
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Pedro 3:5-7

"Itinagalaga sa Pagkawasak”

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Pinatutungkulan ng apostol na si Pedro dito ang katotohanan, sa II Pero 3:5-7, iyan ang mananatiling
mahalagang usapin sa pagitan ng mga mananampalataya at di mananampalataya:  ang soberanong
kapangyarihan ng Dios sa buong sangnilikha Niya – na nasa kontrol ng Dios ang buong sangnilikha sa
Kanyang kalooban at mabuting kasiyahan.  Ating mababasa sa II Pedro 3:5-7: “Sinasadya nilang hindi
pansinin ang katotohanang ito, na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit nang unang
panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig, na sa pamamagitan din nito ang
daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw.  Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita  ang
kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy, na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol
sa masasamang tao.”

Sa mga talatang ito ay may paghahalintulad sa pagitan ng pagkawasak ng sanlibutan sa panahon ng baha
at ng pagkawasak na mangyayari sa wakas ng panahon.  Ang mga araw bago ang pagbaha ay puspos ng
karahasan.  Malalakas ang masasamang tao sa mundo, at ang lahat ng laman ay nabulok sa kanyang mga
daan sa lupa.  Pero sa pantaong pananaw, ang buhay ay pangkaraniwan lang.  Patuloy ang lipunan sa
kanyang normal na kaasalan.  Pero ang saro ng kasalanan ay napuspos sa lupa, mula sa espiritual na
pananaw, ito ay nahinog  na sa pagkahatol.

Ito ay sa panahong 120 taon si Noe, na isang matuwid na tao, ay nagpasimulang itayo ang arko.  Binalaan
siya ng Dios na Siya ay magpapadala ng isang pagbaha na tatakip sa lupa at wawasak sa lahat ng may
buhay.  Sa pamamagitan ng pananampalataya, itinayo ni Noe ang arko, habang nangangaral sa sanlibutan
patungkol sa paparating na kahatulan.

Pero pinagtawanan lang si Noe.  Ang sinabi kasi ni Noe sa kanila ay tila imposible sa panahon nila.  Hindi
pa umuulan.  Iyun ay eksakto sa agham.  Sisirain nito ang batas ng kalikasan.  Nalimutan nila na ang Dios
ang may likha at nagma-may-ari nito.  Sumampalataya si Noe sa salita ng Dios na sinabi sa kanya, sa
pamamagitan ng pananampalataya,kaya nagpatuloy lang siya sa pagtatayo ng arko.

Ang lahat ng ito, ayon kay Pedro sa kabanatang ito ng Biblia, ay isang larawan, ng mangyayari bago ang
pagbabalik ng Cristo.  Ang lupa ay magiging masasama, at sasadyain na lapastanganin ang Salita ng Dios
at Kanyang kautusan.  At gayonman, ang buhay ay magpapatuloy sa ganitong pangkaraniwan.  Sa
mundong ito, itatatag ng Dios at pangangalagaan ang Kanyang iglesia.  At kahit pa maliit ang Kanyang
iglesia, ang patotoo nito ay maririnig.  Kahit pa ang mga tao sa agham ay magbigay ng sapat na patunay
sa mga di-mananampalataya na ang pagbaha ay hindi talaga naganap, maniniwala pa rin ang tunay na
iglesia ni Jesu Cristo na ang pagbaha ay isang katotohanan at magagamit na babala sa mangyayaring
kahatulan.  At ang iglesia sa huling mga panahong ito ay magpapatuloy sa pagbibigay ng babala nito:
“Masdan mo, ang Panginoon ay dumarating kasama ang sanlibong mga banal Niya upang gawin ang
kahatulan sa lahat.”  Gaya sa dumating na pagbaha at inapawan nito ang lupa, pinatay ang lahat ng mga
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tao, gayondin ang pagkawasak ng kalawakan na mangyayaring muli kapag bumalik si Cristo.  Paano
wawasakin ang lupa sa huling araw?  Iyan ang ating susunod na isasaalang alang.

Nakita mo ba, Tulad sa panahon ni Noe sa mga di mananamalataya, sinasabi uli ito sa atin ni Pedro.  Siya
ay walang malay sa lahat ng mahahalagang katotohanan:  ang Dios ang Manlilikha at nangangalaga sa
kalawakan.  Sinasabi sa atin ni Pedro sa kabanatang ito sa ikalawa niyang sulat na sa huling mga araw,
bago ang huling pagkawasak sa lupa, ang mga tao ay magiging mababangis, lumalakad sa kanilang
sariling kalayawan.  Kanilang pagtatawanan ang iglesia ni Cristo na naghahayag sa lahat ng panahon sa
huling pagkawasak na ito.

Kapag ang masasama ay nagdahilan at gumawa ng kanyang pag-aaral, ito ay palaging ayon lang sa
kanyang pananaw na kawalang pananampalataya.  Wala sa utak niya, na dapat ipaliwanag ito ayon sa
Salita ng Dios.  Ang nariyan lang ay ang nandito at kung ano ngayon.  Iyan ang dahilan kaya ang
ebolusyon ay nagwawagi sa panahong ito.  Sinasabi ng iglesia sa masamang sanlibutan na nilikha ng Dios
ang lahat ng mga bagay, at Dios lang sa kapangyarihan Niya magagawang magpatuloy na umiral, kundi
ang sanlibutan ay umiiral sa kawalan kasi ng pananampalataya.  Sila ay kusang-loob na walang kamalayan,
ayon kay Pedro.  At dahil d’yan, sa kanilang kawalang-malay, nagtatawanan ang masasama sa mga
lumalakad sa katotohanan ng karunungan ng Dios at kung sino Siya at kung ano ang ginawa Niya.
Nalalaman natin na matatapos ang sanlibutan sa pagkawasak dahil naniniwala tayo sa Dios. na siyang
Manlilikha at Nangangalaga sa lahat ng mga bagay.

Sinasabi sa atin ni Pedro sa talatang 5 sa tekstong ito sa II Pedro 3, “sa pamamagitan ng salita ng Diyos
ay nagkaroon ng langit nang unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng
tubig.”  Sa pagsasabing ito sa atin, binigyang-diin ni Pedro na una sa lahat, Dios nga ang tunay na
Maylikha ng mga langit at lupa.  Pero binigyang diin din ni Pedro kung paano nilalang ang langit at lupa.
At iyan ang mahalaga kung uunawain natin kung paano wawasakin ng Dios ang buong sanlibutan sa huling
araw.

Kung ating babalikan ang naganap na paglikha sa Genesis 1, ating makikita na ang unang ginawa ng Dios
sa paglikha ay ang pag-uutos sa malawak na katubigan.  Ating mababasa iyan sa Genesis 1:2.  Atin din
mababasa sa talatang 6 ng Genesis 1 kung ano ang nangyari sa ikalawang araw:  "Magkaroon ng isang
kalawakan sa gitna ng tubig at paghiwalayin nito ang tubig."  Pagkatapos mababasa natin kung ano ang
nangyari sa ikatlong araw ng paglikha sa talatang 9 at 10 ng Genesis 1.  “Sinabi ng Diyos, ‘Magtipon ang
tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa.’ At ito ay nangyari.  Tinawag
ng Diyos ang tuyong lupa na Lupa at ang tubig na natipon ay tinawag niyang mga Dagat. At nakita ng
Diyos na ito ay mabuti.”  Inutusan ng Dios ang mga tubig sa silong ng langit, at ang katubigang ito ay
kusang nagtipon sa ibabaw ng lupa na siyang tinatawag natin ngayong mundo.

At sa kaparehong pagka malikhain ng salita ng Dios, ang mga tubig sa lupa ay natipon sa iisang dako.
At ang tubig mismo ang naging tuyong lupa.  At kung ating mamasdan ang nangyari sa ikatlong araw ng
paglikha, makikita mo ang malaking bahagi ng tubig na biglang nawala sa pamamagitan ng salita ng Dios,
at sa gitna nito ay ang tuyong kalupaan.

Iyan ang punto ni Pedro.  Ang mga langit at lupa, ayon sa sulat niya, ay nilikha ng Dios.  Ang tuyong lupa
ay lumabas mula sa tubig.  Ang totoo, ang salitang “sa” ay nangangahulugang “mula sa tubig.”  At ang
ibig sabihin, ang tuyong lupa mismo ay nilikha din ng Dios mula sa tubig.  Dahil d’yan, ang tuyong lupa
ay umiral mula sa tubig.  Ang tuyong lupa ay tinawag mula sa tubig para ang tubig ay maging sangkap
ng tuyong lupa na nalikha. 
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Kahit pa ang mga di-mananampalataya na mga scientist, ay alam na ang pangunahing sangkap sa
paglikha ay ang tubig.  Ang lahat ay nalikha mula sa tubig.  Hindi ito mahirap paniwalaan, na ang lahat
ay mula sa tubig. 

Paano natin ngayon babaliwalain ang naganap na paglikha?  Dapat nating malaman na ang Dios ang
Siyang lumikha sa lahat ng mga bagay.  Nilikha Niya ang tubig, at kaya naman, Kanyang hinawakan ang
mga tubig ayon sa Kanyang makapangyarihang kakayahan.

Hindi lang nilikha ng Dios ang mga langit at lupa, kundi hawak rin Niya ang mga ito.  At iyan ang isa pang
katotohanan na nagpapahiwatig sa Salita ng Dios.  Nakita mo, hindi lang ginawa ng Dios ang tuyong lupa
at mga karagatan, kundi iningatan din Niya ang mga ito sa Kanyang mga kamay.  Natuklasan ng agham
ang iba’t ibang uri ng batas-ng-kalikasan na nagpapaliwanag sa atin, halimbawa, kung bakit ang mga ilog
ay nasa kanal, at bakit umaapaw ito minsan.  Natuklasan ng agham na ang batas-ng-kalikasan ang
nangangalaga sa karagatan mula sa mga hangganan at kung nagsasabi kung ano ang tataas at kalian
bababa ang tubig.  Hindi natin iyan maitatanggi.  Nasa layunin ng Dios na itatag sa Kanyang mga
batas-ng-kalikasan, na pangasiwanaan ang paraan na namamahala sa kalawakan.  Katunayan, mula sa
pasimula, inutos ng Dios sa tao na tuklasin ang mga iyon at gamitin sa ikapaglilingkod sa Kanyang
pangalan. 

Pero ang mga di-mananamalatayang scientist ngayon ay walang malay isa man sa mga ito.  Matapos ang
mga nasabi at ginawa nila, ang Dios ang Siyang may hawak ng katubigan sa kanilang kinalalagyan.

Mababasa natin ang halimbawa nito sa Mga Awit 104:9:  “Ikaw ay naglagay ng hangganan na hindi nila
dapat daanan, upang ang lupa ay hindi na nila muling matakpan.”  Pansinin mo ang mababasa sa talatang
ito.  Ang Dios ay naglagay ng mga hangganan ng tubig.  Hindi lang Niya ito nilikha, kundi Siya rin ang may
kontrol at nangangalaga sa kanila sa bawat lugar na kinalalagyan.  Sa pananampalataya, ako at ikaw
kasama si Noe, ay naniniwala na totoo ang mga bagay na ito.  Makapangyarihang iningatan ng Dios ang
sangnilikha.  Pero ang kawalan ng pananalig ang nagtatalikod at tumatanggi dito.

Isa ito sa mga katotohanan na isinama ni Pedro sa kanyang pagpapaliwanag sa pagkakalikha ng Dios at
pangangalaga sa sanlibutang ito.  Ang mga langit at lupa ay mula sa salita ng Dios!  Dahil sa Kanyang
salita, nilikha ng Dios at inalagaan ang sanlibutan, ang mundo bago ang pagbaha.  Ang pangyayari sa
paglikha ang nagsasabi nito.  Nang magsalita ang Dios sa Kanyang salita, nagkaroon ng liwanag.  Sinabi
ng Dios sa salita Niya,  “Magkaroon ng liwanag:… at nagkaroon nito sa himpapawid, hanggang sa buong
linggo ng paglikha.  Lahat ay nangyari sa makapangyarihang salita ng Dios.  Alam mo ba iyan?  Ito ay
isang simpleng salita, pinanghawakan din ng Dios ang lupa bago pa ang pagbaha.  Muli, ang salita ng Dios
na Kanyang pinangalagaan at pinamahalaan sa mga bagay-bagay ang humawak sa mga karagatan sa
kanilang lugar at pumigil sa mga ulan mula sa langit.  Ang Dios ang nagsalita nito.  Nanghawakan ito.

Pagkatapos nagsalita ang Dios, at ang lahat ng mga ito na Kanyang pinangalagaan ay nawasak dahil sa
baha.  Kahanga-hanga!

Ganito rin ito ngayon.  Pansinin mo ang sinasabi ni Pedro sa atin sa talatang 7 sa teksto na ating
isinasaalang alang dito sa II Pedro.  “Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita  ang kasalukuyang langit
at lupa ay iningatan para sa apoy, na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang
tao.”  Ang mga langit at lupa na nakikita natin ngayon ay pinangalagaan din.  Gaya sa pangangalaga ng
Dios sa lumang sanlibutan hanggang sa pagkawasak nito sa baha, ganoon din ang gagawing
pangangalaga sa bagong lupa ngayon, ang lupa na ating tinatahanan.  Pinangangalagaan Niya ito tungo
sa pagkawasak sa apoy, sabi ni Pedro.  Pero pinapangalagaan ito ng Dios.  Ang masasama ay walang
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malay sa katotohanang ito.  Ang iglesia ngayon ay nangangaral ng malaya sa pangangalaga ng kamay ng
Dios sa sanlibutang ito.  At ang kamay ng Dios na ito na nangangalaga sa lupa ay Siya ring kamay na
nangalaga sa lumang sanlibutan.  Ito ang makapangyarihang salita ng Dios na isinasalita Niya. 

Ang lupa ngayon ay kinakausap ng salita ng Dios na nangalaga sa lumang sanlibutan.  Ang kalawakan ay
pinapangalagaan.  Ibig sabihin, iniingatan ito ng Dios na gaya sa yaman.  Ito ay pinapanatili na gaya sa
lumang kayamanan na malapit nang bukasan at mahayag ang nakakatakot na kapangyarihan ng Dios
laban sa masasama.

Iyan ang kahulugan ng ating teksto na nakasaan ngayon na ang sanlibutan noon, na inapawan ng tubig
ay napahamak.  Ang lumang sanlibutan – ay pinalitan ng bagong sanlibutan.  Kahanga-hangang
kapangyarihan ng Dios ang nahayag sa atin sa pagkawasak na ito ng lumang sanlibutan.

Pero hindi kasing kahanga-hanga ito dahil sa huling pagkawasak na mangyayari sa huling araw.  Maliit lang
ang pabaha kung ihahambing sa mangyayari kapag nagbalik na si Jesu Cristo.  Kaya ang pagbaha ay isang
klase ng paglalarawan sa Lumang Tipan na nananawagan sa huling pagkawasak ng makasalanang
sanlibutan.  Ang baha ay pagkawasak lamang ng mundo.  Sa huling araw, kapag nagbalik na si Cristo,
hindi lang ang himpapawid, kundi ang labas din ng sanlibutan ang mawawasak.  Sinasabi sa atin ni Isaias
na ang lahat ng mga bagay ay mababalunbon na gaya sa isang aklat (scroll).  Sa panahong iyon hindi na
tubig, ang wawasak sa lahat.  Kundi ang buong kalawakan ang wawasakin dito.  Pero mawawasak ang
kalawakan dahil sa isang element sa kalawakan:  ang apoy.

Sinasabi ng Salita ng Dios sa atin, na makikita natin ang pagbabagong ito.  Ang mga langit at lupa ngayon,
ay naghihintay tungo sa apoy.  At ang mas malalang paglalarawan ay nasa talatang 10.  “Ngunit darating
ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng
malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay
masusunog.”  Malulusaw ang langit sa matinding init.  Ang mga bituin, araw, buwan ay mahuhulog sa
kanilang kinalalagyan.  Uulan ng apoy sa sanlibutan at ito ay mawawasak, at lahat dito ay masusunog sa
init.

Darating ang pagkawasak.  Ito ay mangyayari na tulad sa pagbaha.  Itatanggi ito ng mga
di-mananampalatayang scientist.  Sasabihin nila na ito ay laban sa batas-ng-kalikasan.  At ang masamang
sanlibutan ay magtatawanan sa iglesia na nagpapahayag sa pagdating ni Cristo at ang sanlibutang ito ay
wawasakin ng apoy.  At ang sanlibutan ay patuloy na nabubuhay na tila walang mangyayaring katapusan.
Subalit ang mga langit at lupa ngayon ay mawawasak.  At iyan ay dahil sa kapangyarihan ng salita ng
Dios.

Ang pagbabalik ni Cristo ay isang kapangyarihan.  At kapag nagbalik Siya, ipapadala Niya ang Kanyang
mga anghel para iligtas ang Kanyang bayan mula sa pagkawasak.  At pagkatapos sisigaw si Cristo sa lupa,
sa kalawakan na magbabalot sa lahat ng ito sa init at apoy.  At mapapahamak ang lahat ng masasama.

Apoy ang maghahatid ng kahatulan sa araw ng paghatol, sabi ni Pedro, ang araw ng kahatulan o
kapahamakan at pagkawasak sa masasama.  Sa araw na iyan ang lahat ng kawalang pananalig ay
mawawasak.  Wala na ang sumpa ng kasalanan sa lupa.  Wala nang magdududa at magtatanong sa
kapangyarihan ng Dios na Makapangyarihan sa lahat.  At pagkatapos dadalhin Niya ang isang bagong
daigdig ng kaganapan, kung saan wala na ang oras at ang walang hanggan na ang maghahari sa
kaganapan.  

At iiwan sa mga anak ng Dios ang katiyakan na magbibigay sa ating puso ng kahinahunan.  Ang masama
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ay kusang-loob na walang malay.  Iyan ang nagbibigay ng kahinahunan sa kanila ngayon.  Nilalayuan nila
ang Dios.  Gumawa sila ng haka-haka na mula sa kanilang kawalang pananampalataya.  Pagkatapos silang
napahamak ay walang takot sa katapusan o pagkawasak.  Binalewala nila ang pagbaha na nag-resulta sa
katapusan.  Pero iyan kasi ang kahangalan sa kanilang puso.

Darating na si Cristo.  At dararating si Cristo para wasakin ang sanlibutan ng masasama.  Pero isang
maluwalhating araw ito para sa iglesia!  Na masamang bagay naman sa masasama!  At dahil nalalaman
natin ito, gaya kay Noe, nalalaman natin na makakatakas sa pagkawasak.  Hinihintay natin ang huling
pagpapalaya sa atin mula sa kasalanan.

Darating na si Cristo.  Lahat ng nakakarinig sa patotoo ng Salita ng Dios na nasabi sa lahat ay sumunod
sa iglesia.  Hindi Siya mabagal sa Kanyang pangako.  Darating ns Siya.  Paniwalaan natin iyan.

________________________________________

Manalangin tayong lahat. 

Mahabagin naming Dios, Amang sumasalangit, nagpapakumbaba kami sa Inyong dakilang trono at
kapangyarihan at kinikilala namin at inaamin na Ikaw po ay Dios na Siyang may kontrol sa lahat ng mga
bagay sa Inyong kapangyarihan.  Ikaw po ang nasusunod sa Iyong sangnilikha.  At kapag natapos na ang
Iyong kalooban sa sanlibutan, nalalaman namin na Ikaw po ang wawasak sa lupa at sa kalooban Mo,
ilalagay Mo po ang Iyong bayan sa walang hanggang kasiyahan at kapayapaan.  Ama, huwag nawa
kaming maging mapag-alala, bilang iglesia ni Jesu Cristo, upang aming itampok ang Ebanghelyo na
darating na si Jesu Cristo at ang lupang ito ay mawawasak.  At ang babala nawang ito ay hindi tumigil sa
aming mga labi na Iyong iglesia.  Patawarin kami sa aming kawalang pananampalataya, patawarin kami
sa aming kahinaan ng pananampalataya.  At gabayan Mo po kami, Ama, sa daan na nalalaman namin na
Ikaw sa Iyong Anak at sa paghihintay namins a araw kapag dumating na si Jesu Cristo.  Dalangin namin
ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


