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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 5:20

“Mapait Ang Matamis (1)”

ni Rev. Carl Haak

Si propeta Isaias ay binigyan ng isang napakapangit na tungkulin sa kasaysayan ng pagtutubos ng Dios.
Ayon sa kabanatang 6 sa propesiya ni Isaias, na siyang nakatala para sa atin ang kanyang tungkulin sa
pamamagitan ng Dios, nilinaw ng Dios na ito ay napakalinaw kay Isaias na siya ay hindi matagumpay
sa panlabas.  Sa mga talatang 9-12 ng Isaias 6 sinabi ng Dios sa kanya kung ano ang dapat niyang
asahan.  Sinabi ng Dios na ang siyudad ay  “mangagiba na walang tumahan, at ang mga bahay ay
mangawalan ng tao, at ang lupain ay maging lubos na giba, at ilayo ng Panginoon ang mga tao, at ang
mga nilimot na dako ay magsidami sa gitna ng lupain.”

Ang pangunahing tungkulin ni propeta Isaias ay maging kasangkapan ng Dios sa pagpapatigas sa mga
tao – ang pagpapatigas sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ng Dios – ang
katotohanan ng Dios ay ipinapanawagan sa mga tao upang talikdan nila ang kasalanan at upang iluhod
sa harap ng buhay na Dios.  Ang katotohanang ito ay ginamit ng Dios upang patigasin ang mga tao sa
paraang ihahayag sila sa mga kahatulan ng makapangyarihang Dios.

Ang dahilan ng tungkulin ni Isaias ay upang ihayag ang kalagayan ng Israel, lalo na nang Juda at ng
bayan ng Jerusalem, na siyang kabisera nito.  Ang Jerusalem at Juda ay tumalikod, sila ay tumalikod
mula sa nararapat, ayon sa tipan ng Dios na ginawa sa Bundok ng Sinai, na sila ngayon ay hinog na sa
kahatulan.  Sa panlabas, sasabihin mo, ang pagsamba sa Dios ay maayos na isinagawa.  Sa panlabas
masasabi mo, na “nasaan ang problema?”  Kung iyong babasahin ang Isaias 1 at 58, makukuha mo ang
larawan ng ma-dekorasyong relihiyon lamang.  Lahat ng mga paghahandog sa Lumang Tipan ay dinala,
ang mga pintuan ng templo ay bukas at makintab.  Subalit ang propeta ay may hinaing sa buong hula
nito sa lahat ng kanilang paglilingkod na nawala ang espiritu nito at ang kapangyarihan nito sa buhay
ng mga tao.  Kahit sa panlabas sila ay mga relihiyoso at may anyo ng relihiyon, walang kapangyarihan
sa relihiyong ito sa kanilang pang araw-araw na buhay.  Walang kabanalan.  Ang lahat ng kanilang
relihiyon ay panlabas na pagpapakita lamang.  Hindi nagbago ang pag-uugali ng kanilang buhay.

Kaya, sa gitna ng kanilang mga seremonyang pang-relihiyon, sa gitna ng kanilang pag-aayuno at mga
pagdiriwang, at mga paghahandog, ang Dios sa pamamagitan ni propeta Isaias, ay tinawag sila na
Sodoma at Gomora dahil, kahit nakikilala nila ang katotohanan ng buhay na Dios, sila ay gumawa ng
kasamaan sa kanilang mga pamumuhay at nagdadahilan sila dahil kanilang sinasabi,  “Hindi ba’t ang mga
panlabas na relihiyong ito ay may lugar sa aking buhay?  Nagtutungo tayo sa templo.  Tayo ay tinawag
sa pangalan ng Dios.  Kaya ang personal na mga kahinaan at laman at kasamaan at galit ba ay mahalaga
pa?  Ito ba talaga ay mahalaga na mabuhay para sa sanlibutan at hindi para sa Dios, kahit paano naman
ay nagtutungo kami sa templo isang beses sa sanglinggo?”
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Sa ilalim ng mga sitwasyong ito ay tinawag ng Dios si Isaias na gumawa at sinabi sa kanya ito sa
kanyang pagkatawag sa mga tao upang magsisi ay makakatagpo siya hindi ng tagumpay kundi ng
pusong mabigat hanggang sa tupukin sila ng Dios.

Ang Dios ay nagpahayag ng isang salita sa Isaias 5:20, isang salita na siyang tunay na bumihag ng puso
ng kasalanan ng tao sa kanyang kapanahunan at ang puso ng kasalanan sa ating panahon – isang salita,
samakatuwid, ng matinding babala na ang ating mga mata ngayon ay mabuksan.  Ito ang kanyang
sinabi:  “Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti; na inaaring dilim
ang liwanag, at liwanag ang dilim; na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait!”  Ang
talatang ito ay matatagpuan sa sitas ng maraming mga aba na isinalita ni Isaias sa mga tao sa kanyang
kapanahunan.  Ating mababasa, halimbawa, sa talatang 18 ng kabanatang ito,  “Sa aba nila na
nagsisihila ng kasamaan sa pamamagitan ng mga panali ng walang kabuluhan, at ng kasalanan na tila
panali ng kariton.”  Dito kanyang inilarawan ang tao na bihag ng kanilang mga kasalanan na may
kasinungalingan.  Kanilang dinala ang kanilang mga kasalanan na may kabulaanan.  Dito ay may larawan
ng mga hayop na kumakaladkad ng isang kariton sa likod nila, na itinali sa isang tali.  Kaya ang tao ay
dinala ng kanilang mga kasalanan sa likod nila dahil sa kasinungalingan. Kung kanilang isusuko ang
kanilang mga kasinungalingan, kung ititigil nila ang mga pagdadahilan, hindi sila makakaladkad ng
kanilang mga kasalanang kasama sila.  Subalit minahal nila ang kanilang mga kasalanan.  Kaya itinali sila
dito, sa kasinungalingan ng kanilang mga pagdadahilan, dahil sa panloloko sa sarili, dahil sa
pagdadahilan sa kanilang mga sarili na nagsasabi,  “Hindi ito kasalanan, hindi ito masama, hindi ito
nangyari, hindi naman ito seryoso.”  Sa pamamagitan ng mga pamamaraang ito kanilang sinusubukan
sa kanilang mga sarili sa kanilang mga kasalanan at pagkakaladkad sa kanila sa pamamagitan ng
kanilang buhay.

May talata tayo sa 19 ng mga salitang ito:  Sa aba nila na  “Nagsasabi, Magmaliksi siya, madaliin niya
ang kaniyang gawa upang aming makita: at lumapit at dumating nawa ang payo ng Banal ng Israel
upang aming maalaman!”  Ito ay aba sa mga humahamon sa Dios na dalhin ang kahatulan sa kanila dahil
sa kanilang kasalanan.  Sasabihin nila,  “Ito ba ang tinatawag mo, Isaias?  Tinatawag mo siya na Ang
Nag-iisang Banal ng Israel?  Eh, di papuntahin mo dito.  Hayaan mong siraan niya ang kanyang gawa.
Para malaman namin ito.”  Sa madaling salita, sila ay mga empretiko.  Hindi sila naniniwala kapag hindi
muna nila mapapatunayan.  Kaya sinabi nila,  “Isaias, ipakita mo sa amin ang mga kahatulang iyun na
sinasabi mo.  Tapos papaniwalaan ka namin.  Sinasabi mo na paparusahan kami ng Dios?  Eh,
maniniwala  kapag nakita na namin iyan.”

Ang iba pang aba na isinalita sa talatang 21 ay ito:  “Sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata,
at mabait sa kanilang sariling paningin!”  At nagpatuloy pa siya sa iba pa.

Ang talata na aking ipinantawag ko ng iyong pansin sa talatang 20, ay isinalita sa gitna ng maraming
mga aba na ipinahayag ni Isaias sa mga taong pinagmatigas na.  Subalit sinasabi ko na ang talatang 20
ay kakaiba at namumukod-tangi sa kahalagahan nito dahil, higit sa lahat, ito ay nagpapahayag ng
masamang kaasalan sa panahon ni Isaias at sa ating kapanahunan din.  Narito ngayon ang ina ng lahat
ng mga kasalanan.  Ito ang sinapupunan na nagmumula dito ang iba pang mga kasalanan.  Ano ito?
“Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti; na inaaring dilim ang
liwanag, at liwanag ang dilim; na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait!”  Ito mismo
ngayon ang espiritu ng kapanahunan na kung saan tayo nabubuhay.  Ito mismo ang kalagayan ng ating
bansa at maging ng iglesia din, at ng buong sanlibutan.  “Huwag mong tawaging kasalanan ito.  Baguhin
dapat ang pamantayan para maramdaman ko ang tungkol sa aking sarili at tungkol sa kasalanan.
Tawagin nating mabuti ang masama.”  Ganito ang paraan sa pangangalaga ng kasamaan.  Kaya ang
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mabuti ngayon ay dapat ipaliwanag kung ano ang komportable sa ating mga sarili o kung ano ang iniisip
natin.  Kung ano ang kasamaan, sasabihin naman ng iba,  “Mali iyan.  Hindi mo pwedeng gawin iyan.”
Ito ay masama.  Ang humatol o magsabi ng isang bagay na mali.  Sinasabi ng Dios na kapag ito ay
nangyayari na, ibig sabihin nakatayo na tayo – isang bansa, isang lipunan – na nasa bingit na ng
kahatulan.

Ang mga salitang ito na aba sa Isaias 5:20, ay pangunahing pag-aakala na nagawa.  Isang pag-aakala
na inisip mong totoo at ipinangasiwa mo dahil ito ang dapat.  Kaya nang sabihin ng Dios,  “Sa aba nila
na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti,”  dito ay may pangunahing palagay.
Ang palagay na ito ay ganito:  may di-nagbabago, malinaw, di-mababawing pamantayan kung ano ang
mabuti at masama.  Ang tanging basehan ng Dios sa Pagpapahayag ng aba o kaawa-awa sa kanila na
tinatawag na masama ang mabuti at mabuti ang masama ay dahil ang mabuti ay palaging mabuti at
maging mabuti kailanman, at may bagay naman na masama at palagiang magiging masama.  Nakita mo
ba na kung ang masama at mabuti ay ibibigay ng tao na siya ang magsasabi kung alinman dito, ibig
sabihin ang Dios ay wala ng dahilan pa para sabihing aba ang nagbabaliktad ng mga ito.  Kung ang
kadiliman ay magiging liwanag, at kung ang mapait ay magiging matamis, kung sa mga pagkakataon
– pagbabago ng panahon, pantaong pakiramdam, kultura – na siyang kumikilala ng mabuti at liwanag
at matamis, at kung mapapalitan ito mula sa isa at sa iba, mawawalan na ng katuturan ang ating teksto.
Subalit ang pangunahing palagay ay may di dapat nagbabago, walang binabawing pamantayan ng
mabuti at masama, ng liwanag sa dilim, ng mapait sa matamis.  Ito ay pamantayan na inilagay ng Dios.
At ito ay base sa Dios mismo.

Ating itatanong,  “Ano ang pamantayang ito?”  Sinabi sa atin sa talatang 24 ng sumunod na kabanata:
“Kaya't kung paanong ang liyab ng apoy ay pumupugnaw ng pinagputulan ng trigo, at kung paanong
ang tuyong damo ay nasusupok sa alab, gayon magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat, at ang
kanilang bulaklak ay iilanglang na gaya ng alabok: sapagka't kanilang itinakuwil ang kautusan ng
Panginoon ng mga hukbo, at hinamak ang salita ng Banal ng Israel.”  Ito na iyun!  Ang hindi nababaling
pamantayan na kung ano ang mabuti at kung ano ang masama ay ang kautusan ni Jehovah ng mga
hukbo.  Ito ay ang Salita na Siyang Banal ng Israel.  Ang katotohanan na binigyang diin sa ating teksto,
at matatagpuan mula sa Genesis hanggang Apocalipsis (ito ay ang buong Biblia) ay ito:  Ang kautusan
ng Dios ay ang pundasyon ng moralidad ng buong kalawakan.  Ang kautusan ng Dios ay ang
Pagpapahayag ng katangian ng Dios.  Sa kautusan ng Dios, isinulat Niya ang tungkulin sa sangnilikha,
sa mga tao sa harap ng Dios.  Ang Sampung mga Kautusan, ang buong Salita ng Dios na naipahayag
ang kalooban ng Dios, ay nagpapakilala kung ano ang mabuti at masama.  Makikilala ang kung ano ang
liwanag (ito ang tama sa moralidad), at kung ano ang kadiliman (ang maruming moralidad) sa Salita ng
Dios.  Makikilala sa Salita ng Dios kung ano ang matamis (nakalulugod sa tao at sa Dios) at ipinakikilala
naman ng Dios kung ano ang mapait at mabaho.  At ang pamantayang ito ay naipahayag sa Sampung
Kautusan ng Dios.  Sa unang apat ng mga kautusang ito, ating makikita ang pananagutan ng tao sa Dios.
Sa pangalawang bahagi naman sa natirang anim ating makikita ang pananagutan ng tao sa kanyang
kapwa.  Ang kautusan na ginawa ni Jehovah ay hindi nagbabago at mababawi pa.  Ito ay patuloy na
pamantayan sa kung ano ang mabuti at masama.  Ipinapahayag nito ang pananagutan ng tao sa Dios
na manlilikha.  Ipinapahayag nito na may pananagutan tayo, sa mga iniisip, dahil sa kalagayan ng
kanyang puso sa Dios.  Sa ayaw mo man o sa gusto, walang makakatakas dito.  Ang Dios ay ang
nabubuhay na Dios.  At sa Kanyang katangian Kanyang kinilala kung ano ang mabuti, at Kanyang kinilala
kung alin ang masama.  Na ang isa ay liwanag at ang iba ay sa kadiliman.  Ang kautusan ng Dios at
pagsunod ay mabuti;  ang pagsuway ay masama.  Ang kautusan ng Dios ay liwanag;  ang pagsuway ay
sa kadiliman.  Ang kautusan ng Dios ay matamis;  ang pagsuway ay mapait.
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At ito ay gayon nga dahil ito ang sinabi ng Dios.  Ang kautusan ng Dios ay nagpapahayag hindi lamang
ng di-mababawi at di-nagbabagong pamantayan ng mabuti at masama, kundi ito rin ang basehan ng
mga kahatulan ng Dios sa tao at basehan din sa paghatol ng Dios sa tao ngayon.

Ang kautusan ng Dios ay ang pamantayan ng pagtatakip (atonement) ng ating Tagapagligtas na si Jesu
Crsito dahil ang makikilala sa kautusan ng Dios ang mabuti at masama at nangangailangan ito ng
kaparusahan sa atin kapag ating nilabag ang kautusan.  Ating binasag ang pinaka-puso ng kautusan ng
Dios!  Ito ang ating kasalanan.  At nangangailangan tayo ng Tagapagligtas upang pawiin ang ating
pagsuway mula sa paningin ng Dios.  Ang kautusan ng Dios ay ang basehan ng pagtutubos ni Cristo –
si Cristo ay nariyan upang tugunan ang katarungan ng Dios laban sa atin na lumabag sa Kanyang
kautusan.  Ito kung bakit Siya ay nagtungo sa krus – upang pawiin ang sala ng ating mga kasalanan.

Subalit gayon din ang kautusan ng Dios ang basehan ng patuloy pang paghatol.  May impierno.  May
impierno ang mabuti ay mabuti at ang masama ay masama na gaya ng pagpapakilala ng Dios.  Sa
madaling salita, ang kautusan ng Dios ay ang saligan ng buong moralidad ng kalawakan.  Ito ay may
basehan sa isang pangunahing palagay.  May di-nagbabagong pamantayan sa kung ano ang mabuti at
kung ano ang masama.  At ito ang kautusan ng Dios.

Nagtitiwala ako, na hindi ko na kailangan pa na sabihin sa iyo ang pangunahing katotohanan na
itinatanggi ngayon.  Nagngangalit ang ngipin ng tao dito.  Sinasabi nila,  “Ayaw naming marinig ito.
Tatawagin naming masama ito ayon sa alam namang masama.  At tatawagin naming mabuti ito ayon
sa alam lang namin na mabuti.  At huwag mong dalhin sa akin ang katotohanan na may isang
pamantayan lamang, isang pamantayang hindi hinubog ng kultura, ng tao, kundi hinubog ng Dios sa
Kanyang sarili.  Huwag mong sabihin sa akin iyan!  Kung ipipilit mong sabihin sa akin iyan, kung
susubukan mo pa rin na pangaralan ako, masasabi kong ikaw nga ay isang panatiko, makitid at palahatol
ka.  Ikaw ay kaaway ng lipunan!”

Sasabihin ng tao,  “Ang mabuti ay makilala mo sa pakiramdam mo, basta hindi ka nakakapanakit ng iba.”
Magkagayon man, ito ay hindi totoo, dahil kahit makasakit pa sila ng iba, itutuloy pa rin nila ito.  Kanilang
ipalalaglag ang isang bata.  Sinasabi ng tao ngayon na siya ang magsasabi kung ano ang mabuti;  siya
ang magsasabi kung alin ang masama.  At ang totoong masama lamang ay ito:  Kung may tatanggi na
ang bawat tao ay may karapatan sa kanyang pag-uugali.

Ang Tagapagligtas na si Jesu Cristo, ay nilinaw ito.  Ang krus ni Jesu Cristo ay nagpapahayag na:  “Ang
tao ay walang karapatan upang kilalanin ang kanyang kaasalan.”  Siya ay walang karapatan na kilalanin
kung ano ang moralidad.  Siya ay walang karapatan para kilalanin kung ano ang masama at kung ano
ang mabuti.  Ito ay para sa Dios lamang.

Pero makikita mo na sinasabi ng tao,  “Ang masama ay ang sabihin mo iyan.  Ang masama lang ay ang
alisin mo ang minanang karapatang ito,”  kanilang inaangkin,  “nasa tao ang pagpapasya sa kanyang
sarili kung alin ang mabuti.”  Ano ito?  Tinatawag ito ng Biblia na pagmamataas – ang pagmamataas ay
sa impierno at sa diablo.  Tinatawag ito ng Biblia na kayabangan.  Tinatawag ito ng Biblia na kahangalan.
Tinatawag ito ng Biblia na pagkaalipin.  Makikilala mo ba kung alin ang mabuti at masama?  Sinasabi ng
Dios na hangal ka!  At mauuwi ka sa pagkaalipin na siyang bulok at basehan mo.

Subalit sasabihin ng tao,  “Kami ang magsasabi kung ano ang mabuti at kung ano ang masama.  Ang
mabuti ay kung ano ang nakakalugod lang sa amin.  At ang masama – masama ang magsabi sa pasya
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ng iba kung ano masama.”  Ang ating kapanahunan samakatuwid,  ay nasa pakikipag-dimaan laban sa
Dios.

Sa susunod na linggo, aking babalikan ang sitas na ito dahil hindi pa tayo tapos dito.  Ang ating panahon
ay mabilis na tumatalikod.  Sa susunod na linggo ating ipapaliwanag kung ano ang mismong kabaligtaran
ngayon, ito ay isang nakakapangilabot na pagbabaliktad, ang pagpilipit na ito sa tinatawag ng Dios na
masama at mabuti.  Ating inaasahan din sa susunod na linggo na hindi lang para bigyang-diin, kundi
bigyang-diin ang evangelio at ang kahanga-hangang Pagpapahayag ng Salita ng Dios sa atin kay Jesu
Cristo.  Hanggang sa muli, sumaiyo nawa ang Dios at pagpalain ka Niya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Iyong Salita, at aming panalangin na ito ay pumasok sa
aming mga puso.  Bigyan po kami ng pagbubulay-bulay sa Iyong Salita.  At bigyan mo kami sa aming
mga puso ng kapakumbabaan na kami ay hindi magpatuloy sa pagyayabang sa harapan Mo, kundi kami
nawa, dahil sa Iyong biyaya, ay madurog sa harapan ng Iyong banal na kautusan at malaman sa aming
mga sarili na mga sumalangsang sa kautusang ito at nilabag ito sa bawat punto, upang malaman din po
namin ang kahanga-hangang biyaya ng Dios sa pagbibigay sa amin ng Kanyang Anak upang pumawi ng
aming sala, upang kami ay maging matuwid at magnasa ngayon na gawin ang mabuti sa Inyong
paningin at upang itakuwil ang masama sa Inyo pong paningin.  Sa pamamagitan ni Jesu Cristo namin
ito dalanagin, Amen.


