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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 8:58

"Ako Nga”

ni Rev. Carl Haak

 
Sa nakaraang pitong linggo ating tinalakay ang mga kasabihang “Ako” ni Jesu Cristo na nakatala sa
ebanghelyo ni Juan.  Sabi ni Jesus:  “Ako ang tinapay ng buhay; Ako ang ilaw ng sanlibutan; Ako ang
pintuan; Ako ang mabuting pastol; Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay; Ako ang daan, ang
katotohanan, at ang buhay; Ako ang tunay na puno ng ubas.”  Ngayon ating tatalakayin ang isa pa.  Sinabi
ni Jesus sa Juan 8:58, 59:  “Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si
Abraham ay Ako Nga.  Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus
at lumabas sa templo.”

Ang talatang ito, at ang sinabing ito ni Jesus, ay hindi karaniwang itinuturing na isa sa mga “Ako” dahil
walang panaguri.  Ako… ang ano?  Subalit tunay na ito ang pinakamahalagang Ako, at ang dahilan kung bakit
masasabi ni Jesus na Siya ang lahat ng iba pang mga bagay.  Masasabi Niyang, “Ako ang tinapay ng buhay,
ang ilaw ng sanlibutan, ang pintuan, ang mabuting pastol, atbp.”  dahil masasabi ni Jesus, “Ako Nga.”

Sinabi ito ni Jesus sa mga Judio ng dalawang beses gaya ng nakatala sa ebanghelyo ni Juan.  Alalahanin ang
Juan 18:6, nang gabing ang punong pari ay ipinadakip Siya sa halamanan ng Getsemani.  Ang taong-bayan,
ang mga sundalo na may mga tabak, ay lumapit sa kanila at napabagsak Niya sila.  Nang humarap sila sa
Kanya nang gabing iyon, nagtanong si Jesus, “Sino ang inyong hinahanap?”  Sumagot sila, “Si Jesus na
taga-Nazaret.”  Sumagot si Jesus:  “Ako nga.”  Umurong sila at bumagsak sa lupa.

Sinasabi nito sa atin kung sino talaga si Jesus.  Wala itong iniiwang pag-aalinlangan.  Siya ang walang
hanggang Dios.  Siya ay tunay na Dios, na nagkatawang-tao, at sa gayon ay Tagapagligtas.

Ano ang dapat na tugon?  Hindi tulad sa mga Judio.  Sapagkat nabasa natin sa Juan 8 na nang kilalanin Niya
ang Kanyang sarili bilang walang hanggang Anak ng Dios, dumampot sila ng mga bato upang ibato sa Kanya.
Kundi ang tugon natin ay dapat pagsamba at galak at buhay.  Sapagkat ang Dios mismo ay inibig ako at
ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin doon sa krus.

Nais mo bang makilala kung sino si Jesus.  Siya ang AKO NGA.

Sino ang ginagawa mo sa iyong sarili ang tanong na naghatid sa pagpapakilala ni Jesus ng Kanyang Sarili
bilang AKO NGA.  Sino ka sa akala mo?  Tinanong Siya ng mga Judio sa Juan 8 na may pagkamangha.  

Nagkaroon ng mahabang pagtatalo sa Juan 8, nagsimula nang sabihin ni Jesus, “Ako ang ilaw ng sanlibutan.”
Si Jesus ay nagpatuloy sa pagsasabi sa mga di-sumasampalatayang Judio na nagmula Siya sa Ama, na
kinakatawan Niya ang Dios, at Siya ang tanging Isa na makapagpapalaya ng isang tao mula sa kasalanan.
Buong panahon ay sinalungat Siya ng mga Judio at tinuya at sinabi sa Kanya, “Mayroon kang demonyo,”
hanggang sa wakas ay sinabi ni Jesus sa talatang 51 ng Juan 8:  “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung
ang sinuman ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakakita ng kamatayan kailanman.”
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Iyon ang nagpatindig sa kanila.  “Sinabi na nga ba namin!  Mayroon kang demonyo.  Si Abraham, na aming
ama, ay patay na.  Sinasabi mo, ang tumutupad sa iyong salita ay hindi makakakita ng kamatayan.  Mas
dakila ka pa ba sa aming amang si Abraham?”  Kung saan ay sinabi ni Jesus:  “Oo.”  Juan 8:56, “Nagalak ang
inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw.  Nakita niya ito at siya'y nagalak.”

Isipin mo ang sinasabi ni Jesus sa kanila.  “Inilagay ni Abraham ang buo niyang pag-asa sa Akin.  Ang
espiritual ninyong ama, ang isang ipinagmamalaki ninyo, ay inilagay ang buong tiwala at pag-asa sa Akin.
Kung saan ay tinugon nila, na halos may panunuya:  “Wala ka pang limampung taon, at nakita mo na si
Abraham?  Nagsasalita ka na tila kilala mo si Abraham, na tila personal kayong magkakilala ni Abraham, na
tila nalalaman mo ang lahat ng nasa kaluluwa niya.  At tumitingin kami sa iyo at wala ka pang limampung
taong gulang.”  Si Jesus nang panahong iyon marahil ay tatlumpu’t tatlong taong gulang.  Sabi nila sa Kanya,
“Kung hindi ka pa limampu; at si Abraham ay nabuhay dalawang libong taon na ang nakalipas, at nagsasalita
ka na tila kilala mo siya at kilala ka niya, sino ka ba sa palagay mo?”

At sinabi sa kanila ni Jesus:  “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, (iyon ay, ipinakikilala ng Panginoon ang isang
mahalagang kapahayagan ng katotohanan:  tunay, tunay na sinasabi ko sa inyo), bago pa man si Abraham
ay Ako Nga.”  Ibig Niyang sabihin, “Bago pa nabuhay si Abraham, nabuhay na Ako.  Bago pa ipinanganak si
Abraham, Ako nga.  Si Abraham ay namatay dalawang libong taon na ang nakalipas.  Ngunit Ako, na
mukhang mas bata pa kaysa limampung taon, ay nabuhay na bago pa nabuhay si Abraham.  Bago pa si
Abraham, Ako nga.”

Ngayon ang Panginoon ay hindi gumagamit ng maling gramatika.  Alam na alam Niya ang gramatika.
Napakasadyang hindi Niya sinabi, “Bago pa man si Abraham, Ako na.”  Kundi sinabi Niya, “Bago pa man si
Abraham, Ako nga.”  Ibinibigay Niya ang Kanyang pangalan.  Hindi Niya ibinibigay ang kasalukuyang
panahunan ng pandiwang “to be.”  Kundi ibinibigay Niya ang Kanyang pangalan:  “ Ito ay kung sino Ako, AKO
ang dakilang AKO NGA.”  

Naunawaan ng mga Fariseo kung ano talaga ang ibig niyang sabihin.  Kaya nga dumampot sila ng mga bato
upang Siya ay patayin.  Sa katarungan ng taong-bayan, tutuparin nila ang kautusan sa Lumang Tipan na
nagsasabing maaari nilang batuhin sinumang mag-aangkin na Dios.  Sabi ni Jesus, “Bago pa man naging si
Abraham, nagkaroon ng buhay, Ako nga.  Ako si Jehovah.  Ako ang walang hanggang Dios na nakatayo sa
inyong harapan sa laman.”

Tinutukoy syempre ni Jesus, ang isang bagay na alam na alam nila.  Sa Exodo 3:14, isa sa kanilang mga
paboritong sitas sa Lumang Tipan, mababasa natin na ang Dios ay nagpakita sa isang mapagpakumbaba,
mahiyaing si Moises sa nagliliyab na mababang punungkahoy.  Apatnapung taon bago iyan, si Moises ay
umaapaw sa pagtitiwala sa sarili at pumatay ng isang Ehipcio, handang palayain ang bayan ng Dios mula sa
kanilang pagkaalipin.  Ngunit ngayon, sa gulang na 80, at pagkatapos ng apatnapung taong pag-aalaga ng
mga tupa sa ilang, si Moises ay hinubaran ng tiwala niya sa sarili.  At nakikita niya na hindi niya kayang
palayain ang Israel.  At dumating ang Dios at sinabi sa kanya, sa pamamagitan ng nagliliyab na mababang
punungkahoy, “Moises, ikaw ang lalaki.” 

Nagsimulang magdahilan si Moises.  “Hindi ko kaya.  Hindi ko kayang magsalita.  Hindi maniniwala sa akin
ang mga tao kapag pumaroon ako sa kanila at sabihing may nagpakita sa akin sa ilang at sinabi sa akin na
akayin ko sila palabas sa kanilang pagkaalipin.  Itatanong nila, ‘Ah, sino iyon?’  Ano ang sasabihin ko?” 

At sinabi ng Dios kay Moises:  “AKO AY ANG AKO NGA,” ang Hebreo ay Jehovah.  “At kanyang sinabi, Ganito
ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.”  AKO NGA ay pangalan ni Jehovah.
 Sabi ng Dios, “Huwag na huwag mo Akong tatawaging, ‘Ako noon.’  Huwag na huwag mo Akong tutukuyin
bilang ang dakilang ‘magiging.’  Huwag mong isipin na Ako ay nasa paraan ng pagiging.  Kundi laging Ako
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nga.  Ako ang Nag-iisang Ako nga.  Ako ang walang hanggan at ang di-nagbabago at ang tapat na Dios.  Ako
ang Dios na nabubuhay nang soberano at nag-iisa sa Aking sarili.  Ito ang itatawag sa Akin ng lahat ng mga
lahi:  Ako si Jehovah.”

Ngayon, ibalik mo iyan sa Juan 8.  Nagtanong ang mga Judio, “Sino ka ba?”  At sumagot si Jesus, “AKO NGA
– Jehovah ang pangalan Ko!”  Inangkin Niya ang pangalan ng Dios, ang pangalan sa lahat ng mga pangalan
na nagsasabi sa atin na ang Dios ay walang hanggan, may kasarinlan, soberano, Isang matapat.  Ang Dios
na iyon ang ay Dios mismo.

Kamangha-mangha kung titingin pa tayo nang higit.  Ibig sabihin ni Jesus sa mga Judio (at naunawaan nila
Siya), “Oo, ako ay lalaking may tatlumpu’t tatlong taong gulang.  Ako ay ganap na tao.  Nakikita ninyo na
Ako ay ganap na tao.  Nakatayo Ako sa harap ninyo.  Subalit Ako ay higit pa.  Ako ay banal.  Ang banal Kong
kalikasan ay Dios.  Ako ay Dios na nasa laman.  Tungkol sa kung sino Ako, Ako ang ikalawang persona ng
banal na Trinidad.  Ako ay Dios, ang Anak, nabubuhay nang walang hanggan kasama ng Dios Ama at Dios
Espiritu Santo.  Ako ay Dios, banal magpakailanman.  Si Abraham ay naging.  Mayroon siyang simula.  Siya
ay ipinanganak.  Siya ay dinala ng Dios dito sa buhay ng tao.  Nagsimula siya.  May panahon na wala pa siya.
Pagkatapos ay nabuhay siya, at pagkatapos ay namatay.  Nais mo akong makilala?  Hindi mo maaaring
sabihin na mayroon akong simula tungkol sa Aking sarili.  Ni hindi mo dapat isipin na magkakaroon Ako ng
wakas.”     

Iyan ang dahilan kung bakit sinimulan ni Juan ang kanyang salaysay ng ebanghelyo sa gayong paraan sa
Juan 1:1.   Si Juan, nang simulan niya ang kanyang salaysay ng ebanghelyo, ay ibang-iba kay Mateo at Lucas
at Marcos na wala siyang binigay na lahi, walang pinagmulan ng pagkatao ng Panginoon, walang paliwanag
ng Kanyang lahi.  Kundi nagsimula siya sa pagsasabing, “Sa simula ay ang Salita, at ang Salita ay kasama
ng Dios, at ang Salita ay Dios…  Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya;…. at naging tao ang
Salita.”  Nagsimula si Juan sa gayong paraan dahil si Juan ay nasa mga tagapakinig nang araw na iyon sa
Juan 8.  At ang kabigatan ni Juan ay ang sabihin sa atin na si Jesus ang “AKO NGA,” na nasa laman.  Siya
ang walang hanggang Anak, at, sa pamamagitan ng hiwaga ng biyaya ng Dios, ngayon ay nasa ating laman
bilang Tagapagligtas.  Siya ay lubos na Dios ng Dios.  Siya ang Salita.  Siya ang kapahayagan ng Dios.  At
ngayon ay nananatili Siya sa atin sa ating laman.  

Nais mo bang makilala kung sino si Jesu Cristo?  Ngayon ay pupuntahan natin ang isang napakalalim na hindi
natin kayang maarok ang lalim maging sa buong walang hanggan.  Siya ay Dios ng Dios, ikalawang persona
ng Trinidad, AKO AY ANG AKO NGA, sa katawan ng tao.    

Ngunit higit pa ang ibig sabihin ni Jesus.  At ito ang dapat nating maunawaan at ipasok sa ating kaluluwa.
Ibig Niyang sabihin sa atin na mula sa walang hanggan Siya ay nabubuhay bilang Cristo, ang Tagapagligtas.
“Bago pa man si Abraham ay Ako nga.”  Siya ang Isang itinalaga nang walang hanggan bilang
Tagapamagitan, bilang Tagapagligtas.  Si Cristo ay mula sa walang hanggan.  Iyon ay, ang Anak ng Dios ay
walang hanggang nagpakita bilang ating Tagapagligtas.      

Mababasa natin sa Colosas 1:17, 18:  “Siya (Jesus) mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng
mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya.  Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia.”  Ito ang pahayag
na ginawa ni Jesus.  Bilang Anak ng Dios, ikalawang persona ng Trinidad, lagi Niyang lugar ay bilang
Tagapamagitan, bilang Isa na sa pamamagitan Niya ay ililigtas tayo ng Dios.  Ang kaligtasan ay hindi
karagdagan ng Dios.  Hindi ito isang bagay na ginawa Niyang plano pagkatapos Niyang makita si Adan na
inilubog ang kanyang sarili at tayo sa ating pagkasira sa kasalanan.  Kundi mula sa walang hanggan
hanggang sa walang hanggan sinabi Niya, “AKO NGA.”  At bilang AKO NGA, ibinigay Niya ang Kanyang Anak,
ang ikalawang persona sa laman, upang maging Tagapagligtas.   
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Ito ang ibig sabihin ng mga salita sa Pahayag 13:8:  “Kordero na pinaslang buhat nang itatag ang sanlibutan
(mula nang likhain ang sanlibutan).”  O sa I Pedro 1:19, 20:  Tayo ay tinubos “ng mahalagang dugo ni Cristo,
gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis.  Siya ay itinalaga na nang una bago itinatag ang
sanlibutan.”  Binalak ng Dios ang ating kaligtasan, bawat detalye, sa Kanyang kalooban at pasya.  Sabi Niya,
“Ito ang Aking Anak na maghahayag sa Akin sa kamanghaan ng biyaya upang mamatay sa krus para sa mga
makasalanan.”

At mas higit pa ang ibig nitong sabihin.  Ang Anak ng Dios ay walang hanggang nagpakita bilang
Tagapamagitan.  Ako, ang Kordero ng Dios, AKO NGA, palaging bilang Dios, Dios Anak, Ako ang Isang
itinalaga upang magligtas.  Ang krus ni Jesus ay nagmumula sa walang hanggang puso ng Dios.  

Sino si Jesus?  Si Jesus ang walang hanggang Dios, walang hanggang Dios sa laman, na siyang
Tagapagligtas.

Ano ang kahulugan niyon?  Ibig nitong sabihin, una sa lahat, na walang mas mababa sa walang hanggang
Dios na nagkatawang-tao ang makapagliligtas, makakatubos sa atin mula sa ating mga kasalanan.  Si Jesus
ang Dios-Tao at sa gayon lamang Niya maaalis ang masama, ang walang wakas, ang bigat ng ating mga
kasalanan.  Paano natin Siya magiging Tagapagligtas kung hindi Siya Dios?  Paano Niya mapapasan ang
kasalanan kung hindi Siya Dios na nagkatawang-tao?  Si Samson, isang hukom sa Lumang Tipan, ay binunot
mula sa lupa ang mga pintuan ng Gaza at pinasan sila ng apatnapung milya patungo sa tuktok ng burol.
Anong lakas!  Binunot ni Jesu Cristo sa lupa ang iyong mga kasalanan at ang sumpang para sa iyo para sa
mga kasalanang iyon bilang anak ng Dios, at pinasan sila sa burol na tinatawag na Golgota.  Hindi, dinala
Niya sila nang mas malayo pa kaysa doon.  Dinala Niya sila ng napakalayo na hindi na sila makikita pa ng
Dios.  Gaano iyon kalayo?  Lahat nang laban sa atin, lahat nang hahatol sa atin, lahat nang nararapat sa atin
bilang walang hanggang pagdurusa sa impierno, pinasan Niya sa Kanyang sarili.  At hindi lamang sa atin,
kundi sa lahat ng mga hinirang ng Dios – lahat sila.  Ginawa Niya iyon.  Kaya Niyang gawin iyon.  At ginawa
nga Niya iyon.  Paano ko nalaman na kaya Niyang gawin, at tunay na nagtagumpay sa paggawa nito?  Dahil
ito ay kung sino Siya:  AKO NGA.  Mayroon bang napakahirap para sa Panginoon?  Ang kanang kamay ng
Dios ang nagbigay sa Kanya ng tagumpay.  

Sa krus ni Jesu Cristo ay nakatayo tayo sa harap ng lahat ng kagilalasan – na ang Dios na hindi
nangangailangan sa akin, na sa harap Niya ay wala akong maidaragdag, at laban sa Kanya ako ay lubhang
nagkasala, gayunman ay inibig ako at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin.

Itong maluwalhating katotohanan ay tiyak, na lahat ng aking mga kasalanan ay tinangay at walang isa mang
naiwan upang iparusa sa akin, dahil Siya na namatay sa laman ay ang walang hanggang AKO NGA.  Hindi
ba natin Siya pupurihin, mawala sa hiwaga na Siya na lahat-lahat ay inibig tayo na mga wala.  

Ngunit higit na isaalang-alang na ikaw at ako sa gayon ay dapat Siyang sambahin.  Dapat mo Siyang
sambahin bilang Dios o mapahamak.  Si Jesu Cristo ay Dios.  Siya, at Siya lamang, ang dapat sambahin.
Lahat ng ibang relihiyon ay dapat tanggihan dahil hindi nila ipinapahayag si Jesus bilang Anak ng Dios.
Walang maaaring kapwa-nabubuhay.  Marami ang magsasabi na si Jesus ay isang dakilang propeta, isang
dakilang pinuno, isang dakilang guro, isang dakilang halimbawa.  Hindi, si Jesus ay Dios!  At samakatuwid
ang tanging Tagapagligtas ng mga tao.  Kung hindi mo Siya iginagalang bilang Dios, ikaw ay mapapahamak.
Awit 2:  “Ang anak ay inyong hagkan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan.”  Mapapalad sila na
nagtitiwala sa Kanya.  Kung itinuturing mo si Jesu Cristo bilang tao lamang, isang mabuting tao, isang
dakilang guro, ikaw ay nagkakasala ng pinaka kasindak-sindak na paglapastangan sa Dios.

Si Jehovah, Jesus, ay nakaluklok sa kadakilaang lubos na maningning, nadaramtan ng lubos na
kapangyarihan, at nabibigkisan ng kalakasan.  Yumukod sa Kanyang harapan.  Paglingkuran at sundin Siya.
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Pagtiwalaan Siya at sumuko sa Kanya lamang.  Ipahayag na Siya ang Anak ng Dios.  Walang panggitnang
lugar.  Kung hindi natin Siya ipapahayag bilang Dios, ang dakilang AKO NGA, tayo ay nagkakasala ng walang
wakas na paglapastangan sa Dios.

At panghuli, isaalang-alang, na Siya ang daan patungo sa Ama.  Siya ang kapahayagan ng awa ng Dios at
ng tipan ng Dios sa atin.  Ang walang hanggan ay hindi na magtatagal.  Ipinahayag ni Jesus ang Dios sa atin.
Sabi Niya, “Walang nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at sinumang piliin ng Anak na pagpahayagan niya.”
Nais mong bang malaman ang tungkol sa Dios?  Walang sinumang nakakita kailanman sa Dios. Ang Dios na
tanging Anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa kanya (Juan 1:18).  Nakikita natin ang Dios sa
mukha ni Jesu Cristo.  Nakikita natin sa Kanya ang walang hanggang pag-ibig ng Dios upang ilapit tayo sa
Ama.  Hindi Niya ito ginagawa, syempre, sa lahat.  Ginagawang napakalinaw ng konteksto na hindi lahat ay
dinadala Niya sa Ama.  Tinangka Siyang batuhin ng mga Judio.  Sinisikap din ng mga kaaway Niya ngayon
na ipagwalang-bahala Siya.  Hindi, Siya ang Isa na nagdadala sa mga pinili ng Dios, ang mga sa Dios,
patungo sa Ama.  At si Jesus, ang AKO NGA, ang buo nating kalakasan at buo nating kaligtasan.

Balikan natin si Moises.  Isang araw siya ay tiyak.  Apatnapung taon pagkatapos wala na siyang katiyakan.
Sinabi niya sa Dios, “Huwag mong hinging gawin ko ito.  Hindi ko kaya.  Hindi nila ako paniniwalaan.  Hindi
ko ito kayang gawin.”  Subalit dumating ang Dios at sinabi, “Moises – mahina, mahiyain, nanginginig na
Moises – tumingin ka sa Akin.  Ito ay kung sino Ako:  AKO AY ANG AKO NGA.  Ako ang walang hanggang
Dios, ang Dios ng buong kaluwalhatian, ang Dios ng biyaya, ang Dios ng kalakasan.  AKO NGA ang nagsusugo
sa iyo.  Ako ang iyong kalakasan.”

Sinasabi iyan ng Dios sa atin sa Kanyang Anak.  Si Jesu Cristo, ang dakilang AKO NGA, ay ang ating kalakasan
at ating kaligtasan.  Sasabihin natin, “Pero hindi ko kaya.  Ako ay tinatalo ng pighati.  Hindi ako makatingala.”
Sasabihin natin, tungkol sa ating mga kasalanan:  “Napakarami nila.  Hindi ito maaaring maging totoo.  Hindi
kung alam ng Dios ang aking puso.  Paano itong magiging totoo na mapapatawad ako ng Dios, na isang
makasalanan?”  Sinasabi natin tungkol sa ating hinaharap:  “Hindi ko iyan kayang harapin.  Hindi ko kayang
magpatuloy.  Hindi ko iyan kayang harapin.”  Iyan ay mali.  Sinasabi ng Dios, “Tumingin ka sa Akin.  Tumingin
ka sa krus.  Tingnan mo sa krus AKO AY ANG AKO NGA, Jehovah, Dios na makapangyarihan sa biyaya, na
nagkatawang-tao upang pasanin ang ating mga kasalanan.  Ibinigay Ko ang Aking sarili para sa iyo upang
hindi kailanman darating ang panahon na itataboy Kita.  Palagi Kitang bibigyan ng kalakasan at biyaya.
Sapagkat Ako ang walang hanggan, tapat na Dios.  Hindi Ako nagbabago.”  Si Jesus ay hindi nagbabago.

Kaya, yumukod tayo sa kapayapaan at sa pagkamangha na tayo ay dinala sa sinapupunan ng Dios sa
pamamagitan ng walang hanggang AKO NGA.

______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong mahalagang Salita at dalangin na ito ay maisulat nawa sa aming mga puso, upang
kami ay yumukod sa pagkamangha at mawala sa pagpupuri sa harap ng Iyong dakila at maluwalhating Anak,
ang Tagapagligtas.  Amen.


