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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 27:51b

“At Ang Lupa Ay Nayanig”

Ni Rev Carl Haak

Ang Kasulatan na ating isaaalang-alang ngayon sa Reformed Witness Hour ay matatagpuan sa Mateo
27:51.  Dito ating mababasa:  “nayanig ang lupa; at nabiyak ang mga bato.”

Hindi nagtagal tumikom na ang mga labi ni Jesus na taga Nazeret sa kamatayan pagkatapos ang Dios ay
dumating upang makipag-usap sa Kanya ayon sa wika Nila – ang wika na makapangyarihan,
kahanga-hanga, malinaw.  Hindi Siya nagsalita sa wikang Latin, Greek, o Hebreo man gaya sa isinulat ni
Pilato sa ulunan ng krus.  Siya ay nagsalita sa wika ng himala, isang wika na nagpatahimik sa mga tao,
wika na malakas at nakakahinhawa.  Mauunawaan ng lahat at maririnig, kahit ilagay pa nila ang kanilang
daliri sa kanilang mga tainga.  Ang Dios ay nagsalita at narinig ng lahat.  Siya ay nagsalita sa wika ng
pagpapala sa pagkamatay ni Cristo.  Nagkaroon ng lindol sa lupa. 

Ang panunuya ng mga tao sa krus ay nagpapahiwatig na ang Dios ay wala sa Kalbaryo.  Sinabi nila kay
Jesus,  “Nagtiwala siya sa Diyos; kanyang iligtas siya ngayon kung ibig niya, sapagkat sinabi niya, 'Ako'y
Anak ng Diyos.”  Naniniwala sila na ang Dios ay wala sa Kalbaryo.  Sumigaw si Jesus nang matapos ang
dilim na nagbigay naman ng pahiwatig sa mga tao na pinabayaan nga Siya ng Dios:  “Dios ko, Dios ko,
bakiy mo ako iniwan?”  Sumigaw Siya.  Ipinakita ng Dios na Siya ay naroroon at ang lahat sa krus ay nasa
ilalim ng Kanyang control at nagsisilbi para sa Kanyang layunin.

Ang Dios ay nagsalita, gaya sa nasabi ko, sa wika na pangkalawakan at makapangyarihan.  Ang lupa ay
nayanig.  Iyon ang sandali na ang Anak ng Dios ay sumigaw,  “Naganap na,” at ipinag-utos Niya ang
Kanyang espiritu sa mga kamay ng Ama, doon nagkaroon ng lindol at pagyanig ng lupa sa Kalbaryo kaya
nahati ito sa dalawa.

Alam mo ba kung ano ang sinabi ng Dios?  Ang sinabi Niya,  “Ang lahat dahil sa biyaya ay
sumampalataya.”  Sinasabi Niya na ang Dios ay naroroong kasama natin sa kapangyarihan at tagumpay
ng kaligtasan.  At sinasabi Niya na may nag-iisang tanggulan lang at kaligtasan sa Dios na ating kaligtasan
kay Jesu Cristo.  At sinasabi rin Niya sa lahat ng mga tumatanggi sa ebanghelyo at namumuhay sa
kasamaan na may tiyakang kahatulan na darating sa poot ng Dios sa lahat ng mga tatanggi sa Anak Niya
na namatay sa kalbaryo.

Ano ang ibig sabihin nito?  Ating mababasa na nagkaroon ng pagyanig sa lupa.

Tandaan mo, ito ay nangyari sa sandali na isinuko na ni Jesus ang Kanyang espiritu sa makapangyarihang
mga kamay ng Dios.  Ang Espiritu Santo ang naghatid sa atin sa pagkakataong ito ng pangyayari.  “At
muling sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga.  At nang sandaling
iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba; nayanig ang lupa; at
nabiyak ang mga bato.”  Sa sandaling oras na iyon, ang buong kabayaran sa kasalanan ay binayaran na,
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at ang huling hininga ni Jesus (Siya ay namatay na, ang mga gawa Niya ay natapos na sa krus), sa
sandaling iyon, ang nagpayanig sa lupa.  At ako ay nanghahawakan sa paniniwala na ang “lupa” ay mula
sa parehong naganap sa tatlong oras na kadiliman na “tumakip sa buong lupain.”  Ating mababasa sa
Lucas 23:44,  “Nang magtatanghaling-tapat na, nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa ikatlo
ng hapon.”  Nagdilim hanggang sa templo, kung saan ang mga pari ay naroroon sa Kabanal-banalang
Dako na dito ginagawa ang paghahandog.  Sa lugar na ito – nagkaroon din ng kadiliman.  Naramdaman
ito sa buong Golgota.  Pero ngayon, ang lindol ay nadama din sa lupa – sa Jerusalem, sa bahay ng mataas
na pari.

Ang salitang “lindol” ay pamantayang salita na ginamit sa Kasulatan.  Ang kahulugan na mauunawaan mo
kapag sinabi ko ito sa Greek:  seismon.  Dito natin nakuha ang salitang “seismograph,” isang kasangkapan
na sumusukat sa lakas ng isang lindol.  Pagsukat sa lakas at tindi ng lindol.  Nararamdaman ito ng lahat.
Ating mababasa sa talatang 54 ng Mateo 27, “Nang makita ng senturion at ng mga kasamahan niyang
nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila'y lubhang natakot, at nagsabi,
"Tunay na ito ang Anak ng Diyos!"  Nakita nila, hindi lang naramdaman.  Pero ang lupa ay naging tulad
sa pag-alon dahil sa lindol, taas-baba na tulad sa dagat.  Nakita niya ang lindol.  Naranasan na ng lahat
ng lindol, at lahat ay sang-ayon na hindi ito maipapaliwanag sa salita.  Nagpapaalala ito na sila ay maliit,
nang kanilang pag-depende lang sa presensya ng Dios, sa kapangyarihan ng Dios.  Ganito rin sa lindol,
kapag ang sahig ay gumalaw sa ilalim ng mga paa ng isang tao dahil sa kamay ng Dios.

Sinabi rin sa atin na ang mga bato ay nayanig.  Ibig sabihin, ang mga ito ay nahati, nagkaroon ito ng mga
lamat.  Ito ay gawa ng Dios.  Hindi ito dapat ipalagay na resulta lang ng lindol, nang ang lupa ay mayanig,
ang bawat isa dito ay nahati.  Ang mga bato, ay nabasag.  Ito rin ang katulad na salitang ginamit nang
ang tabing ay mahati sa dalawa.

Natatandaan mo ba ang Golgota, ang lugar na dito ipinako ang ating Panginoon, ay lugar na mabato na
gaya sa mga bungo – na gaya sa mga bato na nagkalat.  Ang mga batong ito ay nagkalat sa Golgota kung
saan nahati ang mga ito na gaya sa mga itlog.  Sa sandaling mabayaran na ng Anak ng Dios ang ating
mga kasalanan, nang ito ay matapos na – sa sandaling iyon ang inuga ng kamay ng Dios ang planeta ng
mundo at binasag ang mga bago sa maliliit na bahagi nito.

Ano ang nais sabihin ng Dios?

Malinaw na malinaw sa pinaka-payak na antas ng ibinibigay ng Dios na bagay sa tao.  Ang Dios ay
gumawa ng tanda.  Pinukaw ng Dios ang pansin sa katotohanan sa bagay na maluwalhating bagay na
naisakatuparan.  Pinukaw ng Dios ang pansin ng tao.  Na parang sinasabi ng Dios sa sanlibutan,
“Gumising kayo!  May bagay na inihanda Ako para sa Aking iglesia.”  Kaya Siya ay nagbangon at inuga
ang lupa at biniyak ang mga bato.  At sa pag-ibig ng Dios, sinasabi ng Dios ngayon sa iglesia:  “Makinig
kayong maigi kung ano ang nangyayari.  Isinuko na nang Aking Anak ang espiritu.  Siya ay namatay na
sa Kalbaryo.  Ang dakila at tanging kabutihan para sa iyo ngayon ay natapos na.  Ang pagtitiis sa
kasalanan ay nagawa na.”  Pinigil ng Dios ang sanlibutan sa paraan ng Dios, sa pag-ibig sa iglesia.

Masdan mo kung ano ang nangyari.

Pero lalong lalo na, ano ang sinasabi ng Dios?  Ano ang ibig sabihin?

Bago ito sagutin iyan, nais kong isipin mo ito ng sandali.  Ang pala-palagay sa ebolusyon ay hindi lang
bumubulag sa mga mata ng tao sa kaluwalhatian ng Dios sa sangnilikha, kundi pinatitigas din nito ang
tainga ng tao at ginagawang bingi kapag ang Dios ay nagsasalita sa sangnilikha sa pamamagitan ng
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pagtawag sa likas na kalamidad.  Ang ebolusyon ay pagtatangka na patahimikin ang tinig ng Dios sa
sangnilikha.  Sa Araw ng Panginoon, nalalaman ng tao na ang Dios ay nagsasalita sa pamamagitan ng
kalamidad sa lupa sa sangnilikha.  At Siya ay nagsasalita patungkol sa pagsisisi.  Pero ang kasalanan
ngayon ay lumala na at ang kasinungalingan ng ebolusyon ang tinanggap.

Nalalaman ng mga Romano at ng di-mananampalatayang mga Judyo sa araw na iyan na ang lindol ay
pagsasalita ng Dios.  Hindi nila ito inunawa ng tama.  Hindi sila nakinig.  Hindi sila sumunod.  Pero alam
na alam nila ito:  na ang Dios ay nagsalita sa apoy at ang Dios ay nagsasalita rin sa lindol.  Ang paganong
Romano ay maraming pamahiin.  Naniniwala ang mga Judyo na kapag may nangyari ito ay dahil
sumasama pa ang tao sa kanilang mga kasalanan. 

At ngayon, ang mga tao ay masahol pa sa hayop.  Naririnig ng baka ang Dios kapag nagsasalita sa lindol,
at ang kulog at ang apoy at ang pagtatakip.  Nakukuha kahit paano ng baka ang punto.  Pero ang taong
hangal ay hindi.  Ang lupa ay nayanig at ang tugon niya:  “Lahat ay nangyayari ayon sa batas ng
kalikasan.  Ilabas na lang natin ang seismograph at sukatin natin ito.  Walang ibang kahulugan ito kapag
niyanig ng Dios ang lupa.”  Ang bulaang pari ng siyensya ay nagtatangka na aliwin ang tao at sabihin,
“Walang kinalaman ito sa iyong kaluluwa.  Walang kinalaman ito sa Dios.  Hindi ibig sabihin nito na kayo
ay nasa kamay ng Dios.”

Ang Dios ay nagsasalita sa lindol.

At sa huling araw ang Dios ay magsasalita sa pamamagitan ng malakas na lindol kapag niyanig Niya ang
lupa, at pupukawin Niya ang pansin ng tao.

Sa lindol na ito ang Dios ay nagsasalita ng kaginhawahan sa Kanyang iglesia.  Ang lindol ay
nangangahulugan na ang presensya ng Dios ng tipan sa buong kaluwalhatian Niya, at biyaya ngayon ay
nasa lahat ng mga sumampalataya.  Ang lindol ay makapangyarihang nagpapaalala sa atin sa presensya
ng Dios – na ang Dios ay palaging naririto sa kapangyarihan at sa karingalan at kaluwalhatian.
Ipinapaalala nito sa atin ang Kanyang kapangyarihan at kaawaan sa atin – na Siya ay Dios ng tipan ng awa
na naglalapit sa atin sa biyayang kaligtasan.  Ang lindol sa kamatayan ni Cristo ay nagsasabi, “Ako ay nasa
Kalbaryo.”  Sinasabi ng Dios,  “Ang presensya Ko at Aking layunin ay natamo na.  Ako ngayon ay darating
sa lubos na kaligtasan.”

Pero, pangalawa, ito ay (at dapat din maunawaan ito) salita ng katuwiran ng Dios sa kahatulan at galit.
Sinasabi ng Dios na Siya ay narito, ayon sa basehan ngayon sa Cristo na napako, bilang Hukom sa lahat
ng di-mananampalataya at masasama.  Ang lindol ay Salita ng Dios na hawak ng Dios ang mga tao sa
Kanyang kamay at hahatulan ang lahat ng kasamaan at kawalan ng pananalig at sa lahat ng tumanggi sa
Kanyang Anak na may kalupitan.  Iyan ang nasa Kasulatan.

Matatagpuan mo ito sa buong Lumang Tipan sa mga propeta at sa buong aklat ng Apocalipsis.  Sa Isaias
13:13, mababasa natin halimbawa ito,  “Kaya't aking yayanigin ang kalangitan, at ang lupa ay yayanigin
mula sa kanyang dako, sa poot ng PANGINOON ng mga hukbo, at sa araw ng kanyang mabangis na galit.”
Nang yanigin ng Dios ang lupa ito ay palaging sumisimbulo sa presensya Niya sa kahatulan at inilalagay
ang tao sa Kanyang kahatulan.  Kaya mababasa natin sa Hebreo 12 na ito ay nakakatakot na bagay ang
mahulog sa mga kamay ng buhay na Dios.

Nang yanigin ang lupa sa kamatayan ni Jesus, ang Dios ay nagsasalita.  Ang sinasabi ng Dios,  “May
nangyari na ang epekto ay magpakailanman sa kasaysayan at sa walang katapusan.  Binayaran na ng
Anak Ko ang mga kasalanan ng Aking bayan.  Pinatawad na sila.  Ako ay narito.  Ako ay narito sa Aking
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Anak na nakapako at sa tipan ng pagpapala sa Aking bayan.  Ako ay narito bilang Hukom sa buong lupa,
sa lahat ng mga tao, upang hatulan ang mga tao sa pamamagitan ni Jesu Cristo at sa pagbubuhos ng
Aking katuwiran at ng Aking nagpupuyos na galit sa lahat ng tatanggi kay Jesus.”  Pakinggan mo ngayon
ang sinasabi ng Dios.

Ang Dios ay nagsasalita na makapangyarihan noon pa man.  Naririnig natin ang mensahe ng lindol ng
maliwanag kapag unang nangyari ito.  Nasa atin ang buong Kasulatan.  Nasa ating ang Salita ng Dios.
Makinig ka, anak ng Dios, sa Amen ng Dios.  Lakbayin mo ang iyong sarili pabalik sa pangyayari ng krus,
gaya sa ibinigay ng Kasulatan, sa ika-3 ng hapon, araw ng Biyernes, nagdilim ang paligid at sumigaw ng
malakas si Jesus “Naganap na.”  Sinisipsip Niya ang suka.  Sinambit Niya ang sigaw ng tagumpay.  Isinuko
Niya ang Kanyang Espiritu sa mga kamay ng Dios, at isinuko ang Kanyang Espiritu.  Pagkatapos nayanig
ang lupa at ang mga bato ay nahati.  Sinabi ng Dios sa oras na iyon,  “Amen.”  Ang pambayad ay naibigay
na, ang sala ay naialis na.  Ang kahatulan ay nabayaran na.  Sinabi ng Dios,  “Tinatawagan Ko ang lupa,
ang dagat, ang mga kabundukan, ang mga tao upang saksikahan ito.  Tinubos na ng Aking Anak ang
Aking iglesia na pinili.  “Amen,” ang sabi ng Panginoon, “Mangyari nawa!  Nagawa na ng Aking Anak.”

Mababasa mo sa aklat ng Apocalipsis, at mapapansin mo na anoman ang tinatapos ng Dios sa pagtubos
– ang pag-akyat ni Jesu Cristo, ang pagbabalik ni Cristo sa paghatol – ang aklat na ito ng Apocalipsis ay
nagpapakilala ng mga pananalita,  “Ang tunog ng kulog at pagyanig ng mga bato at lupa.”  Ang Dios ay
nagsasalita sa pamamagitan ng sangnilikha.  Ang Dios ay may tatak ng pag sang-ayon Niya sa krus.

Narinig mo ba iyan?

Sasabihin mo, habang nakikipaglaban bilang anak ng Dios (at ako na nagsasalita din ngayon ay ganoon
din), “Ang kasalanan ko.”  Ang nakikita mo lang ay ang kasalanan mo.  Wala kang mahanap na dahilan
para mahalin ka ng Dios.  Wala kang mahanap na dahilan sa anomang pag-asa para maligtas ka.  Nakikita
mo ang iyong sarili sa paraan ng diablo na nais niyang makita mo, at natutukso na subukang gawin ang
kaligtasan ayon sa sarili mo.  At nakikita mo ang sarili na walang laman, at walang magagawa kundi
kasamaan.

Makinig ka ngayon.  Naririnig ko na ang Dios ay nagsasalita.  Naririnig ko Siya na nagsasalita.  Naririnig
ko na Siya ay nagsasalita sa Espiritu.  Siya ay nagsasalita sa kamatayan ni Jesus:  “Inibig kita nang walang
hanggang pag-ibig.  Ibinigay Ko ang Aking sariling Anak para sa iyo.  Hindi Ko Siya ipinagkait para
magtamo ka ng buhay.”

Magsasalita ako ngayon sa anak ng Dios na dumadaan sa mga pagsubok.  At sa mga pagsubok ang tinig
ng mga takot ay naririnig at nagsasabi,  “Nawala na ang aking pag-asa, at ang paraan ko na lang ay ang
pagkasakit, at kahirapan.”  Siguro katulad ni Jacob, masasabi mo,  “Ang Dios ay laban sa akin,” o sasabihin
mo na katulad sa mang-aawit,  “Ang daan ko ay itinago sa aking ng Panginoon.”  Makinig ka.  Isang bagay
ang totoo na gaya sa Dios na totoo.  May isang bagay na hindi mababago.  Isang bagay ang nananatili.
Ang mga kasalanan ng bayan ng Dios ay binarayan na ng buo.  Makinig ka habang nagsasalita ang Dios
sa lindol at habang ang mga bato ay nangabibiyak:  “Ang katuwiran Ko ay mananatili.  Ang Anak Ko ay
nagtagumpay.  Ipanatag mo ang iyong kaluluwa.”

Pero naririnig mo rin Siya na nagsasalita at nagsasabi,  “Ako ay narito sa tipan ng kahabagan.”  Ang
karanasan sa buhay na presensya ng Dios ay bagay na kulang sa ating kalikasan.  Tayo ay nakatuon sa
mga iniisip ng tao at sa mga bagay sa kasalukuyan.  Pero paano na ang mga kahanga-hanga ng Dios at
kaluwalhatian Niya, ng Kanyang biyaya at kaawaan at kabanalan at kapangyarihan?  Para makita ang mga
bagay na ito, kailangan natin madalas ang mayanig, ‘di ba?  Kailangan tayong mayanig sa katotohanan.
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Niyayanig ng Dios ang lupa upang ipaalala sa atin kung gaano kadakila ang Kanyang mga kamay, kung
gaano ka kaliit, at kung gaano Siya kadakila at Kanyang Salita ng kaligtasan kay Jesu Cristo.  At sinasabi
ng Dios, sa pamamagitan ng lindol,  “Ako ay kasama mo ngayon sa napakong Tagapagligtas at Ako ay
narito kasama mo sa buong kapangyarihan ng Aking kaligtasan kay Jesu Cristo.”

Ang mapasa-presensya ng Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo ay isang kahanga-hangang bagay.  Na gaya
sa makapangyarihang lindol, binayaran ng Dios ang aking utang.  Pinalaya ako ng Dios.  Isang
kahanga-hanga at maliwanag na katotohanan ito. 

Pakinggan mo rin ang salitang ito:  ang Dios ay dumarating sa kahatulan sa mga walang pananampalataya
at kasamaan.  Ang mahiwalay sa krus ni Jesu Cristo ay nakakatakot na bagay.  Hindi ang terorista ang
malaking takot.  Hindi ang mga pagsabog.  Hindi ang lason sa hangin.  Kundi ito:  ang makita ka ng buhay
at banal na Dios sa kasalanan at kawalan ng pananampalataya.  Ating mababasa sa Hebreo 10:27, “kundi
isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga
kaaway.”  Sa lindol maririnig natin ang Dios na nagsasabi na Siya ay darating sa kahatulan sa mga
masasama at walang pananampalataya, na Kanyang wawasakin ang mga ito.  Ang kahatulan sa mga
kasalanan ng Kanyang bayan ay ginawa na.  Kaya ngayon, ang lahat ng mga tumatanggi kay Jesu Cristo,
sinasabi ng krus sa kanila na ang kahatulan ng Anak ng Dios ay babagsak sa kanila.  Ayon kay Cristo na
napako, ang tao ay nahatulan na.  Ang krus ay naglilitas sa pamamagitan ng biyaya, pagsisi at
pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya.  At ito ay humahatol at kamatayan sa mga nagpapatuloy
sa pagkakasala at kawalang pananampalataya.  

Magsisi at sumampalataya ka sa ebanghelyo.  Ang tanging ebanghelyo sa kaligtasan.  Ang tanging Anak
ng Dios na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan – narito ang kaligtasan at wala sa iba.  Sa
pamamagitan ng krus na iyan, tinapos ng Dios ang lahat ng Kanyang layunin.  Siya ay nagtagumpay.  Kaya
naman, hindi na tayo matatakot pa.  Dahil tayo ay nakatayo sa bato ng walang hanggang pag-ibig at
kaligtasan ng Dios.  Nang magpadala ang Dios ng lindol, narinig natin Siyang nagsalita.  Ang ganap na
kaligtasan at tiyak na tagumpay ay nasa atin nga kay Jesu Cristo na ating Panginoon.

________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong Salita.  Dalangin namin sa araw na ito na pumasok ito sa aming
puso sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.  Ibaling kami mula sa aming kasalanan at
dalhin kami sa maluwalhating ebanghelyo na nagtatagumpay at nagdadala ng pagsisisi.  Mangyari sa Inyo
pong mga anak ang lubos na pagtitiwala sa Kanya, na napako at nagbangon naming Panginoon.  Dalangin
po namin ito sa Pangalan ni Jesus, Amen.


