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ISAIAS 35:7 
"TUBIG SA DISYERTO" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Ang talata sa Biblia na ating pag-aaralan ngayon ay Isaias 35:7:  “At ang tigang na lupa ay 
magiging lawa, at ang uhaw na lupa ay magiging mga bukal ng tubig; ang tahanan ng mga 
asong-gubat ay magiging latian, ang damo ay magiging mga tambo at mga yantok.”  Ang 
Isaias 35 ay kapitulong nagbibigay propesiya sa pagdating ng ating Panginoong Jesu Cristo.  
Ito ay nagsasabi sa atin ng maluwalhati at kahanga-hangang kaligtasan na Kanyang 
dadalhin.  
 
Sa naunang kapitulo, Isaias 34, ay inihula ang mala-trahedyang kahatulan ng sanlibutan.  Sa 
talatang 4, sinasabi ng Dios na sa wakas ng sanlibutan, sa wakas ng panahon, “Ang lahat ng 
mga bagay sa langit ay mabubulok, at ang langit ay malululon na parang balumbon.”  Bakit?  
Sa talatang 8 ay ipinaliwanag Niya:  “Sapagkat ang araw ng paghihiganti ay sa PANGINOON, 
ang taon ng pagganti para sa kapakanan ng Zion.”   
 
Ngunit dito, sa Isaias 35, mayroon tayo ng propesiyang lilikhain ng Dios, mula sa 
tiwangwang na lupa ng kasalanan, ang isang kaharian ng makalangit na kaningningan.  Ang 
Isaias 35 ay kapitulo na kabigha-bighani sa mananampalataya.  Kapag nabasa natin ito, ang 
kapayapaan at ang katahimikan ng tagumpay ni Jesu Cristo ay nagiging atin.  Ginagawa 
nitong manatili sa kapahingahan ang ating mga puso. 
 
May ilang sitas sa Biblia na nagdudulot sa atin ng labis na tuwa sa tagumpay.  Roma 8:  Sino 
ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios kay Cristo Jesus na Panginoon natin?  
May ilang sitas sa Biblia na nagiging sanhi upang ang ating mga isipan ay mag-umapaw sa 
soberanong kapangyarihan at layunin ng Dios.  Roma 9 at 11:  Sino ang nakakaalam ng pag-
iisip ng Panginoon o sino ang Kanyang naging tagapayo?  May iba pang sitas sa Biblia na 
nagpapahayag ng malalalim na pagpupunyagi ng puso ng mananampalataya.  Awit 42:  
Kung paanong ang usa ay  nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking 
kaluluwa sa iyo, O Dios. 
 
Subalit sa Isaias 35 mayroon tayong sitas na kabigha-bighani, na nagbibigay ng ilang 
napakahusay na mga pangungusap na kailanma’y nasulat.  Ang kariktan at ang hiwaga nito 
ay nagpapasigla sa kaluluwa ng anak ng Dios.  Ang Isaias 35 ay isang kapitulo na ibinigay 
para sa ating kapahingahan. 
 
Babanggitin ko nang maikli sa inyo ngayon na may ilang mga pakahulugan na ibinibigay sa 
kapitulong ito.  Ang tingin dito ng mga Judio ay ukol sa makalupang kaharian ni Cristo.  
Nakita nila ito bilang pangako na ibibigay ni Cristo sa kanila ang kanilang nais, iyan ay, ang 
pinamabuting maibibigay ng sanlibutang ito.   
 
May isa pang pakahulugan na nagsasabi tungkol sa isang libong taong paghahari ni Cristo 
pagkatapos ng pag-agaw (rapture) at nakikita sa sitas na ito ang kahariang milenyo kapag 
ang sangnilikha ay babaguhin.    
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Ngunit ang katotohanan ay, ang kapitulo ay nagsasabi sa atin tungkol sa mga pagpapala ng 
kaligtasan na ipagkakaloob ng Dios sa iglesia sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  Nasasakop 
nito hindi lamang ang kasalukuyang kaligtasan na ating tinatamasa sa pamamagitan ni Jesu 
Cristo, kundi gayundin ang magiging maluwalhating kaharian kapag muling bumalik si 
Cristo sa wakas ng sanlibutan upang wasakin ang sanlibutan at pagkatapos ay gawin ang 
panghuling kaharian ng katuwiran at kaluwalhatian at ipakita ito sa Kanyang Ama.  Ang 
kapitulo ay puno ng kaakit-akit na pananalita.  Nagsasabi ito sa atin ng isang disyerto na 
mamumukadkad.  Nagsasabi ito sa atin ng katotohanan na ang Dios ay darating at ililigtas 
tayo at bubuksan ang mga mata ng mga bulag at magbibigay kalakasan sa mga binti ng 
pilay.   
 
Ang talatang talagang pag-aaralan natin sa ilang sandali, talatang 7, ay gumagamit ng anyo 
ng pangitain.  Maaari natin itong isalin sa ganitong paraan:  “Ang mamula -mulang lupa ay 
magiging lawa.”  Ang kaisipan ay hindi magiging isang pangitain si Jesu Cristo, huwad 
lamang; kundi Siya ay magiging tunay, tunay na lugar ng espiritual na kaginhawahan.   
 
Kaya ang sitas na ito ay nagbibigay sa atin ng anyong makahulugan at lalo nang magiging 
kaakit-akit at makahulugan sa sinumang tumira na sa disyerto.  Nagsasabi ito sa atin ng 
anyo ng ating buhay bilang isang dakilang paglalakbay sa disyerto.  Hindi naging madalang 
na kinailangan ng mga tao sa Lumang Tipan na tumawid sa disyertong ilang na hindi 
lamang walang landas kundi, mas mabigat pa, walang tubig.  At sila ay nasanay na 
maranasan ang isang bagay na ating nabasa:  ang malinlang ng pangitain o malikmata.   
Naglalakbay sa disyerto sa nakakatustang init ng araw sa kanilang ulo, ang pagod, uhaw, at 
pagal na manlalakbay na nananabik sa tubig upang mapawi ang uhaw ay naiisip na 
nakakakita siya ng tubig sa kanyang harapan.  Sa kanyang pagpapatuloy sa pagtawid sa 
mabuhanging tiwangwang na lupa na may araw na nagpapabigat sa kanya, makikita niya sa 
unahan ang isang kagila-gilalas na lawa ng tubig.  Sasabihin niya, “Kailangan ko lamang 
makarating doon at magkakaroon na ako ng tubig na kailangan ko.  Kapag naabot ko na ang 
tubig na iyon, mawawala na ang aking uhaw.”  Upang matuklasan lamang na kapag 
nakarating na siya doon, iyon ay buhangin lamang.  Ito ay paulit-ulit na mangyayari.  Ang 
araw ay sisikat sa buhanginan sa paraang magbibigay ito ng anyo ng piraso ng tubig.  
Subalit iyon ay isang maling palagay.   
 
Ito ay lubos na nagpapahayag ng katotohanan ng tao sa kasalanan, sa kanyang sarili, 
hiwalay sa tunay na Dios.  Ito ay lubos na nagpapahayag ng katotohanan ng ating mga sarili 
sa mismong makasalanan nating kalikasan.  Nagtuturo ito sa atin na ang tao ay 
manlalakbay.  Ang tao ay may pupuntahan.  At wala nang higit pang likas sa tao sa 
kasalanan gaya niyan, sa kanyang pagtungo, siya ay nalilinlang sa iniisip niyang 
makapagbibigay sa kanya ng kaginhawahan at kagalakan.  Magsimula tayo sa mga salamin 
na kulay rosas.  Inaakala natin na ang sanlibutang ito ay magiging magandang bagay sa atin.  
Ngunit tayo ay napapagal.  Nahaharap tayo sa mga problema at mga kahirapan at mga 
trahedya.  Nagsisimula tayong manabik sa kasiyahan, sa lugar na masusulingan, sa bukal na 
magbibigay sa atin ng kalakasan at kaaliwan sa ating mga puso.  At nagpapasimula nating 
makita ang tila baga tubig – tumitingin tayo sa isang bagay na iniisip nating magtutustos sa 
panloob na uhaw, upang matuklasan lamang na ito ay isang malikmata.  Ang makasalanang 
sanlibutan ay palagiang nagpipinta ng mga malikmata o ilusyon sa ating harapan. 
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Ngayon, ang punto ng Salitang ito ay hindi malikmata si Jesu Cristo.  Si Jesu Cristo ay totoo 
at tubig na buhay.  Siya ang tanging lugar ng espiritual na kaginhawahan sa puso ng tao.   
 
Sinabi ko na sa sanlibutang ito sa espiritual ay may palagiang malikmata na ipinakikita sa 
mga lalaki at mga babae, mga lugar na, tila baga, kakikitaan nila ng kasiyahan subalit ito ay 
walang iba kundi buhangin na hindi makapagbibigay ng tubig sa uhaw.  Una sa lahat, 
nariyan ang buong kaisipan ng kasiyahan.  Kadalasan sa sanlibutan, ang kasiyahan ay 
ipinapakita bilang isang bagay na makakapawi sa uhaw ng isang tao at makasisiya sa kanya 
– kasiyahan lamang.   Ipinakita ng Ehipto sa harap ng batang Moises ang pansamantalang 
kasiyahan ng kasalanan, mababasa natin sa Hebreo 11.  Sinasabi sa iyo ng sanlibutan:  
“Ikaw ba’y pagod na, ikaw ba’y naguguluhan, ikaw ba’y nalilito tungkol sa lahat ng 
nangyari?  Itinatanong mo ang malaking katanungan:  Tungkol saan ang buhay?  Ikaw ba’y 
nangangapa sa direksyon bilang dalaga?  Lahat ng iyong kailangan ay matatamo sa 
pamamagitan ng kasiyahan, sa pamamagitan ng kagandahan.  Mamuhay sa sunud-sunod na 
pagtungga ng inumin.  Makasalanang kasiyahan:  pagnanasa at pakikipagtalik, droga at pag-
iinom.  Lalo na sa antas ng kolehiyo, ang kulturang pang-kolehiyo, ang pag-iinom, ang 
pagsusugal, ang paglalasing.  Lahat ng ito,” sabi nila, “ay lulutas sa iyong mga problema at 
kahirapan.  O, kahit paano, ay matatakasan mo sila.”  At ang sanlibutan ay bumubuo ng 
isang mundo ng libangan – bilyun-bilyong dolyar ang ginugugol.  Ngunit lahat ng ito ay 
walang anuman kundi pagbubuhos ng buhangin sa tigang na lalamunan.  Hindi ito 
makakasiya.  Awit 63, “Hiwalay sa iyo ako ay nananabik at nauuhaw, at walang 
makapagbibigay-ginhawa.  Ako’y gumagala sa ilang na lupain, kung saan ang mga batis ay 
tuyo.”    
 
May ibang nagsasabi sa atin, “Kayamanan.  Ang dulo ng bahaghari.  Tama na iyan!”  Marami 
ang naniniwala na mabibili ng pera ang kaligayahan at nahuhulog sa sinasabi ng Biblia na 
panlilinlang ng kayamanan.  Iyan ay napakadaling gawin.  Madali sa atin na matagpuan ang 
ating sarili na nag-iisip, “Kung mayroon ako nito, masisiyahan na ako.”  Ang ekonomiya, sa 
gayon, ang sagot sa lahat ng problema natin.  Ang kailangan natin ay isang matatag na 
ekonomiya.   Hindi bale nang may mga wasak tayong tahanan at pag-abuso sa mga bata at 
pagpatay at aborsyon ng mga sanggol na di pa isinisilang.  Kalimutan mo na lahat ng mga 
bagay na iyan.  Kung ang ekonomiya ay matatag, ang lahat ay magiging maligaya.  Magiging 
maligaya ka kapag nakuha mo iyong bago, maganda, 5,000 kuwadradong talampakang 
tahanan, ang pera, mga bagay, mga damit, at mga sasakyan, kung kaya’t ang kaligayahan ay 
matatagpuan sa makukuha mo.  Muli, sinasabi ng Biblia na ito ay buhangin sa tigang na 
lalamunan.  Ang Dios lamang, na mayaman sa kahabagan, ang makapagbibigay-kasiyahan 
sa iyong kaluluwa.  Maaari nating makamtan ang lahat ng maiaalok ng sanlibutan at 
maipahamak ang sarili nating kaluluwa.  Bukod dito, bago pa man ang kamatayan, tayo ay 
magiging ganap na tuyot at kahabag-habag.  
 
May ibang nagsasabi sa atin, “Kung gayon, ang sagot ay pag-aaral.”  Ipinakikita nila sa harap 
ng sangkatauhan ang interes na pangkatalinuhan – sining, musika, pilosopiya.  Ang buhay 
pangkatalinuhan ay magbibigay ng mga sagot sa iyong kaluluwa.  May ibang nagsasabi, sa 
linyang ito, “Mayroong pilosopiya ng Bagong Panahon, ang ‘mabuting pakiramdam’ tungkol 
sa iyong sarili.  Ang kailangan mo ay magkaroon ng malakas na panloob na pagkatao.”  At 
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may ibang nagsasabi, “Ang sagot ay pagbabago.  Kung ikaw ay binigyan ng pagbabago, kung 
gayon ang lahat ay magiging mabuti sa iyo.  Ikaw ay pagod, ikaw ay di maligaya, ikaw ay 
kahabag-habag?  Nais mong maging maligaya?  Narito ang pag-asa.  Bigla na lang lumitaw 
ito sa iyong abot-tanaw – isang bagong pag-asa! Lumabas ka na diyan sa nakakapagod na 
pag-aasawa.  Gumawa ka ng bago at makakahanap ka ng kaligayahan.  Bagong mga tao, 
bagong iglesia, bagong mga kaibigan.  Iwan mo ang iyong mga problema.  Halika at 
magtrabaho ka sa amin at magkakaroon ka ng kasiyahan.”  At ang totoo sa personal na 
antas ay totoo rin sa lipunan.  Lalong higit, ipinakikita ng lipunan sa sangkatauhan ang 
paraiso na nasa abot-tanaw. 
 
Ipinahahayag ng Salita ng Dios, at pinatutunayan ng karanasan, na itong lahat ay 
malikmata, ito ay maling palagay, itong lahat ay buhangin.  Hiwalay sa Dios ay walang 
anuman.  Ang tunay na Dios ng Biblia, kay Jesu Cristo – hiwalay sa Kanya, ipinahahayag ng 
Biblia:  “Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan; lahat ay walang kabuluhan.”  Ang 
katotohanan ay malinaw! Mayroong isang Dios na buhay.  Siya ay tinatawag na Jehovah.  
Inihayag Niya ang Kanyang sarili sa mga pahina ng Banal na Biblia.  Ang Kanyang Anak ay 
ang tanging Tagapagligtas.  Tanging sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya at 
pagsisisi, kapag kilala mo lamang Siya, nagtitiwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya – doon 
lamang masisiyahan ang kaluluwa.  Ang tunay na tubig ay si Jesu Cristo.   
 
Nabasa natin sa Isaias 35, ang mamula-mulang buhangin ay magiging lawa; ang uhaw na 
lupa, magiging mga bukal ng tubig; ang damo ay magiging mga tambo at mga yantok.  Ang 
ating Panginoong Jesu Cristo, sa gawa ng kaligtasan na Kanyang isinagawa, ay hindi isang 
malikmata.  Hindi ito isang pagpapakita lamang ng kasiyahan.  Ito ay walang hanggang 
kapayapaan at kasiyahan! Hindi mo matatagpuan ang iyong sarili na nalinlang, hindi mo 
matatagpuan ang iyong sarili na sumisipsip ng buhangin, iniisip na ito ay tubig.  Kundi 
natagpuan mo ang tubig ng buhay – ang kasiyahan at ang kapayapaan ng puso at kaluluwa 
na matatagpuan lamang kay Jesus.  Ang Salita ng Dios ay nagsisimula sa paghahayag sa atin 
ng isang katotohanan:  Ikaw, ngayon, ay naglalakbay.  Ikaw ay narito ngayon at bukas ikaw 
ay mawawala na.  Ang buhay mo ay isang singaw.  Ang iyong buhay ay isang mabilis na 
paglalakbay.  At walang anuman sa iyong sarili, walang anuman sa sanlibutang ito, ang 
makapagbibigay sa iyong puso o kaluluwa ng kapayapaan at kagalakan.  Ikaw ay 
makasalanan.  Iyan ang iyong problema.  Ikaw ay nasa ilalim ng kasalanan at may sala sa 
harap ng Dios.  Sa iyong sarili ikaw ay isang hangal.  Ikaw ay madadaya sa pag-iisip na 
makakatagpo ka ng kasiyahan hiwalay sa Dios.   
 
Ngunit inihahayag ng ebanghelyo na, si Cristo ang katotohanan.  Nakatayo Siya sa templo 
ng Jerusalem isang araw, at inihayag, “Kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin 
at uminom” (Juan 7:37). 
 
Paano nagbibigay-kasiyahan si Cristo?  Ginagawa Niya ito, una sa lahat, sa pamamagitan ng 
paggawa Niya sa atin na maging matuwid sa Dios.  At, pangalawa, sa paggawa Niya sa atin 
na buhay sa Dios.  Nakita mo, itong lahat ay nagsimula sa Dios.  Sa talatang 4 ng Isaias 35 
mababasa natin:  “Ang Dios ay darating at ililigtas kayo.”  Siya’y darating ang ililigtas kayo! 
Itong lahat ay sa Dios – ang makapangyarihang Dios.  Ang ebanghelyo ay nagsisimula sa 
paghahayag sa atin ng katotohanan na ang Dios ay ang Dios na buhay.  Nasa Kanya ang 
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kapuspusan ng buhay sa Kanyang Sarili.  Siya ay ganap na sapat at maluwalhati.  Siya ang 
Isa na, sa makapangyarihang biyaya, ay nagbigay ng Kanyang Anak at dinala tayo sa 
Kanyang Anak.  Ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang ang ating lubos na kasamaan at 
pagiging di karapat-dapat, ang ating kasalanan, ay maalis mula sa Kanya, at tayo na mga 
pilay at bulag at pipi ay makalakad at makakita at makapagsalita.  Ang kaligtasan ay sa 
biyaya, sa pamamagitan ni Jesu Cristo.  At tanging si Jesu Cristo ang makagagawang maging 
matuwid tayo sa Dios.   
 
Sinasabi sa iyo ng Salita ng Dios ngayon na ikaw ay nakaharap sa Dios.  Kapag tumingin ka 
sa salamin ngayong gabi, ipaalala mo sa iyong sarili na ikaw ay nakaharap sa Dios.  Ang 
mahalagang tanong sa iyong buhay, ngayon din, ay, “Paano ako magiging matuwid sa 
Kanya?”  Iyan ang mahalagang tanong.  Hanggang masagot mo ang tanong na iyan, hindi ka 
magkakaroon ng mga kasagutan sa buhay.  At sinasabi sa iyo ng Biblia na hindi ka magiging 
matuwid sa Kanya sa sarili mo lamang.  Hindi mo mabubura ang iyong kasalanan.  Maaari 
mong hugasan ang iyong mukha sa harap ng salamin na iyan.  Maaari kang mag-ahit.  
Maaaari kang maglagay ng maskara.  Subalit hindi mo maaalis ang iyong sala sa iyong 
kaluluwa.  Ang nagagawa mo lamang ay dagdagan ang sala na iyan.   
 
Subalit ang ebanghelyo ay ang ginawa ng Dios – ang kaloob ng Kanyang Anak, ang 
pagbibigay ng Kanyang Anak sa Kalbaryo sa lugar ng lahat ng kinilala Niya mula sa buong 
walang hanggan, ang Kanyang mga hinirang at Kanyang mga pinili, pinapawi ang kanilang 
sala at ginagawang malinis at walang sala ang kanilang tala magpakailanman, upang, kay 
Cristo, lahat ng ating pangangailangan ay matugunan.  Pakinggan mo Siya! Juan 10:  “Ako'y 
pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay, na may kasaganaan.”  At ang tugon:  “Sa Iyo 
ang aking kaluluwa ay nasisiyahan.  Ang aking kadiliman ay naging liwanag.”  
 
Kasiyahan, kayamanan, pilosopiya?  Mga TV sitcom, mga ahensiya ng pamahalaan?  Ang 
mga ito ay hindi makapagbibigay ng kasiyahan! Si Cristo ang kapuspusan ng kagalagakan.  
At hindi mo Siya makikitang malikmata.  Halika, lumapit ka sa Kanya, napapagal at 
nabibigatang lubha, napapagod at nauuhaw, nabibigatan sa kasalanan.  Lumapit ka sa 
Kanya! Siya ang kapuspusan ng kagalakan.  Na kay Cristo ang lahat. 
 
Hindi lamang si Cristo tubig ng buhay dahil sa Kanyang ginawa para sa atin, kundi Siya ang 
tubig ng buhay dahil sa ginagawa Niya sa atin.  Inihahatid Niya tayo sa Ama.  At inilalagay 
Niya ang ating mga paa sa isang tiyak na landas. 
 
Kung babasahin ang Isaias 35, makikita mo na ang kapitulo ay nagpapatuloy na magsalita 
ng daan ng kabanalan, na ang disyerto ay hindi lamang nagiging lawa ng tubig at nagiging 
malusog na lugar na taniman, kundi mayroong lansangan sa disyertong ito.  Ito ay isang 
magandang lansangan.  Ito ay nalililiman at ligtas at ito ay patungo sa Zion, sa presensya ng 
Dios.  Sinasabi nito na hindi magkakaroon ng leon doon at walang sasampa man doon na 
anumang mabangis na hayop.  Ang mga bagay na ito ay hindi matatagpuan doon, kundi ang 
mga tinubos ay lalakad sa landas na ito.  Kay Cristo ay may ganap na kaligtasan.  Siya ang 
Isa na nagkakaloob sa atin na lumakad at mabuhay sa kabanalan sa harap ng Dios.  Siya ang 
Isa na lumikha sa atin upang mahalin ng ating puso ang minamahal ng Dios at tayo’y 
naliligayahan sa Dios at inilalagay natin ang ating tiwala sa Kanya.  Ito ang gawa ni Jesu 
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Cristo, upang tayo din, ay umakyat sa Zion na may mga awit at walang hanggang kagalakan 
sa ating mga puso.  Natatamo natin ang kasayahan at kagalakan, at ang kalungkutan at ang 
pagbubuntung-hininga ay maglalaho.  Ito ay maluwalhating pagbabago.   
 
Si Cristo ay hindi malikmata.  Si Cristo ang tubig na buhay. 
 
Nagsimula tayo sa disyerto na walang pag-asa at nauuhaw.  Walang makapagbibigay-
kasiyahan.  Nagsimula tayong bulag at pilay at bingi.  Nagsimula tayong nabubuhay sa 
lupaing puno ng mga alakdan na tumitibo sa atin, ang kasalanan ay nasa paligid natin, 
walang pag-asa.  Subalit ang makapangyarihang biyaya ng Dios ay dinala tayo sa isang lawa 
kung saan ay maaari tayong mahugasan, kung saan ay maaaring mapawi ang ating uhaw at 
masiyahan, ang ating mga mata ay mabuksan at ang ating mga binti ay mapalakas at ang 
ating mga tainga ay hindi mapigilan.  Pagkatapos, nabihisan at nalinis, tayo ay inilagay sa 
isang landas tungo sa buhay na walang hanggan.  Tayo ay binigyan, kay Cristo, ng 
kagalakan at kasayahan.  Mayroon tayong galak ng kapatawaran.  Mayroon tayong 
kagalakan ng pagkukupkop upang maging mga anak ng Dios.  Walang anumang labis na 
kamangha-mangha gaya nito.  Sa Kanya ang ating kaluluwa ay nasisiyahan, ang ating 
kadiliman ay naging liwanag. 
 
Purihin natin ang Dios, ngayon at palagi, dahil sa biyayang iyan na na kay Jesu Cristo. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin ang pagpapala nito sa amin sa araw na ito, 
upang  matagpuan namin kay Jesu Cristo ang kaloob ng biyaya – lahat ng mga bagay para sa 
kasiyahan ng aming kaluluwa.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen. 
 


