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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jeremias 30:18-19

"Muling Itinayo Ang Jerusalem"

ni Rev. Carl Haak

Ang mensahe natin ngayon ay ayon sa Jeremias 30:18, 19:  “Ganito ang sabi ng Panginoon:  Narito,
ibabalik ko ang mga kayamanan ng mga tolda ni Jacob, at kahahabagan ko ang kanyang mga tirahan;
ang lunsod ay muling itatayo sa kanyang lugar, at ang palasyo ay tatayo sa dati niyang kinalalagyan.
Buhat sa kanila ay magmumula ang mga awit ng pasasalamat, at ang mga tinig ng mga nagdiriwang.
Pararamihin ko sila, at sila'y hindi mababawasan; akin silang pararangalan, at sila'y hindi magiging
hamak.”  

Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios kung ano ang gagawin ng Dios at ang kagalakang magiging bunga
ng paggawa Niya noon.  Ito ay tekstong nagsasabi ng muling pagtatayo ng lunsod ng Jerusalem
pagkatapos ng pitumpung taon ng Pagkabihag sa Babilonia, bagay na nangyari mga 500 taon bago
ipanganak ang ating Panginoong Jesu Cristo.  Ito ay larawan sa atin ng kaligtasan na ihahatid ng Dios
sa Kanyang iglesia, kung paanong dadalhin ng Dios ang bayan sa Kanyang sarili mula sa bunton ng
mga guho ng kasalanan.  

Binibigyang-diin ng Kasulatan sa atin na itong gawa ng kaligtasan ay gawa ng Dios.  Mababasa natin,
“Ganito ang sabi ng Panginoon:  Narito, ibabalik ko ang mga kayamanan ng mga tolda ni Jacob …
Pararamihin ko sila … akin silang pararangalan.”  Hindi lamang ito banal na gawa, iyan ay, gawa ng
Dios.  Kundi ito ay maluwalhating gawa.  Ang kaligtasan ay gawa na puno ng kaningningan ng biyaya
ng Dios.  Ito ay isang bagay na nag-uudyok ng pagkamangha at pagsabog ng pasasalamat sa ating
mga puso.

Ngayon, sa ilang sandali, ating pag-aralan itong maluwalhating katotohanan ng kaligtasan na ibinigay
ng Dios at patuloy na gagawin sa puso ng Kanyang mga anak.  Ang ating paksa ay:  Muling Itinayo ang
Jerusalem.

Ang mga kalagayan sa panahon ni propeta Jeremias ay mahirap na kalagayan.  Ipinadala siya ng Dios
upang maging propeta sa bayan ng Juda pagkatapos lamang ng kanilang pagkawasak sa mga kamay
ni Nebukadnezar.  Si Jeremias, matatandaan mo, ay nagpropesiya ng Salita ng Panginoon na ang Juda
at Jerusalem ay mawawasak dahil sa kanilang mga kasalanan at sisirain ng kaharian ng Babilonia sa
ilalim ng pamumuno ni Nebukadnezar.  Dahil sa propesiyang ito, si Jeremias ay pinagdusa ng lubos sa
mga kamay ng taong-bayan.  Tiniis niya ang paghamak at panunuya ng mga tao na pinatigas laban
sa kanilang Dios at ayaw makinig sa tinig ng mensahero ng Dios na si Jeremias.  Sa kanyang
kapanahunan ang Jerusalem ay inaatake ng mababangis na kaaway at walang tigil na kalaban.
Araw-araw ang Jerusalem ay nagiging mas mahina.  At ang Jerusalem, sa katunayan, ay winasak,
kinamkam ng Babilonia, at ang taong-bayan ng Juda ay dinalang mga bihag sa loob ng pitumpung
taon. 
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Gayunpaman, kamangha-mangha, bago naganap ang panghuling pagwasak, at bago nagsimula ang
pagkabihag, nauna nang sinabi ni Jeremias (propeta ng Dios) na pagkatapos ng pitumpung taon ng
pagkabihag muli silang ibabalik sa kanilang lupain at sa Jerusalem at ang Jerusalem ay muling itatayo.
Ang Dios ay nagsalita sa pamamagitan ni Jeremias bago pa ito nangyari na ibabalik sila ng Dios.
Mababasa natin sa talatang 10 ng Jeremias 30:  “Kaya't huwag kang matakot, O Jacob na aking
lingkod, sabi ng Panginoon; ni manlupaypay, O Israel; sapagkat ililigtas kita mula sa malayo, at ang
iyong mga anak mula sa lupain ng kanilang pagkabihag. Ang Jacob ay babalik at magkakaroon ng
kapayapaan at kaginhawahan, at walang tatakot sa kanya.”   Inulit ito sa mga talatang 16 at 17 ng
Jeremias 30:  “Kaya't silang lahat na lumalamon sa iyo ay lalamunin, at lahat mong mga kaaway, bawat
isa sa kanila ay pupunta sa pagkabihag; silang nananamsam sa iyo ay magiging samsam, at lahat ng
sumisila sa iyo ay ibibigay ko upang masila.  Sapagkat panunumbalikin ko sa iyo ang kalusugan, at
pagagalingin ko ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon; sapagkat tinawag ka nilang isang itinakuwil:
Ito ang Zion, walang nagmamalasakit sa kanya!  Nauna nang sinabi ng Dios na sila ay ibabalik.

Ngunit hindi lamang sila babalik sa kanilang lupain.  Sabi ng Dios sa kanila sa mga talatang 18 at 19,
na ating pagtutuunan ngayon, na muling itatayo ng Dios ang Jerusalem sa sarili niyang bunton ng mga
guho, at ang taong-bayan ng Jerusalem ay hindi mananahan sa mga tolda kundi mananahan sa isang
lunsod na itinayong mabuti, at ang palasyo (o ang templo) ng lunsod ay muli ring itatayo.  

Nang ipinagpaunang sabihin ni Jeremias ang lahat ng mga bagay na ito, ipinagpauna niyang sinabi, una
sa lahat, na ang Jerusalem ay guguho at itatayo sa kanyang lugar.  Ngayon dapat nating isipin ang mga
larawang iyon na labis na nagpalungkot sa atin – ang mga larawan ng Twin Towers at ng Pentagon,
ang World Trade Center, Ground Zero – nang sumabog ang mga tore, ang mga bakal ay napilipit, ang
mga kongreto ay napulbos, at ang lahat ng mga kulay ng alpombra at marmol at pintura at baldosa
ay naging kulay-abo.  Guho!  Ang Jerusalem at ang templo ni Solomon ay magiging ganoong uri ng
guho.

Ang templong iyon, iyong matatandaan, ay dangal ng bayan ng Dios.  Ang Jerusalem ay isang lunsod,
ang kagandahan na inaawit ng mang-aawit sa Awit 48:  “Maganda sa kataasan, ang kagalakan ng
buong lupa, ang Bundok ng Zion.”  Muli, sa Awit 125 at 121.  Iyon ay kahanga-hangang lunsod.  Iyon
ay lugar kung saan ang bayan ng Dios ay nagtitipun-tipon sa pagsamba sa buhay at tunay na Dios.
Ang templo ni Solomon ay itinayo doon.  Doon, sa templo at sa Jerusalem, naramdaman ng bayan ng
Dios ang presensya ng buhay na Dios.  Doon sila ay nagdiwang sa mga pangako ng Dios na ipapadala
Niya ang Mesias, ang Cristo na magiging Tagapagligtas ng iglesia.  At doon sila ay mapagpakumbabang
yuyukod sa pagpapasalamat dahil sa pagpapala ng Dios.  

Ang Jerusalem ay kilala sa tibay nito at sa kapangyarihan nito.  Walang sinuman ang nakadaig dito.
Ito ay isang malaking muog.  Ngunit dahil sa sarili nilang mga kasalanan, nang sila ay lumayo sa
Panginoon, nang kinalimutan ng bayan ng Juda ang mga utos ng Dios sa sarili nilang mga buhay, ang
Jerusalem ay kukunin ni Nebukadnezar, ang lunsod ay magiging bunton ng guho, at ang templo ay
wawasakin.  Dahil pinahalagahan nila ang buhay at ang mga dios-diosan ng sanlibutan sa paligid nila,
ang Dios ay magpapadala ng kahatulan at ibabagsak ang kanilang lunsod at ang templo sa pagkaguho.
Iyon ay magiging malaking guho.    

Ito ay napakahalaga.  Gaya ng sinasabi ko, ito ay nagpapahayag ng katotohanan ng kaligtasan at
larawan ng iyong sarili kung sino ka dahil sa iyong kasalanan.  Ang Kasulatan ng katotohanan ay
nagsasabi sa atin na sa mapagmataas na panahon ang tao ay guhong makasalanan sa harap ng Dios.
Sasabihin sa iyo ng Biblia na ikaw ay hindi isang hayop na unti-unting umuunat at inaabot ang isang
bagay na mas mataas sa pamamagitan ng ebolusyon.  Sasabihin sa iyo ng Biblia na ikaw ay hindi



Page 3 of  5

umaalis sa kababaan ng mga makahayop na pagnanasa at nagiging marangal at dakilang bagay.  Hindi,
sasabihin sa iyo ng Biblia na ikaw, bilang tao, sa iyong sarili, ay isang bunton ng guho.  Ikaw ay
nasusunog na guho ng unang pagkalikha sa iyo kay Adan – hindi lamang guho ng panlabas, kundi guho
ng kaluluwa, kung kaya’t ang tao ngayon, ipinanganak ng babae, ay napakasama at kaaba-aba at
nahulog sa harap ng Dios bilang makasalanan.  Iyan ang kalagayan ng tao.  Ang tao (Awit 8) ay naging
marilag.  Siya ay naging marilag kay Adan upang luwalhatiin ang Dios.  Ngunit sa pamamagitan ng
kasalanan, ang tao ay ganap na gumuho at bulok sa paraang moral.  Iyan din ay personal na tunay sa
iyo.  Iyan ang mensahe ng Salita ng Dios.  

Ang mensahe ng Salita ng Dios ay patuloy na nagsasabi sa atin na ang kasalanan ay nakakasira din sa
buhay ng bayan ng Dios, ng mga dinala sa pananampalataya at pagsisisi.  Nararanasan natin na ang
kasalanan ay nagbabagsak.  Ang kasalanan ay sumisira at ginagawang guho ang ating buhay.
Ginagawa nitong bunton ng guho ang ating buhay.  Tayo ay ginawang mga katiwala ng mga ari-arian
ng ating Panginoon.  Ngunit ang ating puso ay naging sakim at nabaluktot at hinahanap nating
mabuhay para sa at mula sa mga bagay na makalupa sa halip na mula sa Dios.  Ang ating puso ay
ginawang dalisay at banal.  Subalit iyan ay nawala, at ngayon sa pamamagitan ng kasalanan tayo ay
napuspos ng pagnanasa at karumihan.  Tayo, ay orihinal na ginawang tapat – upang magsalita ng
katotohanan kasunod ng Dios.  Ngunit ngayon ang ating puso ay hindi matapat dahil sa
kasinungalingan.  Ginawa tayo upang magmahal.  Ngunit sa halip na magmahal, tayo ay likas na
malupit, at iniisip natin ang pinakamasama sa iba.  Ang pag-aasawa ay nilikha bilang dakilang kabutihan
mula sa Dios, subalit sa ating kasalanan ito ay naging digmaan at pananakit at pagkakapira-piraso.  Ang
pamilya ay nilikha bilang dakila at kahanga-hangang kabutihan ng Dios, ngunit ngayon, dahil sa
kasalanan, ito ay puno ng paninibugho at galit at pag-abuso at sama ng loob.  Mapanirang bunton.
Nakikita mo ba ito?  Lahat ng nilikha ng Dios na mabuti at matuwid – ngayon, dahil sa kapangyarihan
ng kasalanan, ano ang dumating sa kanila?  Lahat ay nalugmok; lahat ay mapanirang bunton.  

Isipin ang templo ng iyong kaluluwa, ng iyong puso, ng kaloob-looban mong santuwaryo, yaong banal
na lugar kung saan ang unang taong si Adan ay nakisama sa Dios.  Paano naman ang banal na lugar
ng iyong puso ngayon, nilikha upang maging gusali ng pag-ibig ng Dios?  Ano ang nananahan doon?
Sabi ni Jesus, “Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya,
pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan” (Mat. 15:19).  At sabi ni
Jeremias sa kapitulo 17:9, “Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay.”

Ito’y walang pag-asa sa ating sarili.  Tiyak na iyon ay kalagayang walang pag-asa para sa bayan ng
Juda.  Wala silang kakayahan upang palayain ang kanilang sarili mula kay Nebukadnezar.  Wala silang
kakayahan na magbalik mula sa pagkabihag sa kanila.  Sila ay nasa kalagayang walang pag-asa.
Ngunit narating mo ba ang pagkaunawa, sa biyaya ng Dios, ng iyong kahinaan at kawalan ng pag-asa?
Sa biyaya ng Dios, alam mo ba ang kapangyarihan ng sarili mong kasalanan?  Malinaw na hindi, bilang
anak ng Dios, kung nakikipaglaro ka sa iyong kasalanan.  Habang nakikita mo ang iyong kasalanan, sa
palagay mo ba ang lunas ay magbukas ka lamang ng bagong pahina, na kailangan mo ng bagong
simula, ng bagong pag-aasawa, ng bagong kapareha?  Kaya mo bang magtayo sa mga guho ng iyong
kasalanan?  Kaya mo bang gumawa ng anumang mabuti mula sa guho ng sarili mong kalikasan?
Ipinahahayag sa atin ng Biblia, “Tayo ay mapaminsalang bunton.  Tayo ay patay sa kasalanan.”

Ngunit sa gayong kalagayan ang mensahe ng Dios ay dumating sa pamamagitan ni Jeremias:  “Ganito
ang sabi ng Panginoon:  Narito, ibabalik ko ang mga kayamanan ng mga tolda ni Juda, …  at
kahahabagan ko ang kanyang mga tirahan, at ang  lunsod ay muling mapupuno.”  At iyon ay nangyari.
Ibinalik nga ng Dios ang bayan ng Juda gaya ng Kanyang sinabi:  pagkatapos ng pitumpung taon
ibinalik Niya sila sa lunsod ng Jerusalem.  Si Zerubabel ang kanilang pinuno.  Pagkatapos, ang kanilang
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mga propeta ay sina Hagai at Zacarias.  At pagkatapos pa rin, ang lalaking si Nehemias ay dumating
at ang templo ay muling itinayo at ang mga pader ng Jerusalem ay minsan pang tumindig.  Sa mismong
lugar ng lumang lunsod, kung saan naroon ang mga guho, doon, sa biyaya, ay muling itinayo ng Dios
ang Jerusalem.  At lahat ng iyon ay mula sa Dios – lahat ng iyon ay lubos na gawa Niya.

Kaya ang ebanghelyo ni Jesu Cristo ay dumarating sa atin na, sa biyaya ng Dios, ay nagpapanumbalik
sa atin.  Inilalabas tayo ng Dios mula sa guho ng kasalanan.  Nakita mo, ang ebanghelyo ni Jesu Cristo
ay hindi isang manuwal ng mga turo na nagsasabi sa iyo kung paano itayo ang iyong buhay sa
pamamagitan ng sarili mong kalooban at mga kakayahan.  Ang ebanghelyo ay hindi isang
gawin-mo-sa-sarili-mo na listahan ng sampung paraan upang makaugnay sa Dios.  Kundi ang
ebanghelyo ang kapahayagan ng ginawa ng Dios kay Jesu Cristo upang maganap ang kaligtasan at
kung paano gumagawa ang Dios sa atin kapwa upang loobin at gawin ang Kanyang mabuting kalooban
(Fil. 2:13).  Samakatuwid ang ebanghelyo ay isang maluwalhating bagay.  Ito ay isang dakilang bagay.
Ito ay nakakamanghang bagay.  Ang Dios, sa ebanghelyo, ay hindi lamang nagbibigay ng mga
posibilidad na ang mga bagay ay maaaring maging mabuti nang kaunti para sa atin.  Ang Dios ay hindi
nagbibigay ng paanyaya sa atin, mga patay na makasalanan, upang magdagdag sa halo.  Ginawa ng
Dios ang Kanyang bahagi (nais Niyang makatulong), at ngayon kung idaragdag natin ang ating ambag
sa bunton, siguro ay maaari tayong magtayo nang magkasama.  Hindi iyan ang ebanghelyo.  Kundi ang
ebanghelyo ay ang tagumpay na natamo ni Jesu Crsito sa krus.  Ang ebanghelyo ang pangako na
itatanim ng Dios sa puso ng Kanyang mga anak ang buhay ni Jesu Cristo.  Nakita mo, ang ebanghelyo
ay hindi isang pang-ibabaw sa buhay.  Ito ang kapangyarihan ng Dios tungo sa ikaliligtas.  Ang
ebanghelyo ay hindi isang panlipunang balak.  Ang ebanghelyo ay hindi tarik upang gumawa ng mas
mabuti at magdagdag ng moralismo sa iyong buhay.  Kundi ang ebanghelyo ay isang maluwalhating
bagay.  Ipinahahayag sa atin ng ebanghelyo kung paano itatayo ng Dios, mula sa mga durog na labi
ng kasalanan, ang iglesia, ang katawan ni Jesu Cristo, na akma sa walang hanggang kaluwalhatian –
paano gagawa ang Dios ng makalangit na Jerusalem at ng bagong templo mula sa Kanyang bayan,
kung saan ay mananahan Siya sa gitna nila magpakailan kailanman.  

Subalit itatanong mo, “Paano iyan gagawin ng Dios?”  Ginagawa iyan ng Dios sa pamamagitan ng
biyaya na ipinagkaloob kay Jesu Cristo.  Ginagawa iyan ng Dios nang lubos na sa biyaya.  Ginagawa
Niya iyan.

Ginagawa Niya iyan, una sa lahat, sa pagtubos sa atin mula sa ating mga kasalanan, sa pag-aalis sa
atin mula sa pagkabihag at sa ating sala.  Ginagawa Niya iyan sa pamamagitan ng gawa ni Jesu Cristo
sa krus.  Iyan ang krus ni Jesu Cristo.  Naroon Siya upang alisin ang sala.  Naroon Siya upang
magbayad sa kaparusahan na nararapat sa ating kasalanan.

Ngunit mayroon pa.  May mga nag-iisip na ang buong ebanghelyo ay pinatatawad lamang tayo ng Dios
sa ating mga kasalanan.  Bagama’t ito ay totoo na kayang burahin ng Dios ang ating mga kasalanan
at patawarin sila, hindi doon humihinto ang ebanghelyo.  Sapagkat matapos alisin ang pagkawasak,
dapat ay mayroong pagtatayo, dapat ay mayroong pagpapanumbalik.  Kung ang pagkawasak ay
natanggal mula sa lugar kung saan nagkaroon ng matinding pagkawasak, at kung ang lugar na iyon
ay iniwan lamang na bakante, ano ang mangyayari?  Tutubo ang mga damo at lahat ng uri ng krimen
ay lalago.  Ngunit ipinahahayag ng ebanghelyo na hindi lamang aalisin ang mga guho ng kasalanan,
hindi lamang patatawaran ang sala, kundi itatayo tayo ng Dios kay Jesu Cristo.  Maninirahan Siya sa
atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo kung kaya’t tayo ngayon, nilikha kay Cristo Jesus bilang mga
Cristiano, ay kayang lumaban  sa ating kasalanan, magsisi, at mamuhay para sa Kanyang
kaluwalhatian.  Iyan ang Cristiano.  Ang Cristiano ay hindi lamang isang pinatawad sa kanyang
kasalanan.  Iyan ay totoo.  Kundi ang Cristiano ay higit pa.  Ang Cristiano ay isang binuhay kay Jesu
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Cristo.  Ang mga Cristiano ay hindi na nabubuhay na hiwalay sa Dios, naghihinanakit sa Dios, napopoot
sa Dios.  Kundi namumuhay sila, sa biyaya, nagpapasakop sa Dios at ninanasa na ang buong buhay
nila ay maitayo sa ikararangal at sa kapurihan ng Dios.

Ang resulta ay pagpapasalamat sa Dios sa ating buhay.  Sinabi ni Jeremias na “Buhat sa kanila (buhat
sa bayan ng Dios) ay magmumula ang mga awit ng pasasalamat, at ang mga tinig ng mga
nagdiriwang.”  Ang kaisipan na ipinapakita ay mula sa muling itinayong lunsod ng Jerusalem ay
magkakaroon ng di-mapipigil at agarang pagsabog ng pasasalamat sa Dios.  Habang lumalapit ka sa
lunsod na ito maririnig mo ang masasayang tunog, mga taong nagtatawanan, kagalakan sa papawirin,
pagsasaya.

At iyan din ang pagsubok ng ebanghelyo.  Kapag tunay mong narinig ang ebanghelyo ng biyaya ni Jesu
Cristo sa iyong puso, kung gayon ay tutugon ka ng may pagpapasalamat.  Ito ay dapat magmula sa
iyong puso.  Oo, alam ko, kung minsan, bilang mga anak ng Dios, tayo ay nabibigatan at sinusubok,
tayo ay napapagod at napipighati.  Ngunit gayunman, kapag natikman natin ang biyaya ng Dios, kapag
tayo ay pinatawad, at kapag tayo ay ginawang mga anak Niya, kung gayon ay tutugon din tayo sa
pagpapasalamat sa Dios. 

At ang mga pagpapala ay higit pa.  Sabi ng Dios, sa pamamagitan ni Jeremias, na pararamihin Niya sila.
Ang populasyon ng lunsod ay kakalat.  Ang lunsod ng Dios ay mapupuno.  At ginagawa din iyan ng Dios
sa atin.  Sapagkat ang pangako sa mga mananampalataya ay makakasama rin ng Dios ang kanilang
mga anak at anak ng mga anak at gagawa ng Kanyang biyaya sa puso ng mga anak ng mga
mananampalataya.  Ang pangako ng Dios ay ipapadala Niya ang Kanyang Salita sa buong sanlibutan
at titipunin sa Kanyang sarili ang isang iglesia upang ang Jerusalem ay mapuno.  Iyan ang iglesia, ang
bayan ng Dios at ang kaharian kay Jesu Cristo ay hindi magiging kaunti.  

Iyan ang ebanghelyo.  Sinasabi sa atin ng ebanghelyo kung ano ang ginawa ng Dios.  Kinuha Niya tayo
sa mga bunton at mga guho ng kasalanan at pinatawad Niya tayo at ginawa tayong bago at banal na
bayan – templo ng Dios, katawan ni Jesu Cristo.   Nilikha Niya ang iglesia mula sa mga guho ng
kasalanan.  At ipinahahayag ng ebanghelyo na higit pa tayong luluwalhatiin ng Dios sa panghuling
kaharian ng ating Panginoong Jesu Cristo.  Sa wakas ng sanlibutan, kapag minsan pang dumating si
Cristo at gawing bago ang lahat ng mga bagay, ang iglesia sa gayon ay makakasama ng Dios sa
bagong mga langit at lupa magpakailan kailanman.

Itatanong natin, ngunit bakit Niya gagawin ang lahat ng ito?  Ang sagot ay:  biyaya ng Dios.  Ito ang
nilayon ng Dios na gawin para sa sarili Niyang karangalan at para sa kaluwalhatian ng Kanyang
pangalan. Kapag narinig mo ang ebanghelyo, kapag personal itong dumating sa iyo sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng Salita ng Dios, magkakaroon sa iyong buhay ng pagsabog ng pasasalamat – ng
pasasalamat sa Dios dahil sa Kanyang kahabagan.  At pagkatapos ay tatanungin mo Siya, “Panginoon,
ano ang nais Mong gawin ko?”

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  At dalangin namin na ito ay maisulat sa aming puso at maipahayag
sa  buhay ng pasasalamat at pagpupuri sa Iyong pangalan.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin,
Amen.


