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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Exodo 16

“Ang Tinapay Na Nagmumula Sa Langit”

ni Rev. Carl Haak

Kung mayroong isang bagay na binigyang-diin sa Salita ng Dios, ito na iyon: Nalalaman ng Amang nasa
langit kung ano ang ating kailangan, at nangako na magpupuno sa bawat araw ng ating mga
pangangailangan:  pisikal, emosyonal, espiritual.

Makikita mo sa pamamagitan ng iyong Biblia, at ikaw ay matutulala dahil sa paulit-ulit na pagsasalita ng Dios
sa katotohanang ito.  Filipos 4:19:  “At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang
mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.”  Mula sa Kanyang walang hanggang imbakan ng
kaawaan at biyaya kay Cristo, Kanyang ipinangako na ibibigay ang ating pangangailangan.  Paulit-ulit na
ginagamit ng Biblia ang halimbawa ng sangnilikha, lalo na ang mga ibon.  “Masdan ninyo ang mga ibon sa
langit,” wika ni Jesus.  “Hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan;
at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kay sa kanila?
Nalalaman ng inyong Ama ang inyong pangangailangan.  Subalit hanapin ninyo muna ang kaharian ng Dios
at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo.”  At muli, ang mga propeta.  Isaias 41:17,  “Ang
dukha at mapagkailangan ay humahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw;
akong Panginoon ay sasagot sa kanila, akong Dios ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila.”

Kung itatanong mo ang tanong na:  “Subalit paano ko malalaman na sa aking kalagayang ito, na ako ay
natanggal sa trabaho, may kapansanan; paano ko malalaman na ang Dios ang magpupuno para sa akin,
para sa aking pamilya, na magagawa kong maabot ang aking pananagutan?”  Pagkatapos ako ay
magtitiwala, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, ikaw ay maniniwala ng buong puso sa soberanong Dios
na itinuro ng Kasulatan.  Ipinangako ng soberanong Dios ang mga pangangailangan ng bawat isa sa
Kanyang mga anak.

At kung iyong sasabihin,  “Subalit paano ko malalaman, kung ano ang kasiguruhan ay nasa likod ng
pangako?”  dapat mong tingnan ang krus.  Mga Roma 8:32,  “Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling
anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng
mga bagay?”  Dito ang apostol ay nangangatwiran mula sa dakila hanggang sa mababa.  Kung ang Dios,
sa pamamagitan ng biyaya, ay ibinigay ang Kanyang Anak para sa Kanyang mga Anak, ang hinirang;  kung
Kanyang ibinigay ang Kanyang sarling Anak, kundi inihatid Siya para sa kanilang lahat, paanong magagawa
din ng Dios kasama si Cristo na malayang ibigay sa atin ang lahat ng mga bagay?  Ito ay ang mga bagay
na kailangan natin.  Kung Kanyang iniligtas ang ating mga kaluluwa, hindi ba Niya magagawang
pangalagaan tayo habang tayo ay nasa sanlibutang ito?  

Ating mababasa sa Lumang Tipan na pinakain ng Dios ang mga anak ni Israel sa ilang sa loob ng
apatnapung taon ng mana, isang tinapay na Kanyang ipinaulan pababa mula sa langit, isang tinapay na
bumuhay sa kanila, isang tinapay na mapagbiyayang ibinigay ng Dios, ng may katapatan, at araw-araw.
Tumigil ang mana nang ang Israel ay makatawid ng Ilog Jordan at makapasok sa lupain ng Canaan, kung



Page 2 of  5

saan na nagagawa nilang makakain sa lupain na inihanda ng Dios para sa kanila.  Nagtatag ang Dios ng iba
pang paraan na Kanyang maibibigay ang kanilang mga pangangailangan.

Ating mababasa sa Josua 5:12,  “At ang mana ay naglikat nang kinabukasan, pagkatapos na sila'y makakain
ng imbak na trigo ng lupain.”  Habang sila ay nasa ilang sa loob ng apatnapung taon, ang Dios ay nagpadala
sa kanila ng mana.  Ang salitang “mana” ay nangangahulugang  “Ano ito?”  Upang maunawaan kung bakit
tinawag nila itong mana, dapat mong isipin ang unang pagkakataon nang magising ang mga Israelita nung
umaga at sila ay sinalubong nang mga sangkap sa sahig, isang puting sangkap na kanilang tinipon at
pwedeng lutuin at ginawa itong tinapay.  Nang makita nila ito sa lupa, kanilang nasabing,  “Ano ito?”

Dapat nating isipin ito, at magtanong ng may pagtataka, hindi inaakalang pagtataka at pagkagulat, sa
buong buhay nila, nang bigyan tayo ng Dios sa isang panlupang pangangailangan:  Ano ito?  Makikita din
natin, kung ano ang nasa likod ng ibinibigay ng Dios sa atin, ang kanyang katapatan, biyaya at pag-ibig.

Ating tingnan sa ilang saglit ngayon, sa kamangha-manghang katotohanan ng Dios, ang katotohanang ito
na ipinangako ng Dios na ipagkaloob sa atin sa araw-araw na pangangailangang espiritual at ating pisikal
na pangangailangan, sa pamamagitan ng pagtingin sa tinapay na nagmumula sa langit.

Iyong mababasa ang mana at ang kaloob sa Israel sa Biblia sa Exodo 16.  Ang mga anak ng Dios ay
dumaan sa Dagat na Pula at nasa kanilang daan patungo sa Canaan.  Sa pamamagitan ng
makapangyarihang kamay ng Dios ang tumubos sa kanila mula sa pagkakagapos ng Ehipto.  Sila ay tatlong
araw na naglalakbay at sumapit sa isang lugar kung saan ang tubig ay napakapait.  At sa kawalang
pananampalataya sila ay nag-reklamo laban kay Moses at sinabi,  “Ano ang ating iinumin?”  Subalit sa
kaawaan ng Dios, ay nagkaloob ng matamis mula sa mapait na tubig at, sa kanila ng kanilang
pagmumukmok, binigyan sila ng Dios kung ano ang kanilang kailangan.

Pagkatapos ating mababasa na sila ay dinala ng Dios sa Elam, isang lugar ng pitongpung mga puno ng
palma at labingdalawang mga balon ng tubig, para sa isang panahon ng pamamahinga.  Matapos ito
Kanyang inakay sila sa ilang ng Kasalanan,  isang ilang sa pagitan ng mga bundok ng Elam at Sinai.  Ang
ilang ng Kasalanan ay ipinangalan hindi dahil sa kung ano ang gagawin ng Israel, kundi, ang salitang ito
ay tumutukoy sa putik, o isang chalk, o isang puting lubos.  Ito ay salitang tumutukoy sa tuyong putik na
lupa, ang hiwa-hiwalay na bato na pangkaraniwan sa lugar na ito, at mababang burol na nakapaligid.  Ito
ay isang ilang.  Ito ay isang baog, masama, malungkot, na may tuyong tubig sa daanan patungong Canaan.

At habang sila ay naglalakbay, ang kanilang probisyon ay mauubos na.  Ang mga ito ay buhat sa Ehipto
ayon sa kanilang makakayanang dalhin.  Ating mababasa sa Exodo 12:36 na ang mga taga Ehipto ay
nagbigay sa kanila ng mga napakabigat na dalahin, na nagsasabing,  “Narito kunin nyo ito at magsialis.
Kunin nyo ito.”  Kaya dala nila ang kanilang mga dalahin, sa kanilang mga kariton, lahat ng kanilang
makakayanan.  Subalit ngayon, wala na itong laman.

Pansinin mo ang dalawang bagay tungkol sa kanilang kasalanan, ang kanilang kasalanan ng pagre- reklamo
laban kay Moses at laban sa Dios.  Pansinin mo una sa lahat, na ang kanilang kasalanan ay madaling
sumambulat – at kung gaano sila kaingat dapat.  Ang mayroon lang sila ay tubig na mapait at ginawang
matamis lang.  Ang mayroon lang sila ay ang Dagat na Pulang nahati.  Kanila lang nakita si Faraon at mga
taga Ehipto na napahamak.  Ang mayroon lamang sila at sampung salot na sumira sa Ehipto.  At sa araw
na iyon, kanilang nakita ang haliging ulap na gumabay sa kanila sa araw, at haligi ng apoy naman sa gabi.
At gayonman, madali silang nagreklamo.  Dapat nating mapansin ang ating masamang kalikasan.  Dapat
nating mapansin kung gaano kaliit ang ating kahirapan para sa atin, na sasambulat sa alaala ng lahat ng
kabutihan ng Dios.
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Subalit pansinin ang pangalawa, patungkol sa kasalanang ito, kung gaano ito mapandaya, kung gaano
kahangal ang nagagawa sa atin ng kasalanan.  Ang mga anak ni Israel ay nagpasimulang magsabi kay
Moses,  “Mas mabuti pang mamatay na lang kami.  Dinala kami ng Dios dito upang mamatay at mapatay
lang kami.”  Ito ay isang nakapalakas na pangungusap at napakahangal!  At ito ay hindi totoo.  Subalit,
makikita mo, ginagawa ng kasalanan na tayo ay maging mapaghinala sa Dios.  Kapag ang mga bagay ay
hindi umaayon sa ating paraan, kapag ang probisyon ng bukas ay hindi tiyak, paano tayo tumugon?  Tayo
ba ay nagiging mapaghinala sa Dios?  Pinaparatangan ba natin Siya?

Tinapos ng Dios ang reklamo ng mga Israelita.  Nang mapagbiyaya at masagana, Kanyang ibinigay ang
kanilang mga pangangailangan.  Una sa lahat, ating mababasa sa Exodo 16 na Siya ay nagpadala ng mga
pugo, isang maliit na ibon – sapat para sa isang hapag.  Sasabihin ngayon ng pakahulugan ng kawalang
panananalig na ito ay isang normal na pangyayari; na mayroong paglalakbay ng mga ibong ito at tinangay
ito ng hangin pababa sa lupain nila para makuha ito ng mga Israelita.  Heto na naman ang kanilang
kawalang pananampalataya!  Anoman ang himala na dumating, pinipilit nilang ipaliwanag ito ng papalayo.
Nagpadala ang Dios sa pamamagitan ng Kanyang kamay ng – pugo – sapat upang mapakain ang dalawang
milyong katao sa ilang.  At pagkatapos, sa kinaumagahan, ang Dios ay nagpadala ng mana.

 Ating mababasa nang ang mawala ang hamog, isang maliit na pabilog na bagay ang matatagpuan sa lupa,
kasing-laki ng isang binhi.  Ito ay maputi, at ito ay malasa.  Sinasabi ng Biblia na ito ay may matamis na
tulad sa pulot, isang bagay na tulad sa apa.  Ito ay masarap.  Tinitipon nila ang mga ito.  At ginigiling nila
ito upang maging harina.  O niluluto nila ito, o pinapakuluan.  Ang bawat pamilya ay lumalabas at kumukuha
ayon sa kanilang pangangailangan.  Kaya ang ibang pamilya ay kumukha ng marami at ang iba ay kakaunti.

Ngayon, ating tingnan ang mismong punto dito, at ang pagsasagawa sa ating mga sarili.  Ito ay isang
himala.  Ang probisyon ng Dios sa ating pang araw-araw na pangangailangan ay isang himala ng Kanyang
kapangyarihan, pag-ibig, at katapatan.  Muli, ang lakas ng kawalang pananampalataya ay nagbibigay
kahulugan sa Kasulatan at sinasabi,  “Maipapaliwanag namin ito.  Ang mana ay mula sa puno sa ilang at
nadudurog ng maliliit na tulad sa patak.  Kapag ang araw ay sumisikat ito ay hindi na mabuti.”  Subalit
sinasabi ng Dios na ang mana ay nagmula sa langit, hindi mula sa puno.  Sinasabi ng Dios na hindi ito
nalalaman ng mga Israelita kung ano ito.  Sila ay nasa ilang, at alam nila ang tungkol sa mga puno.
Sinasabi ng Dios na ito ay dumarating sa loob ng anim na araw at hindi sa ikapitong araw.  Sinasabi ng Dios
na ito ay dumarating araw-araw sa loob ng apatnapung taon.  Sinasabi ng Dios na Kanyang ibinibigay ang
sapat upang mapakain ang dalawang milyong katao.  At paliwanag na ito ay natural lang ay walang
kabuluhan.

Ito ay isang kapangyarihan ng Dios.  Maaari mong gamitin ang calculator para dito.  Ang isang salop, sa
bawat tao sa isang araw; para sa dalawang milyong katao – ang Dios ay nagbigay ng laksa-laksang pagkain.
Subalit nakita mo ba, ang probisyon ng Dios ay mga himala.  Ang isang piraso ng tinapay, ba ng pagtubo
ng trigo – magagawa mo ba ito?  Ang gatas at mga itlog, cereal, isang inihaw sa pugon, mga buto at mga
patatas – ito ay isang himala.

Pangalawa, pansinin, na ang Dios ay nagbigay ng sapat lang sa isang araw.  Ating dalangin,   “Bigyan mo
kami ng aming kakainin sa araw-araw.  Bigyan mo kami ng sapat para sa isang araw.”  Ang mana na ito
ay sapat.  Ito ay may mga bitamina.  Mayroon ito ayon sa kanilang kailangan.

At ang huli, ito ay masarap.  Hindi lamang ito isang tasa ng lugaw.  Hindi lamang ito isang tasa ng dinurog
na patatas.  Ito ay may masarap na amoy; ito ay may magandang lasa.  Ito ay nakakabusog.  Ating
mababasa sa Mga Awit 78:25 na tinawag ito ng Dios na  “pagkain ng anghel” – hindi dahil kinakain ito ng
mga anghel, kundi dahil ito ay lalapat sa isang anghel.  Marahil ang mga anghel ang nagdala nito.  Ito ay
lalapat sa isang hari.
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Ang manang ito ngayon ay ibinigay ng Dios sa Israel ay isang uri ng larawan, ng ating Panginoong Jesu
Cristo na siyang kasapatan ng isang makasalanan – lubos na kasapatan.  Tinawag Niya ang sarili na  “ang
Tinapay ng buhay.”  Si Jesu Cristo ang tunay na tinapay.  Si Jesu Cristo ang probisyon ng Kanyang biyaya
na ibinigay sa mga makasalanang nangangailangan.  Sa Juan 6:27, nagbigay ng babala si Jesus sa mga
Judyo na lumalapit sa Kanya matapos nilang makita ang himala ng pagpapakain ng limang libo na may
kaunting tinapay at isda.  Kanyang binalaan sila na huwag magsikap para sa karne na nauubos kundi para
sa karne na tumatagal ng walang hanggang buhay, na maibibigay ng Anak ng Dios sa iyo.  Sinasabi Niya
na hindi ka dapat mabuhay para sa mga bagay na nauubos sa sanlibutang ito – para sa kasuotan, para sa
pag-aari, at mga puhunan.  Hindi ka dapat mabuhay lang upang magkaroon ng tiyan na puno ng
mabubuting mga bagay.  Kundi ang dapat mong pagsikapan ay para sa mga tunay na makalangit na
tinapay, ang tunay na mana.  At kanilang tinanong Siya,  “Ano itong tunay na mana?  Ibinigay sa ating mga
ama ang tinapay sa ilang.  Ito ba ang sinasabi mo?”  Ar sumagot si Jesus,  “Hindi, ako ang Tinapay ng
buhay.”

Kung wala sa iyo si Jesus, ikaw ay magugutom.  Ikaw ay magugutom sa espiritual.  Ang kakainin mo lang
ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, ang kasalukuyan, mga bagay na mauubos sa buhay na ito.  Ikaw ay
kumakain ng kusot.  Ang ating kailangan ay si Jesu Cristo.  Siya ang himalang-tinapay na dumating buhat
sa Dios.  Siya ang Anak ng Dios.  Ang Dios ang nagbigay at tumugon sa Kanya.  Siya ang Tagapagligtas na
nagbigay ng Kanyang buhay sa krus, ang nagtakip sa mga kasalanan ng mga anak ng Dios.  Siya ay sapat.
Siya ang sapat sa lahat, lahat ng iyong kailangan sa iyong sala at kahihiyan.  Lahat ng kailangan mo upang
mabusog kay Jesu Cristo – ang pag-asa para sa hinaharap, ang nagtatagumpay sa mga takot ng bukas,
kalakasan ngayon, pampalubag-loob sa kalungkutan.  Hindi mo kailangan ng mga bitamina.  Si Jesu Cristo
ang Tinapay ng buhay.  At Siya ay masarap.  Siya ang mas matamis kaysa sa pulot.  Lahat ng biyaya ng
Dios ay naka-imbak kay Jesu Cristo.

Nagkaloob ang Dios sa Israel ng mana sa ilang sa paraan ng pagsubok.  Sinabi ng Dios kay Moses na
bibigyan Niya sila ng mana na pang isang araw sa isang oras, at kanilang titipunin lang kung ano ang
kanilang kailangan sa isang araw.  Pagkatapos, sa araw bago ang Sabbath, kailangan silang magtipon ng
sapat pang dalawang araw dahil hindi magbibigay nito ang Dios sa Araw ng Sabbath.  At nagkamali sila dito.
Ang ilan ay nagtipon ng higit sa kung ano ang kanilang kailangan at ito ay nabulok sa kanila.  At ang iba
ay nabigo na makapagtipon ng sapat para sa Araw ng Sabbath at sila ay nagutom.  Hindi sila nakinig sa
Dios.

Nagbigay ang Dios ng pagsubok sa kanilang pananampalataya upang turuan sila na dapat silang matutong
mabuhay at nakadepende sa Salita ng Dios.  Pinahirap ito ng Dios.  Inalis ng Dios ang lahat ng pantaong
posibilidad at pagkatapos binigyan sila ng tinapay mula sa langit.  At pagkatapos, sa Kanyang Salita,
Kanyang sinabi,  “Sa ganitong paraan Ako magbibigay ng inyong mga pangangailangan.  Dapat kayong
magtiwala at maniwala sa akin.”

Ito rin ang ating pagkatawag.  Ang ating pagkatawag ay ang magtiwala.  Ang ating pagkatawag ay ang
maniwala sa pangakong ito ng Dios na Kanyang ibibigay ang ating mga pangangailangan sa araw-araw, na
Kanyang ipagkakaloob ang ating espiritual na pangangailangan.  Minsan ang Dios ay naghahatid sa atin ng
mga panahong mahirap.  Kanya tayong dinadala sa sukdulan ng pagtitiis.  Inihahatid Niya tayo sa dulo ng
ating tali.  At ginagawa Niya ito upang tayo ay tumingala sa Kanya, at magtiwala sa Kanya, at matutong
maniwala sa Kanyang Salita at upang maunawaan kung ano ang sinasabi ni Moses sa Deut. 8:3,  “Hindi
lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawa't bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon.”
Dapat tayong matuto dito sa ating pisikal, emosyonal, at buhay espiritual.  Nangako ang Dios na Kanyang
ibibigay ang ating mga kailangan sa paraan ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya.
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Inutusan ng Dios si Moses na kumuha ng mana at ilagay ito sa Arko ng Tipan ng Dios bilang isang alaala
ng Kanyang biyaya.  Ngayon, bakit ito ginawa ng Dios?  Ang sagot ay ito:  Biyaya.  Binigyan sila ng mana
ng Dios mula sa Kanyang biyaya.  Hindi Niya pinakitunguhan ang Kanyang mga anak nang ayon sa
nararapat.  Sila ay nagreklamo nang ang tubig ay mapait.  Sila ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa nang
sila ay nasa Dagat na Pula na.   At, nang mawalan sila ng makakain, ang kanilang pagre-reklamo ay lalong
lumala.  Ito ang panahon na ating dapat asahang ang Dios ay kulugan sila at padalhan sila ng Kanyang
kidlat at apoy mula sa langit upang patahimikin sila.  Subalit hindi tayo pinakitunguhan ng Dios ng ganito,
tulad ng hindi Niya ipinakitungo sa Israel, dahil kung sino tayo, kundi ano tayo sa pamamagitan ng Kanyang
biyaya kay Cristo.

Tayo man ay mga mareklamo mga din naman.  Madaling nawawala sa ating paningin ang Dios.  Ating
ipinapakihulugan ang pamamaraan ng Dios ng hindi wasto.  Ating sinasabi, sa ganitong mahirap na
ekonomiya, na ang Dios ay kumikilos upang patayin tayo.  Alam ba Niya kung gaano ito kahirap?  O sa lahat
ng ating obligasyon?  Nakakatiyak tayo na ginagawa ng Dios ito upang ibagsak tayo – isa isa.

Subalit hindi ibinabagsak ng Dios ang Kanyang mga pinili.  Inaakay sila ng Dios.  At Siya ang umaakay sa
kanila upang ipakita sa kanila ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng mga bagay:  Sa Kanyang sarili.
Upang ipakita sa kanila na ang Dios ay sapat sa lahat.  Ang makasama ang Dios ay isang kasapatan.  Sino
ang nagkamali sa huli nang ang Israel ay nagutom sa ilang at ang sinabi ng Israel,  “Dinala Niya tayo dito
upang patayin tayo!”  Sino ang nagkamali?  Israel ba o ang Dios?  Ikaw ang humatol.

At sino ang nagkakamali kapag tayo ay nag aalinlangan, kapag ating iniisip na ito ay imposible, na walang
solusyon, kapag tayo ay nagreklamo?  Tayo ang mali.  Ang Dios ay nagbigay sa atin ng alaala ng Kanyang
biyaya.  Ang alaalang ito ng Kanyang biyaya ay hindi isang tasa ng mana sa isang kahong tinatawag na
Arko.  Kundi ang alaalang ito ng biyaya ng Dios ay ang Krus.  Tingnan mo ang krus na ito anak ng Dios, at
tingnan ang Salita ng Dios na nagsasabing ganito,  “Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak
kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga
bagay?”  

Alalahanin mo ang Salita ng Dios.  Mula sa krus ang Dios ay nagsalita at nagsasabing,  “Aking ibibigay ang
inyong pang araw-araw na mga pangangailangan.  Aking ibibigay kung ano ang inyong kailangan para sa
panlupang pamumuhay.”  At meron pa, alalahanin mo ang salita ni Cristo:  Siya ang Tinapay ng buhay.  Ang
taglayin Siya ay kasapatan.  Ang humiwalay sa Kanya ay kamatayan at salot at pagkagutom.

Tayo ay nakatali kay Jesu Cristo.  Mayroon tayo ng lahat ng mga bagay kay Jesu Cristo.  Tayo ay busog,
tayo ay masisiyahan kay Jesu Cristo.  Dahil Siya ang Tinapay ng langit.  At patungkol sa tinapay na ito, si
Jesu Cristo ang tunay na Tinapay buhat sa langit.  Sa pamamagitan ng biyaya tayo ay dumadalanging
“Panginoon, palaging ibigay sa amin ang Tinapay na ito.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyo para sa Inyong banal na Salita.  Dalangin namin ang bawat
pagpapala sa aming mga kaluluwa sa araw na ito, na kami ay maniwala sa Inyong Salita, na aming malaman
na Kayo po ang magbibigay para sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan kay Jesu Cristo.  Ibigay
sa amin na hanapin si Cristo bilang tunay na Tinapay, ang tanging kasiyahan sa buhay na ito.  Aming
dalangin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


