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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 8:12

"Ako Ang Ilaw Ng Sanlibutan”

ni Rev. Carl Haak

Sa Juan 8:12 sinabi ni Jesus, “Ako ang ilaw ng sanlibutan.  Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman
lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay.”  

Tila mahirap tiyakin ang eksaktong konteksto ng mga salita at pag-iisip ng ating Panginoon.  Makikita natin
na ang Kanyang mga salita doon sa Juan 8:12, “Ako ang ilaw ng sanlibutan,” ay angkop na kabuuan ng
pangyayari sa babae na nahuli sa pangangalunya at sa karumihan ng kanyang kasalanan.  Iyan ang nakatala
sa Juan 8:1-11.  Siya ay lumakad sa kadiliman at pinagliwanag ng Panginoon ang ilaw ng pagsisisi at
kapatawaran sa kanyang kaluluwa.  Sinabi Niya sa kanya, “Humayo ka na at mula ngayo'y huwag ka nang
magkasala.”  Isang angkop na pagtatapos ang inihatid ni Jesus sa pangyayaring iyon sa pagsasabing, “Ako
ang ilaw ng sanlibutan.  Pinagliwanag Ko sa iyo ang ilaw ng pagsisisi.  Ang sumusunod sa Akin ay hindi
kailanman lalakad sa kadiliman.  Humayo ka na at mula ngayo’y huwag ka nang magkasala.” 

Tunay na ang pagsisisi ay gawa ni Jesu Cristo bilang ilaw ng Dios.  Kapag tayo ay hinatulan sa ating
kasalanan at dinala sa pagsisisi at nagbago, kung gayon ay susunod tayo sa Kanya at hindi na lalakad sa
kadiliman ng kasalanan kundi sa liwanag ng buhay.

Gayunman, sa palagay ko, na ang mga salita ng Panginoon sa Juan 8:12, “Ako ang ilaw ng sanlibutan,” ay
dapat makita sa isang mas malaking konteksto kaysa sa babae lamang na hinuli dahil sa pangangalunya.
Si Jesus ay nasa Jerusalem habang ipinagdiriwang ang Pista ng mga Tabernakulo, o ang matatawag nating
Pista ng mga Tolda.  Mababasa natin sa Juan 7:2, “Malapit na noon ang pista ng mga Judio, ang pista ng
mga Tabernakulo.”  Ang Pista ng mga Tabernakulo, o Pista ng mga Tolda, ay upang alalahanin ang
paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa Canaan, na sa panahong iyon sila ay naglakbay sa
ilang at tumira sa mga tolda.  Sa araw ng Pista ng mga Tabernakulo sila ay gagawa ng mga habong o mga
tolda at titira sa mga toldang iyon sa loob ng pitong araw, inaalala ang panahon nang ang kanilang mga
magulang ay tumira sa mga tolda sa ilang.    

May dalawang bagay na ipinagdiriwang na may kaugnayan sa Pista ng mga Tabernakulo.  Naroon ang
pagbubuhos ng tubig, nagpapaalala sa kanila sa tubig na dumating sa kanila mula sa bato upang bigyan
sila ng tubig sa ilang.  At bawat gabi naroon ang pagsisindi ng mga kandila.  Mga higanteng kandila sa
bakuran ng templo na nagpapaalala sa kanila kung paano sila ginabayan ng Dios sa pamamagitan ng
haliging apoy sa ilang upang ituro sa kanila na ang Dios ang kanilang ilaw.

Kaya, sa Juan 7:37, sa panahon ng Pista ng mga Tabernakulo, ang dakilang araw, si Jesus ay tumayo at
sumigaw:  “Kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom.”  Siya ang katuparan ng
aspetong iyon ng Pista ng mga Tabernakulo, nakaturo sa tubig na lumabas sa bato.  At ngayon, sa ating
teksto, sinasabi Niyang muli (nabasa natin sa Juan 8:12), “Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw
ng sanlibutan.   Ang mga ilaw at kandilang iyon ay nagpapaalala sa Pista ng mga Tabernakulo – Ako ang
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katuparan noon.”  Ipinahahayag ni Jesus na Siya ang tanging ilaw, ang tanging ilaw ng mga ilaw, na sa
pamamagitan lamang Niya tayo ay magkakaroon ng pakikisama sa Dios at mabubuhay sa liwanag ng mukha
ng Dios.

 “Ako ang ilaw ng sanlibutan,” sabi ni Jesus.  Ang bawat Judio sa Pista ng mga Tabernakulo na nakakakilala
ay malalaman na ibinabalita ni Jesus na Siya ang Mesias at Siya ang mismong Anak ng Dios.  “Ako ang ilaw
ng sanlibutan.”  Paulit-ulit sa Lumang Tipan kinilala ng mga propesiya ang pagdating ng Mesias, ang Cristo,
bilang ilaw.  Isaias  9:2, “Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag.”  Isaias
60:1-3, “Ikaw ay bumangon, magliwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian
ng Panginoon ay sumikat sa iyo.”  Sa pagpapahayag sa Kanyang sarili na ilaw ng sanlibutan, ibinabalita ni
Jesus ang Kanyang sarili sa mga Judio at sa atin bilang ipinangakong Mesias, isinugo ng Ama, ayon sa
Kanyang pangako upang maghatid ng kaligtasan.  At ipinahahayag din Niya ang Kanyang sarili na Dios.
Isipin mo kung ano ang sinasabi Niya.  Sa konteksto, muli, ng Pista ng mga Tabernakulo, nang ipinaalala
ng ilaw na iyon sa kanila ang haliging apoy sa gabi, sinabi ng Israel, “Ang Dios ang ating ilaw.”  At sinabi
ni Jesus, “Ako ang ilaw.  Tumingin kayo sa Akin – at makikita Siya.  Ako ang kapahayagan ng Dios.
Ipinahayag ni Jesus ang Kanyang sarili na Mesias at kanilang Dios nang sabihin Niyang, “Ako ang ilaw ng
sanlibutan.” 

Tahasan, ano ang kahulugan niyon tungkol kay Jesus?

Una sa lahat, ito ay nangangahulugan ng kabanalan.  Inihayag ni Jesus ang walang salang kalinisan ng Dios
at ang kabanalan ng makapangyarihan.  Sa Isaias 6:1-3 sinabi sa atin na ang mga anghel ay nakatayo sa
harapan ng Dios at ang ilaw ng Dios ay nagliliwanag.  At sila ay nagsabing, “Banal, banal, banal ang
Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat.”  Nang tawagin ni Jesus ang Kanyang sarili na ilaw ng
sanlibutan, ibig Niyang sabihin na Siya ang ilaw na naghahayag ng kabanalan ng Dios.  Siya (Jesus) ay
nakatayo sa harap ng mga tao at sinasabi Niyang, “ang Dios ay banal.”  Iyon ang sinasabi ni Jesus.  Hindi
kailanman sinabi ni Jesus, “Walang halaga ang kasalanan.  Ang kasalanan ay di-mahalaga.”  Kundi si Jesus
ay laging dumarating sa atin at ipinahahayag “ang Dios ay walang dungis na dalisay.  At iyan ang dahilan
kung bakit Ako pumarito.  Dahil ang Kanyang walang dungis na kabanalan ay nangangailangan na
mabayaran ang iyong mga kasalanan.”  Bilang ilaw ng sanlibutan, ipinahahayag ni Jesus na ang Dios ay
banal na Dios.

Pangalawa, ipinahahayag Niya na Siya ay puspos ng karunungan at kaalaman.  Iyan ay totoo sa sarili nating
wika.  Sasabihin mo, “Bigyang-liwanag mo nga ito sa akin.  Hindi ko maunawaan.”  O sasabihin mo, “Ang
batang babaeng iyon ay matalino.”  Kaya si Jesu Cristo, bilang ilaw, ay ang Nag-iisa na tanging
makapagbibigay ng kaalaman ng Dios.  Mababasa natin sa II Corinto 4:6, “Sapagkat ang Dios ang nagsabi,
Magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang  magbigay liwanag
sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa mukha ni Jesu-Cristo.”  Bilang ilaw, Siya ang Isa na nagkakaloob
na makilala natin ang Dios.  Bilang ilaw, Siya lamang ang makapagkakaloob sa atin na makilala ang Dios,
upang malaman kung sino ang Dios.  Ang Dios ng kabanalan?  Oo.  Ngunit Dios din ng biyaya at kaawaan.
Alamin ang tungkol sa Dios.  Alamin ang karunungan at biyaya ng Dios.  Paano?  Sa pamamagitan lamang
ni Jesu Cristo, na siyang ilaw ng sanlibutan. 

Pangatlo, ipinahahayag ni Jesus na Siya ang buhay.  Ipinahahayag Niya na Siya ay banal; na Siya ang
karunungan ng Dios; at Siya ang buhay.  Sapagkat alam natin mula sa paglikha na hindi magkakaroon ng
buhay kung walang ilaw.  Kahit sa dalawampu’t pitong libong talampakan sa kailaliman ng marina trench
sa karagatan, mayroong buhay – isda at iba’t ibang uri ng buhay.  Ngunit alisin mo ang araw, at wala nang
mabubuhay.  Kaya ang Dios, nang pasimula, sa unang araw, ay nagsabi, “Magkaroon ng liwanag,” at
nagkaroon ng liwanag, sapagkat walang buhay sa kadiliman.  Si Jesus, bilang ilaw, ay ang pinagmumulan
ng buhay.  Siya lamang ang maaaring bumuhay sa atin, sa Dios.
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Panghuli, bilang ilaw, ipinahahayag ni Jesus ang Kanyang sarili na kaluwalhatian ng Dios.  Sa Kanya ang
buong kaluwalhatian ng Dios.  Si Jesus ay banal.  Si Jesus ay marunong.  Si Jesus ay buhay.  At si Jesus
ay maluwalhati.  Ang buong katotohanan at buong katunayan ng Dios ay nagliliwanag mula kay Jesus.  Ang
kaluwalhatian ng Dios ang humihigit sa ningning.  Ito ang nagpapalabas kung sino Siya.  Siya ay
maluwalhati.  Sinasabi ni Jesus, “Tingnan ninyo Ako.  Ako ang kaningningan ng kaluwalhatian mismo ng
Dios.   Ako ang kaningningan ng kaluwalhatian ng biyaya ng Dios – na ibinigay Niya ang sarili Niyang Anak
upang ang mga makasalanan ay mabuhay sa Kanya.”  Sinasabi ni Jesus sa kanila, “Huwag mong isipin ang
kandilang sinindihan nila sa bakuran ng templo.  Kundi isipin mo Ako.  Ako ang ilaw.  Ako ay banal,
marunong, buhay, at ang kaluwalhatian ng Dios.”     

 “Ako ang ilaw ng sanlibutan.”  Ibig Niyang sabihin na Siya ang tanging ilaw na nagliligtas.  Sa buong
sanlibutan.  Sa bawat lahi at sa bawat kultura at sa bawat lugar sa lupa.  Hindi lamang Siya ilaw sa mga
Judio na nabubuhay nang panahong iyon sa Palestina.  Kundi Siya ang ilaw ng sanlibutan.  Sinasabi Niya
na ang sanlibutan, hiwalay sa Kanya, ay nasa kadiliman.  Walang kabanalan, walang karunungan, walang
buhay, walang kaluwalhatian ng Dios sa sanlibutan – hiwalay kay Jesu Cristo.  Sinasabi Niyang, “Subalit wala
kayong kabanalan.  Wala kayong karunungan.  Wala kayong buhay.  Wala kayo niyaong maluwalhati
hiwalay sa Akin.  Ako ang ilaw ng sanlibutan.”

Iyan marahil, ay nakakayamot.  At, sa katunayan, masasabi natin na ang lahat ng mga Ako ni Jesus ay
nakakayamot sa tao.  Nang sabihin Niyang, “Ako ang tinapay, Ako lamang ang makapapawi ng gutom”;
nang sabihin Niyang “Ako ang Mabuting Pastol, Ako lamang ang makapagliligtas”; nang sabihin Niyang “Ako
ang ilaw”; nang nagpatuloy Siya sa pagsasabing, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay” – lahat
ng mga Ako ay nakakasakit sa pagmamataas ng tao.  Sasabihin natin, “Ikaw ang ilaw?  Ano ang ibig mong
sabihin?  Kami ay naliwanagan.  Kami ay pang-sekswal na naliwanagan ngayon.  Kami ay naliwanagan sa
aming teknolohiya.  Kami ay naliwanagan sa aming siyensya.  Kami ay napaka maalam.  Tingnan mo kami!
Kami ang ilaw.”  Ngunit sinasabi ni Jesus, “Hindi, hiwalay sa Akin, kayo ay kadiliman.  Mayroon lamang
kadiliman sa sanlibutan, napalayo sa Dios, tinatanggihan ang tunay na Dios, namumuhay ng hiwalay sa
Dios, naglilingkod sa kasalanan – makapal, makapal na kadiliman.  Ngunit Ako ang ilaw, ang tanging ilaw.”

Ang ilaw ng sanlibutan na nagliliwanag sa iyo ay ang biyaya, ang biyayang nagbabago, ng Dios.  Lumapit
ka kay Jesus at yakapin Siya bilang buhay at ang kaluwalhatian at ang katotohanan ng Dios at makakatagpo
ka ng kaalaman at kapayapaan ng iyong kaluluwa kay Jesus – ang gawin iyan ay nangangahulugang
binuksan Niya ang iyong mga bulag na mata upang makakita, at pinuno ang iyong kaluluwa ng ilaw,
itinataboy ang kadiliman ng iyong kasalanan at ang kapangyarihan ng kasamaan.  Ganoon ka Niya iniligtas.
Ikaw ay dating bulag.  Kapag ang isa ay bulag, ang liwanag ay maaaring nasa buong paligid niya,
nagliliwanag maging sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito nakikita.  Bilang mga taong bulag maaari
tayong tumayo sa isang maaraw na tabing-dagat sa buo nitong liwanag, at lahat ay kadiliman pa rin.  Hindi,
ang ating mga mata ay dapat mabuksan.  Dapat tayong magkaroon ng kakayahang makakita.  Dapat
ibahagi ni Jesus ang kakayahang makakita.  Siya ang ilaw ng sanlibutan.  Ginagawa Niya iyan sa
pagbabahagi sa iyo ng kaalaman ng iyong kadiliman at iyong kasalanan, at pagkatapos ang kabanalan at
ang kaluwalhatian ng Dios at ang biyaya ng Dios at ang krus ni Jesu Cristo at ang kabayaran ng iyong
kasalanan at pag-asa ng buhay na walang hanggan.  Sa gayong paraan, sa pamamagitan ng biyaya, Siya
ang iyong ilaw.  Siya ang iyong ilaw kapag pinagliwanag Niya sa iyo ang Kanyang biyaya.

Bilang ilaw ng sanlibutan, si Jesus ay nagliliwanag sa pamamagitan ng nakakasilaw na biyaya sa puso ng
mga anak ng Dios sa buong sanlibutan.  At nakikita natin.  Ano ang nakikita natin?  Nakikita natin, una, ang
ating kasalanan – ang aking kasalanan sa paraang hindi ko ito kailanman makikita hiwalay kay Jesus.
Hiwalay kay Jesus hindi ko mararating ang puso nito – ang pagmamataas, ang galit, ang pag-aaway, ang
paghamak sa Dios.
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Ah, maraming tao ang magpapahayag ng isa o dalawang kamalian.  Magpapahayag siya ng kasalanan, lalo
na kung siya ay nahuli.  Sasabihin niya, “Nakagawa ako ng masamang pasya.  Nagkamali ako.  Nakasakit
pa ako ng iba.  May nawawala sa aking buhay.  Kailangan kong magbago.”  Ngunit ngayon pakinggan ang
isang Cristiano sa kanyang pagpapahayag ng kanyang kasalanan (Awit 51):  “Laban sa iyo, sa iyo lamang
ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin.”  Nakikita natin ang bundok ng kasamaan sa
ating puso, ang pagmamataas, ang kabulukan, ang kasamaan ng ating puso.  Bilang ilaw, ipinagkakaloob
sa atin ni Jesus upang makita kapwa ang paghihirap ng ating kasalanan at ang kagila-gilalas na biyaya ng
Dios – ang biyaya ng banal at ng marunong na Dios na nagbigay ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo upang
alisin ang masama, masamang sala ng kasalanan at upang iligtas tayo mula doon sa masama, masamang
pagkabihag sa kasalanan at upang dalhin tayo nang mapagkumbaba at masunurin sa harap ng trono ng
Dios, doon upang yumukod at magpahayag na Siya ay Dios, ang tanging Dios, ang tunay na Dios na tanging
makapagbibigay ng liwanag at pag-asa at buhay sa aking kaluluwa.  Siya ay ilaw sa atin.

Hindi Siya ilaw sa lahat.  Bilang ilaw ng sanlibutan, si Jesus ay naglalantad, si Jesus ay humahatol, si Jesus
ay tumatayo sa harapan ng mga tao at sinasabing, “Hindi ninyo kayang iligtas ang inyong sarili.  Kayo ay
walang pag-asa sa inyong sarili.  Anuman ang inyong gawin, walang likas sa kabutihan sa inyo.  Kayo ay
nasa kadiliman.  Ako ang ilaw ng sanlibutan, hindi kayo.”  Bilang ilaw, Siya ay naglalantad, humahatol.
Ngunit hiwalay sa biyaya, ang isang tao ay tumutugon kay Jesus bilang ilaw nang may galit at sinasabing,
“Sino ka para sabihin sa akin na ako ay nasa kadiliman?”  

Si Jesu Cristo ang ilaw na nagliliwanag, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, dito sa sanlibutan, nililiwanagan
ang lahat ng Kanyang mga anak at inihahatid sa kanila na malaman at makita ang Dios at ang Kanyang
walang katulad na biyaya.  Siya ba ay ilaw sa iyo?  Lumapit ka na ba sa ilaw?  Tumatakbo ka ba sa ilaw
kapag nakita mo ang iyong mga kasalanan at ang iyong kahihiyan?  Huwag kang tumakbo.  Huwag kang
tumakas.  Sa halip, “Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon
ng ilaw ng buhay,” sabi ni Jesus.  Ang ilaw ni Jesu Cristo ay umaakit at naglalapit sa atin sa Kanya.  Kapag
Siya ay lumiwanag sa ating puso tayo ay lumalapit sa Dios sa kaalaman ng pag-ibig ng Dios.  Kapag ang
ilaw ay lumiwanag sa ating puso, huwag natin itong tanggihan.  Huwag nating tangkaing baguhin ang
ipinapakita nito.  Kundi ipahayag natin, sa biyaya ng Dios, ang ating mga kasalanan.  Huwag nating tangkain
na pagtakpan ang inihahayag ng ilaw ni Jesus tungkol sa ating sarili.  Huwag nating tangkaing maglagay
ng kumot ng katahimikan sa ating mga kasalanan o itago sila sa ilalim ng unan ng ating mga pagdadahilan.
Kundi dalhin natin ang mga kasalanan na inihayag ng ilaw ni Jesus at ipahayag sila – hindi itinuturo ang iba
– kundi ipahayag sila sa Dios.    

At sumunod kay Jesus.  Ibig nitong sabihin na pinakadakila mong pagnanasa na ikaw ay magiging
kalugud-lugod sa Kanya sa lahat ng oras at magiging gaya ng Kanyang mapagmahal na lingkod.  Nanaisin
mong ang ilaw ng Dios ay magliwanag sa iyo at ipakita sa iyo ang daan araw-araw sa lahat ng iyong
ginagawa.  Ipahahayag mo na, hiwalay kay Jesus, mayroon lamang kadiliman at kawalan ng pag-asa at
kalumbayan.  Ngunit kay Jesus ay kaganapan ng buhay at galak.  At pagkatapos, sabi ni Jesus, “Hindi ka
na kailanman lalakad sa kadiliman, kundi lalakad sa ilaw ng buhay.”

Kapag ang isang tao ay lumalakad sa kadiliman, siya ay nabubuhay nang hiwalay sa Dios, hiwalay sa
pagkilala sa Dios.  At sa paraang iyon ng pagtanggi sa Dios, sa paraang iyon ng pagtanggi kay Jesu Cristo,
ang kadiliman ay lumalalim hanggang sa huli ang isa ay lalakad sa kadiliman ng impierno, sa walang
hanggang gabi ng kamatayan, walang hanggang kamatayan – ang malalim, ang di-matitiis na kalungkutan
ng kalaliman ng impierno na inihanda para sa lahat ng tumanggi sa buhay at tunay na Dios at Kanyang Anak
na si Jesu Cristo at lumakad sa walang hanggang paglakad sa kadiliman.

Nang sabihin ni Jesus na sumunod sa Kanya, iyon ang pagkatawag.  Siya ay yakapin.  Sa tunay at buhay
na pananampalataya nakikita natin, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Kanyang ilaw.  Ilagay mo
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ang iyong tiwala sa Kanya at sa Kanya lamang.  Sumunod sa ilaw ng sanlibutan, ang ilaw na nagliwanag
sa Bethlehem; ang ilaw na mas lumakas sa pagpunta Niya sa krus; ang ilaw na nakakasilaw sa krus ni Jesu
Cristo nang Siya ay mamatay upang buksan ang walang hanggan para sa ating mga kaluluwa; ang ilaw ng
Kanyang muling pagkabuhay; ang ilaw ng Espiritu Santo na gumagawa ngayon sa ating mga puso upang
tayo ay sumampalataya sa Kanya bilang ating Tagapagligtas at ating Dios.  Huwag kang lumakad sa
kadiliman.  Huwag kang lumakad sa kawalang pag-asa.  Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan.  Sumunod
kay Jesus, ang ilaw ng sanlibutan!

At sumunod sa Kanya habang Siya ay nangunguna nang ligtas pauwi sa pamamagitan ng ilang ng
sanlibutang ito, hanggang sa wakas ay marating natin ang ilaw ng Dios, ang tahanan ng Dios, kung saan
ang lahat ay liwanag.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, muli Ka naming pinasasalamatan dahil sa Iyong Salita at idinadalangin ang pagpapala nito sa aming
kaluluwa ngayon.  Dalangin namin na itong maluwalhating ebanghelyo ay patunugin – na si Jesu Cristo ang
ilaw ng sanlibutan.  Gamitin Mo ang Salitang ito upang hatulan at patayin ang masamang kadiliman at
pagmamataas ng mga tao at ng sarili naming kaluluwa.  At mapagpakumbaba Mo kaming dalhin sa ilaw,
upang sa pagkaalam sa Iyo kami ay yuyukod sa Iyong harapan kay Jesu Cristo at ipapahayag na Siya
lamang ang katotohanan, Siya lamang ang ilaw, Siya lamang ang makapagbibigay sa amin ng buhay at ng
kaalaman sa Dios.  At ipagkaloob sa amin ang ilaw na iyon ni Jesus sa lahat naming kadiliman, upang kami
ay magkaroon ng kaginhawahan at kapayapaan ngayon.  Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus,
Amen.


