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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 35:3-6

“Kung Magkagayo’y Lulukso ang Pilay”

ni Rev. Carl Haak

Sa pagpapatuloy natin ngayon ng serye ng mga mensahe sa pagpapala ng paghahari ng Immanuel,
babalik tayo sa Isaias 35, at titingnan natin ang mga talatang 3-6.  Mababasa natin:  “Inyong palakasin
ang mahihinang kamay, at patatagin ang mahihinang tuhod.  Inyong sabihin sa kanila na may
matatakuting puso, Kayo’y magpakatapang, huwang kayong matakot! Narito tingnan mo, ang inyong Diyos
ay darating na may paghihiganti, na may ganti ng Diyos.  Siya’y darating at ililigtas kayo.  Kung
magkagayo’y mamumulat ang mga mata ng bulag, at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan; kung
magkagayo’y lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan.”

Nakita natin noong isang linggo na ang magandang kapitulong ito sa Isaias (35) ay nangungusap sa
mayaman at mamahaling mga pagpapala ng pagpapakita ng Mesias.  Ito ay nangungusap kung ano ang
ibig sabihin sa atin ng pagparito ng Anak ng Dios sa sanlibutan, sa pamamagitan ng birheng
kapanganakan.  Isang hindi maisip at di-sukat mapaniwalaang pagbabagong-anyo ay mangyayari,
mababasa natin sa mga talatang 1 at 2 – higit na kamangha-mangha sa anumang ating maiisip.  Ang isang
tigang na disyerto ay inilalarawan sa atin.  Ang nag-iisa at tuyong disyerto.  Bigla itong nabago sa harapan
ng presensya ng Panginoon.  Ang disyerto ay namulaklak gaya ng rosas.  Ang nag-aalab na disyerto (tt.
1,2 ng Isaias 35) ay nadaramtan ngayon ng mga bulaklak.  Ang nagtataasang sedro at kaluwalhatian ng
Lebanon ay ibinigay rito.  Ang karilagan ng Carmel at Sharon, mayayamang pastulan, ang ngayon ay
naglalarawan ng tanawin na dating ilang lahat at tigang.

Nakikita natin ang larawan ng espiritwal na pagbabago na darating sa mga anak ng Dios bilang resulta ng
kaloob ng Anak ng Dios sa ating laman.  Ito ay ang biyaya ng ating Panginoong Jesu Cristo, na ipinadala
para sa atin na pinasama-sa-kasalanan, tigang at may salang mga kaaway ng Dios.  Siya ay pumarito una
sa lahat upang baguhin tayo, upang alisin yaong napakasamang sala.  At pagkatapos upang baguhin tayo
sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, itinatanim sa ating mga puso ang Kanyang buhay.

Si Jesu Cristo, kung gayon, ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan.  Kaya nga Siya ay
ipinanganak sa Bethlehem.  Si Jesu Cristo ay hindi pumarito sa sanlibutan upang gawing mas mainam na
lugar ang kasalukuyang sanlibutang ito, kung saan ang mga tao ay pupunta sa impiyerno.  Hindi Siya
pumarito upang tubusin ang lipunan.  Siya ay pumarito upang baguhin ang Kanyang mga anak mula sa
pagiging anak ng kapootan tungo sa pagiging anak ng Dios.  Alam mo ba ito dahil itong kagila-gilalas na
pagbabago sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay nangyari sa iyo?  Ang biyaya ang gumawa ng
malaking kaibahan, kapag ito’y pumasok sa isang lalaki, o babae, o bata.  Kagila-gilalas na pagbabago ng
biyaya!

Ngunit ngayon, sa ating pagpapatuloy sa kapitulo, makikita natin ang parehong makapangyarihang
larawan ng mga pagpapala ng kapanganakan ni Jesus ay ibinigay sa atin sa mga talatang 3-5.  Ngayon
ay mababasa natin, hindi sa pagbabago ng lupain at lupa at klima, ng isang disyerto tungo sa isang
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pastulan, kundi ng mga naninirahan sa lupain.  Sila ay inilarawan sa atin bilang mga tao na nagdurusa at
walang pag-asa, mahihinang kamay at tuhod.  Sila ay inutusang magpakalakas at huwag matakot, dahil
ang kanilang Dios ay darating upang iligtas sila.  At pagkatapos, kapag Siya’y pumarito, ano ang
mangyayari?  Ang mga mata ng mga bulag ay mamumulat.  Ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan.
Ang pilay ay lulukso na parang usa.  At ang dila ng pipi ay aawit.  Dito ay nabasa natin ang isang espiritwal
ng pagbabago ng ating kaluluwa, ng ating pagkatao, ng ating buhay.  Tayo, na bulok at pinasama sa
kasalanan, hindi makakita, hindi makarinig, hindi makapagsalita – ngunit tayo ay nabago upang makita
ang kamanghaan ng nagliligtas na biyaya ng Dios, upang marinig ang tinig ng ating Tagapagligtas, upang
lumukso sa masayang paglilingkod sa Dios, at upang umawit upang ipakita ang Kanyang kapurihan.  At
ang lahat nang ito ay hatid sa atin ng pagparito ni Jesu Cristo.

Nalalaman mo ba itong personal?  Ito ba ang kagalakan ng panahon para sa iyo, ang kagalakan ng iyong
buhay, ang dahilan ng iyong kagalakan?  Nang makita tayo ng mata ng pag-ibig ng Dios at ipinadala ang
Kanyang Anak para sa atin, nagdulot Siya ng pagbabagong napakalaki sa atin – hindi pagbabago sa
pag-uugali, kundi buong pagbabago, isang espiritwal na pagbabago ng kalooban, ng katauhan, ng
pagnanasa.  Kung ang ‘biyaya’ ay nagpapahintulot sa iyo upang magkasala at mamuhay ng tulad ng isang
hindi nakakakilala kay Jesu Cristo, kung gayon ay wala kang biyaya.  Binabago tayo ng biyaya.  Lulukso
ang pilay na parang usa.

Makikita natin dito, una sa lahat, ang isang salitang nagbibigay-lakas na sinalita ng propeta.  Ang propeta
ay inatasang mangusap ng salitang nagbibigay-lakas sa kanila na mahihina at nasa punto ng kawalang
pag-asa, na nakadarama ng pagkagapi, na handa ng humiga at sumuko.  At ang pagbibigay-lakas ay
nakatuon sa katotohanang ang Dios ay darating upang iligtas tayo.  Mababasa natin:  “Inyong palakasin
ang mahihinang kamay, at patatagin ang mahihinang tuhod.  Inyong sabihin sa kanila na may
matatakuting puso, Kayo’y magpakatapang, huwag kayong matakot! Narito tingnan mo, ang inyong Diyos
ay darating na may paghihiganti, na may ganti ng Diyos.  Siya’y darating at ililigtas kayo.”

Ang mahihinang kamay, sa Biblia, ay larawan ng isang tao na kulang sa tapag, tapang upang magpatuloy.
Siya ay naging abala.  Ngunit ang mga hadlang ay naging sobra.  At ngayon wala siyang nakikitang daan
upang lumabas at walang layunin para mabuhay.  Ang mahihinang tuhod ay larawan ng isang tao na
nawala na ang lahat ng kasiguruhan at katiyakan.  Nararamdaman niyang ang lakas at pag-asa ay lumukso
na palabas ng kanyang kaluluwa, at hindi na niya mapanghahawakan ang mga pangako ng Dios.  At ang
resulta ay matatakuting puso, natatakot para sa hinaharap.

Ipinapaliwanag ng Hebreo 12:3, 12 kung ano ang kahulugan ng mahihinang kamay, mahihinang tuhod,
at matatakuting puso.  Sa talatang 3 sinabi sa atin na dapat nating isaalang-alang Siya, iyon ay, si Jesu
Cristo, upang hindi tayo manghina o manglupaypay sa ating mga isip.  At pagkatapos, at talatang 12,
mababasa natin, “Kaya’t itaas ninyo ang mga kamay na nanghihina at muling palakasin ang mga tuhod
na nanlulupaypay.”

Ang iyo bang mga kamay ay nanghihina at ang iyong tuhod ay nanlulupaypay ngayon?  Alam mo ba ang
mga pangako ng Dios ngunit hindi mo sila mapanghawakan?  Tila hindi sila makaalalay sa iyo?  Ang iyong
kasalanan – nakita mo na ba ang iyong kasalanan sa ganitong paraan, na ang lahat ng hininga mo ay
lumalabas sa iyo, ikaw ay nagsisi, pinatawad ka ng Dios, gayunman ay dinadala mo pa rin ang bunga ng
kasalanang yaon.  At ito ay masakit.  At ikaw ay puno ng pagsisisi sa alaala at kahangalan ng iyong
kasalanan.  O kapighatian.  Ang sarili mong kapighatian, o mga kapighatian ng iba.  Ang mga kapighatiang
ito sa dumarating sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay at nagpapahina sa iyo.  O sasabihin mo, “Ang
daan ng Panginoon ay imposible.  Walang pag-asa para sa akin.”  O matinding kalungkutan, tulad ng isang
itim na mangangabayo, hinahabol ka at wala kang mapuntahan.
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Ang salita ng Dios ay dumarating sa iyo bilang anak ng Dios at sinasabi, “Inyong palakasin ang mahihinang
kamay, at patatagin (bigyang katiyakan) ang mahihinang tuhod.  Inyong sabihin, huwag kayong matakot.
Narito tingnan mo, ang inyong Dios ay darating.”  Ang Kanyang tinig ay nagkikintal ng tapang sa ating
mga kaluluwa.  Ipinapangako Niya sa atin na Siya ay darating bilang Dios ng ating kaligtasan, ang
pagdating ng Mesias, ang pagpapakita ng Panginoon ng kaluwalhatian sa laman.

Dapat nating makuha iyon.  Ang ebanghelyo ng kapanganakan ni Cristo ay ang salita ng banal na
pagbibigay-kalakasan.  Ito ay ang salita ng pagpapalakas para sa iyo at sa akin at sa lahat ng mga anak
ng Dios sa anumang paraan tayo akayin ng Panginoon.  Dapat nating pag-isipan ang tungkol doon.  Dapat
natin itong pagbulayan.  Hindi tayo dapat magmadali.  Sinasabi natin, “Ah, oo, alam natin na si Jesu Cristo
ay ipinanganak sa sabsaban.  Sinong paslit ang hindi nakakaalam noon?”  Gayunman, tayo ay
naguguluhan.  Tayo ay nababagabag.  Tayo ay nadadaig.  Ito ay tila hindi natin nalalaman ang
katotohanan na tayo ay binigyan ng isang Tagapagligtas.  Ang kapanganakan ng ating Tagapagligtas, ang
pagparito ng Anak ng Dios sa ating laman, ang siya nating kalakasan.  Ito ang mensahe na ang Dios ay
bumaba mula sa Kanyang trono, pumasok sa kadiliman, pumarito kasama natin upang pasanin tayo at
iligtas tayo mula sa ating kasalanan.

Sa mundo ng kawalang-pananampalataya, ang pagparito ni Jesus ay isang katatakutan.
Paskong-katatakutan! Dahil, nabasa natin, na ang Panginoon ay darating na may paghihiganti, na may
ganti ng Dios sa Kanyang mga kaaway.

Subalit si Jesu Cristo ay nagpakita bilang ilaw ng Dios, ang kaligtasan ng iglesia.  At, kung gayon,
magpakatatag ka, huwag kang matakot.  Si Cristo ay isinilang.  Ang iyong kasalanan, ang iyong
kaparusahan – sabi mo, “Walang pag-asa”?  Makinig.  Pumarito ang Dios upang iligtas tayo.  
At ngayon ang mga kaparusahang iyon ay idinirekta sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang
pag-ibig.  Ang iyong sakit at kapighatian?  Dinalang lahat ng iyong Tagapagligtas ang lahat ng mga bagay
na ito at sila’y nasa Kanyang mga kamay.  Sila’y ginagamit Niya upang hubugin at ihanda ka.  Sabi mo,
“Ang daan ang Panginoon ay sobra”?  Huwag mong hatulan ang Dios ng iyong mga mata.  Kundi tumingin
ka sa Bethlehem at tingnan na pinahahalagahan Niya tayo, ibinigay Niya ang Kanyang sailing Anak para
sa atin.

Ang kapanganakan ni Jesu Cristo ay isang salita ng kamangha-mangha at banal na pagbibigay-kalakasan.
At ang kapanganakan ni Jesu Cristo ay isang salita sa atin ng mapagbiyayang pagbabago.  Ang Dios ay
darating.  Sapagkat si Jesu Cristo ay Dios sa laman.  At kapag dumating ang Dios, ang mga mata ng bulag
ay mamumulat at ang mga taingan ng bingi ay mabubuksan.  Kung magkagayo’y lulukso ang pilay na
parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit.  Kapag ang Dios ay dumating upang magligtas, iyon ay magiging
maluwalhating pagbabago na ginawa sa mga anak ng Dios.

Hindi ito makikita ng sanlibutan.  Sinasabi ng sanlibutan, “Sabi mo may makapangyarihang pagbabago ang
dumating sa sanlibutan sa Bethlehem ng Judea, mas higit pang makapangyarihan kay sa malikhaing tinig
ng Dios kung saan, sabi mo, ang lahat ng mga bagay ay ginawa?  Nanggaling na kami sa Bethlehem.
Subalit mayroon pa ring kakulangan sa mga pinanganak at karamdaman at kamatayan at krimen at
kahirapan at digmaan, at ang pang-aabuso ay lumalala.  Nasaan ang pagbabago?  Ibig mo bang sabihin
na tutubusin natin ang sanlibutan para kay Jesus, na ang pag-asa ay nasa paggawa ng batas ng mga tao,
pagbabagong panlipunan, pagtanggap sa bawat relihiyon, ang Sampung Utos sa pader ng korte?  Siya ay
pumarito,” sabi ng sanlibutan, “nasaan ang pagbabago?  Nasaan ang masigla, kagila-gilalas, matagumpay
na pagbabago?  Nasaan?
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Ang sagot ng evangelio ay:  Ito ay nasa puso ng Kanyang mga anak.  Kung ang sinoman ay na kay Cristo,
siya ay bagong nilalang (II Cor. 5:17).  Ito ang makapangyarihan, buhay na pagbabago sa loob ng anak
ng Dios, mula sa patay, marapat sa impiyerno, puno ng galit na makasalanan tungo sa isa na iniluluhod
ang kanyang tuhod sa pag-ibig at paggalang sa harapan ni Jesu Cristo.

Sinasabi ng Dios na ang kagila-gilalas na pagbabago ay yaong isa na hatid sa atin ng biyaya ni Cristo.
“Dati akong bulag, subalit ngayon ay nakakakita na; dati akong bingi subalit ngayon ay nakakarinig na;
pilay mula sa leeg pababa subalit ngayon ay nakalulukso na; dati akong pipi subalit ngayon ay nakakaawit
na.”  Pagkatapos, ay sinasabi ng teksto, iyon ay, kapag dumating si Jesus, ang kagila-gilalas na pagbabago
na sumasalamin sa kaluwalhatian ng Dios ay magaganap.  Isang kagila-gilalas na kapangyarihan na higit
na kamangha-mangha kay sa nang ang Dagat na Pula ay nahati o nang ang araw ay tumigil sa panahon
ni Josue o nang magsalita ang Dios upang magkaroon ng sanlibutan sa pasimula.  Ang kagila-gilalas na
kapangyarihan ng biyaya ay nakita nang ang Anak ng Dios sa laman ay dumating at nang ang Anak ng
Dios ay kinuha sa Kanyang sarili lahat ng sumpa at ang impiyerno ng ating kasalanan at nang ang Kanyang
Espiritu ay dumating upang baguhin ang ating mga puso upang tayo, na mga patay sa kasalanan, ay
makilala Siya ngayon at ipahayag Siya.  Alam mo ba ang pagbabagong ito mula sa isang bulok na
makasalanan tungo sa isang nagsisising anak ng Dios – itong kagila-gilalas, malikhain, mapagbiyayang
pagbabago na tanging Dios ang makagagawa sa ating mga puso, at Kanyang ginawa sa pamamagitan ni
Jesu Cristo?

Ito ay apat na bahaging pagbabago.  Kung magkagayo’y mamumulat ang mata ng bulag.  Ang maging
bulag ay upang hindi makita ang kagandahan ng Dios.  Ang maging bulag ay maging bihag ng kadiliman
ng kasalanan.  Ang maging bulag ay ang mamuhay sa kayabangan at kapalaluan.  Ito ay ang pag-iisip na
ang pita ay nagbibigay kasiyahan, na ang mga bagay ay nagdadala ng kapayapaan, na ang palakpak at
pagtanggap ay nagdadala na kasiyahan.  Iyan ang pagiging bulag.  Ang makakita ay ang makilala ang Dios
sa pag-ibig, ang Dios sa Kanyang buong karingalan, kabutihan, at biyaya – upang tumayo sa kamanghaan
sa Dios.  Ito ay ang makita ang iyong kasalanan, ang makita ang iyong kalikasan bilang mapagmalaki,
kasuklam-suklam at mapagmataas.  At ito ay ang makita ang salita ng Dios, ang kalooban ng Dios, bilang
tanging paraan ng karunungan at kapangyarihan.  Ito ay ang makita si Cristo sa pamamagitan ng
pananampalataya – ang iyong Tagapagligtas – at ibigin Siya.  Ang bulag ay ginawang makakita.

Kung magkagayo’y ang tainga ng bingi ay mabubuksan.  Ang maging bingi ay upang hindi makarinig ng
mga tunog ng nilikha.  Ito ay ang hindi makarinig ng tinig ng Dios.  Ito ay hindi marinig ang Dios na
nagsasalita.  Ang maging bingi ay mahirap.  Ito ay ang makinig sa kasalanan.  Ang makarinig ay ang
marinig ang Dios sa Kanyang salita.  Ito ay ang marinig ang Tagapagligtas na nagsasalita ng evangelio
sa iyo ng personal, tinatawag ka sa iyong pangalan.

Kung magkagayo’y lulukso ang pilay na parang usa.  Ang maging pilay ay nangangahulugang walang
simbuyo, walang lakas, upang lumakad sa katotohanan ni Cristo.  Ito ay ang hindi makakilos tungo sa
Dios.  Ang makalakad ay nangangahulugang upang mabigyan ng bagong pagkatao ni Cristo na
nararamdaman ang kasaganaan, di-mapatid na kagalakan kay Cristo, at gawing may pagnanais, kay Cristo,
na lumakad ng may kagalakan sa daan ng Kanyang kalooban.

Kung magkagayo’y ang dila ng pipi ay aawit.  Ang makapagsalita ay makapagsabing, “Dios ko, Ikaw ay
kagila-gilalas.”  Subalit tayo ay pipi sa ating sarili sa pagpuri sa Dios.  Ang ating mga dila ay mabilis,
matalim, madumi sa kasalanan, tsismis, pagpuna, pagmumura, at paglapastangan.  Ang wika ng pagpupuri
sa Dios ay hindi matatagpuan sa mga makasalanan.  Ang mga pamantig at mga katinig ay sadyang hindi
lumalabas.  Subalit kapag ang biyaya ay humipo sa puso, ito ay umaabot sa dila.  Nararamdaman natin
na dapat natin Siyang pasalamatan.  At nais natin ang ating dila na maging kasangkapan ng Kanyang
biyaya, hindi sandata upang sumira.  Umaawit tayo – hindi lamang nagsasalita.  Nagsasama-sama tayo
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sa paanan ng krus at tayo ay umaawit kahit tayo ay nasa mga pagsubok at sa kamatayan at sa kasakitan.
Ang tinig ng kagalakan at pagpapasalamat ay nasa mga tabernakulo ng matuwid (Awit 118).

At ang lahat nang ito, ang kagila-gilalas na pagbabago:  ang makakita, makarinig, makalakad at
makalukso, ang makaawit at makapagsalita – lahat nang mga pagbabagong ito, itong kagila-gilalas na
pagbabagong espiritwal ay sa biyaya.  Mayroon lamang isang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagpapahinga
sa kalangitan at sa mga nagdurusa sa impiyerno.  Mayroong isang pagkakaiba sa pagitan ng mga
lumalakad na naka-puting balabal at katuwiran kay Jesu Cristo at sa kanila na nagngangalit ang mga
ngipin.  Ang kaibahan ay biyaya, at biyaya lamang.

Magagawa ba ng bulag na makakita sa kanyang sarili?  Magagawa ba ng bingi na makarinig sa kanyang
sarili?  Makalulukso ba ang paralitiko?  Makakaawit ba ang pipi?  Ito ay sa biyaya lamang lahat.  Ang Dios
ay magtatayo para sa Kanyang sarili ng tao sa kalangitan upang pagmasdan Siya, upang pakinggan Siya,
upang lumakad na kasama Niya, upang umawit sa Kanya, upang marinig Siya, at upang makipag-usap sa
Kanya.  At saan Niya kinuha ang mga taong ito?  Nakuha Niya sila, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya,
mula sa mga patay, pipi, bulag, hindi makakilos.

Nang si Solomon ay nagtayo ng lugar para sa kanyang sarili at para sa Dios, ginawa niya ito mula sa sedar
at mula sa ginto.  Subalit nang ang Dios ay nagtayo ng Kanyang palasyo sa kaluwalhatian, ipinadala Niya
ang Kanyang biyaya at kahabagan sa kailaliman ng kasalanan, patungo sa disyertong lupain ng mga bulag,
bingi, pilay, at pipi.  Ipinadala Niya ang Kanyang Anak na si Jesu Cristo sa Bethlehem.  “Hayo, humayo ka,
Aking Anak.  Tipunin Mo ang mga itinapon, tipunin Mo ang mga hindi karapat-dapat sa Aking tahanan.
Ipahayag Mo ang kamanghaan ng Aking biyaya.”

Ako ay naatasang ipahayag ang kapanganakan ni Jesu Cristo sa Bethlehem.  Sabi ng Dios, “Inyong sabihin
sa kanila na may matatakuting puso.”  Ang mensaheng aking dala-dala ay mensahe ng Dios.  Ipinadala
ng Dios ang Isa, si Jesu Cristo, na nagbibigay paningin sa mga taong bulag, pandinig sa mga taong bingi,
lakas sa mga taong pilay, at tinig sa mga pipi.  Ang tawag ng evangelio, sa pamamagitan ng biyaya, ay:
“Manampalataya sa Kanya, magtiwala sa Kanya, magsisi.  Yumukod sa harapan Niya.”  Ang biyaya na
kumikilos sa ating mga puso ay nagbubunga ng pagbabago, isang malalim na pagbabago – isang
pag-unawa ng ating sariling kasalanan at kasamaan at ang kamanghaan ni Jesu Cristo.

Inatasan ako ng Dios na sabihin sa lahat na, sa pamamagitan ng biyaya, nakakaalam nitong kagila-gilalas
na pagbabago:  Ikaw ba ay walang pag-asa?  Dumating ka na ba sa lugar na ikaw ay susuko na?  Handa
ka na bang mawalan ng pag-asa?  Sabihin mo sa kanila, Magpakatapang ka.  Huwag kang matakot.  Narito
tingnan mo, ang iyong Dios ay dumating sa isang sabsaban, kay Jesu Cristo, upang iligtas ka ng may
kagila-gilalas at makapangyarihang biyaya.

Sa Dios, kung gayon, at sa Dios lamang, ang lahat ng papuri at pasasalamat.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong salita.  Hinihiling naming muli na pagpalain ng Banal na Espiritu
ang salitang ito sa aming mga puso at buhay.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin.  Amen.


