao na hindi na niya matandaan kung paano umupo, tumayo, o lumakad.

 “Isipin mo lang.  Palagiang pagkalito.  Iyong  masamang pakiramdam sa iyong tiyan kapag hindi mo alam
ang nangyayari at ganap kang nawawala.”
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Balik tayo sa punto ng ating programa ngayon, ang bayan ng Dios, lahat sila, ay mayroon ng matatawag
nating espiritual na Alzheimer’s.  Sa karamdamang iyon mayroong wastong pagsalamin ng ating espiritual
na buhay at ng walang wakas na pagtitiis ng Dios sa atin.  Hindi ba totoo – habang pinagninilayan mo ang
sarili mong espiritual na buhay, hindi mo ba nakikita ito?  Ngayon lamang, habang tumitingin tayo sa
espiritual na Alzheimer’s, magkakaroon, sa pagwawakas, ng mabuting balita, napakabuting balita! May lunas
para dito.

Ang mga sintomas ng espiritual na Alzheimer’s ay nasa bayan ng Dios.  Sila ay nasa iyo at nasa akin.  Una
sa lahat, matatandaan mo ba ang pangalan ng Dios?  Matatandaan mo ba ang pangalan ng Dios kung paano
mo maaalala ang ibang pangalan?  Hindi ba limang minuto ang nakalipas nang ibigay ko sa iyo ang paliwanag
sa kahulugan ng pangalan ng Dios na El-gabore?  Natatandaan mo?  El ro’i.  El-shaddai.  Jehovah-jireh.
Jehovah-meqadosh.  Tom Cruz.  Terri Hatcher.  Natatandaan mo?  Mayroon ka bang piling alaala?

Kapag pinag-usapan natin ang espiritual na Alzheimer’s pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang sakit hindi
ng isip kundi ng puso.  Sapagkat lahat ng totoong kaalaman ay kaalaman ng puso.  At kung ang espiritual
na kaalamang iyon ay hindi nananatili sa puso, ito ay hindi tunay.  Malilimutan natin ang pangalan ng Dios
sa sandali ng pagsubok.  Kapag hindi natin nauunawaan ang nangyayari sa atin, ay hindi natin natatandaan
ang Kanyang pangalan! Jehovah-jireh (ang Dios ang magkakaloob).  O, sa sandali ng tukso – Biyernes ba ng
gabi, kasama ang isang grupo ng mga kabataan?  Siguro ay ayaw mong pumunta ngunit ikaw ay
inanyayahan.  Magkakaroon ng inuman, pagsasaya, at pumunta ka doon.  Sabi mo hindi ka iinom, ngunit
gayunman, oo, ginawa mo.  At pagkatapos ang iba pang bagay ay nangyari.  Ano ang pangalan Niya?
Natatandaan mo ba ang pangalan ng Dios – ang Dios na ipinapahayag mo:  El-ro’i (Dios na nakakakita ng
lahat), Jehovah-shammah (ang Panginoon ay naroon)?

Paano noong isang araw nang ikaw ay nasa trabaho (o nasa paaralan) at ikaw ay nagmura?  Natandaan mo
ba ang pangalan ng Dios?

Ngunit mayroon din sa gitna natin ng pagkawala ng pansamantalang alaala, pansamantalang alaala ng
ginawa ng Dios.  Tila hindi natin kayang tandaan nang masyadong malayo, masyadong matagal, ang dakila,
kamangha-manghang pagpapala ng Dios.  Anong pagpapala, tanong mo?  Nakita mo kung ano ang ibig kong
sabihin?  Kapatawaran ng mga kasalanan.  Mayroon pa bang mas dakilang pagpapala kaysa doon?  Lahat
ng kasalanan natin ay pinatawad.  Naitanong mo na ba, Ano ang ginawa Niya para sa akin kamakailan lang?
Nasaan Siya?  Paano mo, paano kong malilimutan?  Pinatawad Niya lahat ng aking kasamaan – ang walang
wakas na utang at bigat ng kasalanan, mapagbiyayang pinatawad kay Jesu Cristo.  At itinatanong natin:  ano
talaga ang ginawa ng Dios para sa atin?  Lahat ng pisikal na pagpapala – lahat nang ating taglay – buhay at
hininga at pagkain.  Hindi ba madalas na totoo bilang mga anak ng Dios binubuksan natin ang ating mga
Biblia, mabilis na ginagawa ang ating debosyon, at nakatayo agad sa loob ng limang minuto upang gamitin
ang Kanyang kabutihan?  At kapag nagamit na natin ang Kanyang kabutihan, nalilimutan natin na ang Dios
ang nagbigay at hindi tayo nagbabalik sa Kanya ng pasasalamat.

Gaano katagal mong natatandaan ang mga aralin na itinuro Niya sa iyo sa daan ng pagsubok?  Gaano katagal
mong natatandaan ang kadakilaan ng Kanyang biyaya sa iyo nang tawagin ka Niyang lumakad sa daan ng
pagsubok?  Mayroon tayong napakaikling alaala.  Kinakailangan natin ng napaka mapagtiis at mapagmahal
na Dios na kailangang magsabi sa atin nang paulit-ulit.  Siya ay higit na mapagtiis sa atin kaysa tayo sa ibang
tao.  

Subalit gayunman mayroon din ng sintomas sa ating espiritual na Alzheimer’s na nalilimutan natin.
Nalilimutan natin kung nasaan tayo, nalilimutan natin kung saan tayo papunta.  Nalilimutan natin kung anong
araw na – sapagkat ang panahon ay maikli at ang araw ng Panginoon ay malapit na.  Nalilimutan natin kung
sino tayo:  tayo ay mga dayuhang manlalakbay patungo sa walang hanggang kaluwalhatian.  Nalilimutan
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natin kung saan tayo papunta at kung nasaan ang tahanan natin:   sa langit kasama ni Jesu Cristo.
Nagsisimula nating isipin na ang sanlibutang ito ang ating tahanan.

Nasaan ka ngayon?  Natatandaan mo ba?  Alam mo ba kung ano ang buhay ngayon?  Alam mo ba, kabataan,
na ikaw ay nasa larangan ng digmaan, espiritual na digmaan?  Alam mo ba at natatandaan mo ba ang iyong
Kaibigan, ang iyong Panginoong Jesu Cristo, na tanging makapagpapatayo sa iyo dito sa larangan ng digmaan
sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya?  Saan ka papunta?  Alam mo ba kung nasaan ka?
Napakadalas, bilang mga anak ng Dios, naliligaw tayo, hindi natin matandaan, hindi natin masabi kung
nasaan tayo.

Oo, ang sakit na Alzheimer’s ay isang nakakatakot na bagay.  Ngunit hindi mo ba nakikita na lahat ng mga
anak ng Dios ay nagdurusa mula sa espiritual na Alzheimer’s?  Nalilimutan natin ang pangalan ng Dios.  Ano
ang ibig sabihin ng Jehovah-jireh?  Dalawang beses ko nang sinabi ito ngayon:  ang Panginoon ang
magkakaloob.  Ano ang El-ro’i?  Natatandaan mo ba?  Ang Dios na nakakakita.  Jehovah-meqadosh?
Natatandaan mo ba ang isang iyon?  Ang Kabanal-banalang Panginoong Dios.  Tom Cruz?  Natatandaan mo?

Sinabi kong may mabuting mensahe tungkol dito.  Ang mabuting salita ay ito:  mayroong lunas.  Ang lunas
sa espiritual na Alzheimer’s ay pagsisisi.  Ang biyaya ng pagsisisi ay nagpapanumbalik sa alaala.  Wala akong
oras ngayon upang puntahan ang Kasulatan at ipakita iyon sa iyo, ngunit maaari mong pag-aralan sa sarili
mo.  Pag-aralan mo ang salitang “tandaan” sa Kasulatan at tuklasin kung gaano kadalas ang salitang
“tandaan” ay kasama at kaugnay sa pagsisisi.  Bibigyan kita ng isa lamang halimbawa:  Ang alibughang anak.
Ang pagsisisi ang pumukaw sa kanyang alaala sa bahay ng kanyang ama.  Hiwalay sa pagsisisi  wala siyang
anumang natatandaan.  Hindi niya masabi sa iyo ang pangalan ng kanyang ama.  Hindi niya masyadong
masabi sa iyo ang tungkol sa bahay ng kanyang ama habang siya ay nasa daan ng kasalanan.  Ngunit nang
dumating ang pagsisisi, naging matalas ang kanyang alaala.  Dapat tayong magsisi.  Iyan ang lunas sa ating
espiritual na Alzheimer’s.

Ngunit may isa pang salita dito.  Ang salitang iyon ay ito:  Dapat nating alalahanin ang Panginoon sa mga
araw ng ating kabataan.  Sa pisikal na Alzheimer’s, ang isa ay pangkaraniwan nang pumupunta sa mga araw
ng kanyang kabataan.  Ngayon, sundan mo ako nang maingat, kabataan.  Nagtitiwala ako na nakikinig ka.
Napakadalas tayong sinasabihan nang tayo ay bata pa, “Alalahanin mo ang Panginoon, dahil maaari kang
mamatay.”  Marahil ang Panginoon sa taong ito, sa iyong buhay-paaralan, ay hinipo ang iyong buhay sa
pamamagitan ng pagkuha sa iyong kamag-aral at dinadala ka sa katotohanan, ang nakapagpapatinong
katotohanan, ng katiyakan ng kamatayan – na maaari tayong mamatay anumang sandali – at, sa
pamamagitan ng pananampalataya, na ibinigay sa iyo upang magtiwala sa isang tapat na Dios na nabubuhay
at naghahari magpakailanman.  Ngunit ang aking punto ay, bilang isang kabataan, hindi mo dapat tandaan
ang pangalan ng Dios dahil lamang sa maaari kang mamatay ngayon.  Dapat kang mag-ingat sa iyong
espiritual na buhay ngayon dahil ang espiritual na buhay na isinasapamuhay mo ngayon (12, 13, 16 taong
gulang) ay maaaring ang espiritual na buhay na isasapamuhay mo kapag ikaw ay 80 na.  Maaari kang
mabuhay hanggang ikaw ay 80 na.  Maaari kang mabuhay hanggang ikaw ay 75 o 85 na.  Maaaring
magpadala sa iyo ang Panginoon ng dementia.  Babalik ka sa mga araw ng iyong kabataan.  Paano ka
namumuhay ngayon?  Ang mga bagay na iyon na pumupuno sa iyong buhay ngayon, hindi lamang dahil
maaari kang mamatay bukas, kundi yaong mga bagay na pumupuno sa iyong buhay ngayon ay maaaring
tunay na katangian ng iyong buhay kapag ikaw ay 80 na.  Paano mo gustong mamatay?  Sa anong espiritual
na antas ka mamamatay?  Nasaan ang iyong puso ngayong araw na ito?  Sa Panginoong Jesu Cristo ito ay
may halaga.  Ito ay laging may halaga.  Ang mga bagay ng sanlibutan – pakikiapid, paglalasing, panunumpa,
pagmumura.  Nasaan ang antas ng iyong espiritual na buhay ngayon?  Sapagkat ang antas nito ay maaaring
maging antas ng iyong huling oras.
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Pagkatapos ang ikatlong bagay na nais nating tandaan, bilang pagtatapos, ay ito:  ang kahanga-hangang
katotohanan na naaalala ako ni Jehovah.   Hindi ba iyan ay maluwalhating bagay?  May mas dakila pa ba
kaysa dito sa buong Kasulatan?  Sinasabi ni Isaias sa kapitulo 49 na inukit tayo ng Dios sa mga palad ng
Kanyang mga kamay, upang hindi Niya makalimutan.  Oo, may mga bagay na hindi magagawa ng Dios.  Hindi
Niya masasalungat ang Kanyang sarili.  Siya ay tapat na Dios.  Lagi Niyang matatandaan.  Hindi Niya
malilimutan ang Kanyang mga anak, sapagkat sila ay nakapaso sa Kanyang puso sa pamamagitan ng dugo
ni Jesus Cristong Kanyang Anak.  Natatandaan Niya ang bawat pangalan.  Natatandaan Niya ang bawat
sandali.  Hindi Niya inaalis ang Kanyang mata sa Kanyang mga anak.  Lagi Niyang nalalaman.  Aalalahanin
ako ni Jehovah.  Oh, anong biyaya, anong kapayapaan.  Anong kahihiyan mayroon ako na dapat kong
ipahayag na napakadalas kong hindi Siya naaalala.  Ngunit lagi Niya akong naaalala!

Natatandaan ni Jehovah.  Ikaw na nagdurusa sa ilalim ng Alzheimer’s, ang pisikal na sakit, at mga kaanib ng
pamilya, tandaan:  Naaalala ng Dios ang iyong mahal sa buhay.  At, tandaan ito:  na si Jehovah ay hindi
nananangan sa kamalayan ng utak, iyon ay, ang utak na gumagana upang makipag-ugnayan sa Kanyang
anak.  Lumalapit Siya sa kaluluwa.  Gaano man kalito ang isip, lumalapit Siya sa kaluluwa sa pamamagitan
ng Salita ng Dios.  Kaya basahin ang Salita ng Dios sa iyong mahal sa buhay.  Tiyaking pumunta at dalawin
sila.  Tiyaking gagawin mo iyan.  Tiyaking ikaw ay mananalangin.  Tiyaking magbabasa ka ng Salita ng Dios,
sapagkat sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo sa kapamahalaan ng Dios mismo, na ang Dios ay
nakikipag-ugnayan sa espiritu ng Kanyang mga anak.  Kung ang kanilang isip ay hindi na gumagana, ito ay
hindi makakahadlang sa Dios.  Kaya ng Dios na makipag-ugnayan sa kanila na hindi kayang makipag-ugnayan
sa iyo, sa pamamagitan ng Kanyang Salita at ng Kanyang Espiritu.

Kaya, tandaan ang pangalan ng iyong Dios ngayon.  Manghawakang matibay sa Kanya sa pananampalataya
at pananangan sa Kanya kay Jesu Cristo.  At magalak na lahat ng mga pagsubok nitong kasalukuyang
panahon ay nagsisilbi, sila ay gumagawa, ng ating kaligtasan, hanggang sa huling araw na iyon kapag tayo
ay tatayo sa harapan Niya at ang ating alaala ay magiging ganap.  Malalaman natin ang lahat.  At
matatandaan natin ang pangalan ng ating Panginoon.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  At dalangin namin na pagpapalain Mo ito ngayon sa
aming mga puso.  Inaamin namin, ipinahahayag namin, na ang aming alaala ngayon, dahil sa aming mga
kasalanan, ay napaka mapamili na tila ang kasalanan ay kayang iukit ang kanyang sarili sa aming isipan, at
ang mga espiritual na bagay ay madaling lumilipad.  Pagkalooban Mo kami na manghawakan sa mga
espiritual na katotohanan at itakuwil lahat nang masama, upang kami ay makalakad sa Iyong liwanag.  Sa
pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


