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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 5:20

“Mapait Ang Matamis (2)”

ni Rev. Carl Haak

Noong nakaraang linggo, ating sinimulan ang pagtalakay sa ating matatagpuang talata sa Isaias 5:20, ang
isa sa mga “aba” na sinabi ni propeta Isaias sa bayan sa kanyang kapanahunan.  Maaalala mo na ating
binigyang diin sa iyo, sa huling mensahe, na sa hula ni Isaias na ipinasabi ng Dios na Siya ay magdadala
ng kaparusahan sa Kanyang bayan dahil sa kanilang kasalanan, na Kanyang pabibigatin sila sa pamamagitan
ng ministeryo ni Isaias.  Ang ministeryo ni Isaias ay ministeryo ng pagtawag sa kanila sa pagsisisi.  Subalit
kanilang tinanggihan nito ang salitang ito na buhat sa Dios.  Sila ay nanatili na lang sa kanilang mga
kasalanan at naging matigas kaya sila ay hinog na para sa walang hanggang kahatulan.

Binigyang diin ko sa iyo na sa Isaias 5:20 tayo ay may pagpapahayag ng puso ng pagpapasalamat sa mga
tao sa panahon ni Isaias, ang puso ng isang teribleng kaasalan na usong-uso din sa ating panahon ngayon.
Hayaan mo na basahin ang talatang ito sa iyo:  “Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng
masama ay mabuti; na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim; na inaaring mapait ang matamis,
at matamis ang mapait!”  Gaya ng binigyang-diin ko noong nakaraan, ang talatang ito ay nangangahulugang
ang Dios ay naglagay ng isang di-nababaling pamantayan sa kung ano ang masama at mabuti.  Ang
di-nababaling pamantayan ay ang Kanyang banal na kautusan, o Kanyang kalooban na ipinahayag sa
Kasulatan, ito ay sa Sampung Utos.  Ito ang mabuti.   Mabuti ang sundin ang Sampung Utos.

Ito ay nagsasabi rin na ang Dios ay nagpahayag kung ano ang masama.  Ang masama ay ang paglabag sa
mga kautusang ito:  kabulukan, kadiliman, kapaitan, kasamaan.  Ito ay ang isantabi ang kalooban at ang
mga kautusan ng Dios.

At binigyang-diin ko sa iyo na ito ang pamantayan ngayon.  Nais ng tao ngayon na tawaging mabuti ang
inaakala nilang mabuti, at masama sa kung ano ang alam nilang masama.  Sa halip na lumuhod sa
soberanong Dios, ang nais ng tao ngayon ay gawing Dios ang sarili niya.  Kanyang inaangkin na siya ay may
karapatang pumili ng kanyang moralidad na usapin.

Sa katotohanan ang nangyari sa panahon ni Isaias at nangyayari sa ating panahon ngayon ay
pagtatangkang pilipitin at baliin ang pamantayan ng tama at mali.  Ito ang sinasabi ng propeta.  “Sa aba
nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti; na inaaring dilim ang liwanag, at
liwanag ang dilim; na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait!”  Ating nauunawaan sa mga
salitang ito na ang nagawa ay hindi lang pagtatangka na ihinto ang kautusan ng Dios, o pagtatangkang itigil
ang moralidad.  Hindi ito gaya ng sasabihin ng tao,  “Hindi naman natin talaga alam kung alin ang tama o
alin ang mabuti.”  Subalit mas lumayo pa sila sa pagsasabing ang masama ay mabuti, at ang tinatawag ng
Dios na mabuti ay ang masama.  Kanilang tinatanggap ang bagay na sinabi ng Dios na masama at
tinatawag nila itong mabuti.  Ang bisyo ay naging kabutihan.  Ang tinawag ng Dios na kadiliman (na
palagiang larawan sa Kasulatan na pagtalikod mula sa kabanalan ng Dios) ay tinatanggap na ngayon bilang
liwanag.  At ang ilaw na para sa Dios ay iniisip na kadiliman.
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Ang kaisipan kasi ay ganito, tinatangka niya sa kanyang mga kasalanan kung ano ang kabaligtaran sa
paningin ng Dios na maging katanggap-tanggap bilang mabuti at pagkatapos tanggapin ang kung ano ang
sinasabi ng Dios na banal at tawagin itong masama at makitid.  Ito ang ibig sabihin ng propeta nang sabihin
niya na ginagawang matamis ang mapait at mapait ang matamis.  Tinatawag ng Dios na kapaitan ang
umalis mula sa Kanyang kautusan.  Ito ay naghahatid ng kapaitan.  Sinasabi ng Dios ang naghahatid ng
tamis ay ang pagsunod sa naipakong Tagapagligtas dahil sa biyaya ng Dios – isang bagong buhay ng
kabanalan.  Subalit sila ay tumalikod.  Tinangka ng tao na ito baligtarin.  Tinatawag nilang matamis kung
ano ang tinatawag ng Dios na mapait.  At tinatawag nilang mapait ang tinatawag naman ng Dios na
matamis.

Ito mismo ang nasa puso ngayon ng ating kapanahunan.  Ito mismo ang nakasanayan ng tinatawag ngayon
na moralidad, ito man ay pahayag sa pulitika, o sa gobyerno, o kahit sa iglesia, o sa tahanan, o sa paaralan,
sa mga guro sa kolehiyo, sa mga namumuno sa ating bayan, ang tinig ng pahayagan, sa Hollywood – nasa
harapan mismo ng ating mga mata ang Isaias 5:20 na sa araw na kung saan tayo ay nabubuhay.
Tinatawag ng tao na masama ang mabuti.  At tinatawag naman ng tao na mabuti ang kasamaan – kung
ano ang tinatawag na mabuti ng Dios, sinasabi naman ng tao na ito ay masama.

Ito ay naipapahayag sa maraming paraan.  Inisip mo ang tungkol dito sa linggong ito.  Ating kunin ang
unang utos sa kautusan ng Dios, na ating mababasa:  “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa
harap ko.”  Sinasabi ng kautusang ito na mabuti sa isang tao, sa kalikasan, na gawa ng buhay na Dios, ay
dapat kilalaning may isa lamang buhay na Dios, ang isa at tunay at tanging Dios, ang Ama ng ating
Panginoong  Jesu Cristo, ang Dios ng Biblia.  Maliban sa Kanya ay wala nang iba pang dios.  Siya ang
manlilikha at Siya ang nangangalaga.  At dapat natin Siyang kilalanin bilang pinagmumulan ng ating buhay,
ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting ito.  Dapat nating ibigay sa Dios ang katapatan ng ating puso
at paglilingkod sa Kanya; dapat tayong sumunod, magtiwala, at makilala ang Dios.  Sa unang kautusan ng
Dios ang sinasabi lamang ay ganito:  “Ako lamang ang Dios!”  Gumagawa Siya ng isang pagtitiyak sa lahat:
“Ako lang ang sasambahin ninyo!”  Ito ang mabuti.  Ito ang liwanag.  Ito ang matamis.  Ito ang dahilan ng
pagkakalikha sa tao.  Gayonman, sinasabi sa atin ngayon sa edukasyon at relihiyon at sa loob ng pulitika:
“Oh, hindi, hindi, hindi!  Masyado iyan makitid.  Iyan ay pagka-panatiko.  Iyan ay pagsasarili.  Ito
aypaghatol sa ibang pagpapahayag ng ibang tao ng kanilang pananampalataya sa kanilang dios (na
tinatawag ng Biblia na dios-diosan).”  Sinasabi ng sanlibutan na masamang bagay na ipilit na may isa
lamang tunay na Dios at Siya ang lumikha ng langit at lupa.  Ganito ba ang pinaniniwalaan mo, tanong sa
iyo ng iba?  Sasabihin nila sa atin sa atin na hindi usapin ng matatalino ang tungkol sa Dios na lumikha ng
sanlibutan mula sa wala.  At pagkatapos sasabihin nila sa atin,  “Ang sinasabi mo ba ay ang nag-iisang tunay
na Dios?  Hindi namin iyan gusto.  Gusto naming magkasama-sama at maglingkod sa Dios ang lahat sa
paraang gusto nila at igalang ang bawat isang pamamaraan.”

Subalit hindi ito ang unang utos.  Ang sinasabi ng unang utos na walang ibang dios na dapat paglingkuran
kundi ang tunay na Dios.  Dapat Siyang paglingkuran!  Subalit sasabihin ng tao,  “Tinatawag mo ang ibang
mga dios na dios-diosan?  Masyadong makitid iyan.  Ito ay masama sa iyo para sabihin ‘yan!  Ang tindi mo
namang sabihin iyan?  Masama iyan.  Ikaw ay banta (ikaw na Cristiano, ikaw na sumasampalataya sa unang
kautusan) sa ating lipunan.  Ikaw ay banta nang sabihin mo na ang Dios ay Dios at Siya dapat ay una,
kataas-taasan, at nag-iisa.”  Sabihin mo iyan ngayon, at tatawagin ka nilang masama.  Dahil kung ano ang
mabuti, ay tinatawag nilang masama.  At ang masama ay tinatawag nilang mabuti.

Atin ngayong isunod ang pangalawang utos.  Ating dalhin ito ng malapit sa daigdig ng iglesia.  Sinasabi ng
Dios sa pangalawang utos na  “Ako ang magdidikta kung paano kayo sasamba:  Huwag kayong gagawa ng
anumang iniukit na larawan.”  Ang pangalawang kautusan ay kakaiba mula sa una dahil sa pangalawa
kautusan sinasabi sa atin ng Dios kung paano Siya sasambahin ng tao.  Sinasabi ng Dios,  “Nalalaman ko
ang puso ng tao at hinihingi ko na sasambahin Ako ayon sa itinuro Ko sa Aking Salita.”  Marami pa, sinasabi
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ng Dios sa pangalawang kautusan,  “Dapat ninyong matutunan Ako na kilala Ako sa Aking Salita.”
Samakatuwid, ang pangalawang kautusan ay nananawagan para sa kadalisayan ng doktrina – dapat nating
isaisip ang Dios hindi ayon sa ating nararamdamang nararapat sa Kanya, kundi gaya ng inihayag Niya sa
walang kamaliang banal naBiblia.

Kung naniniwala ka ngayon dito, sa iglesia ngayon ikaw ay tatawaging makitid ang isipan, at isang
makaluma lamang.  Dapat tayong maging maselan sa mga libangan.  Hindi natin masasabi kung aling
doktrina ang tama at alin ang mali.  Marami sa iglesia ang nagsasabi sa akin, bakit mo ipinipilit ang biblikal
na doktrina ng pagka-soberano ng Dios?  Ang lakas ng loob mo na sabihin na Siya ang Tagapagligtas dahil
sa biyaya sa pamamagitan ni Jesu Cristo?  Ang lakas ng loob mo na ipilit ito at sabihing ito ay katotohanan?
Ang lakas ng loob mo na ipilit ang katotohanan sa pag-aasawa, na ang pag-aasawa, na ayon sa Kasulatan,
ay habambuhay na tali na mapapatid lamang sa kamatayan, at ang pag-aasawang muli ay pamumuhay sa
pangangalunya.  Sasabihin sa akin ng tao, ang lakas ng loob mo na sabihin ito?  Masama iyan sa iyo para
sabihin ito!

At muli, sa iglesia, paano sasambahin ang Dios?  Sinabi sa atin na aking sasabihin ang Dios ayon sa
anomang napagpasyahan ng komite sa pagsamba sa linggong ito, anomang maisipan na makakapukaw ng
kanilang pansin.  Kung sasabihin ko sa iyo na hindi mo dapat gawin ito, na sinasabi ng Dios sa pangalawang
kautusan na hindi ito dapat gawin, hindi ka man gumawa ng isang gintong guya, sasabihin sa iyo ng Dios
kung paano mo Siya sasambahin, hanapin mo ito sa Salita ng Dios, muli tatawagin akong masama, isang
tao na humahatol sa paghahandog na panrelihiyon ng bayan sa ibang mga iglesia, at sasabihing ang puso
ko ay masyadong makitid.  Ako ay masama.

Ating tingnan naman ang ikaapat na kautusan.  Sinasabi ng Dios na mabuting ingatang banal sa pagsasanay
ang araw ng Sabbath at ingatan ang araw na ito sa iba pa na pang araw-araw na gawain.  Sinasabi ng Dios
na ito ay matamis, na ito ay para sa kabutihan ng tao at para sa kaluwalhatian ng Dios na ingatan ang Araw
ng Sabbath, ang Linggo ay banal.  Ngayon, ito ay tinatawag na masama.  Ngayon, ito ay tinatawag na
pagkabulag.  Ngayon, ang sinomang nagsasabi ng ganitong mga bagay ay tinatawag na “kill-joy,” ang
nagpapatupad ng kanyang mga kasanayan sa ibang tao.  Isang malungkot na batas ito para sa lipunan na
ang negosyo ay dapat isara sa panahon ng Sabbath.  Ang gayong mga batas ay matatawag na masama
laban sa ating lipunan.  At gaya sa panahon ni Isaias, ang ganitong pangyayari ay nangyari sa Jerusalem.
Ang iglesia, ang nakikitang iglesia ng Dios, na tinatawagan sa ikaapat na kautusang masama, mapait, at
sa kadiliman.  Hindi ito pwedeng isantabi.  Hindi nila nais sa mga bagong dalo na isiping ang Linggo ay
kakaiba sa ibang mga araw.

O tingnan naman natin ang ikalimang kautusan.  Tinatawag ng Dios ito na mabuting parangalan ang lahat
ng nasa may kapangyarihan para sa posisyon ng Dios na Ibinigay sa kanila.  Sinabi ng Dios na ito ay mabuti,
ito ay liwanag, ito ay matamis.  Lahat ng inilagay sa iyo ng Dios, ito man ay sa tahanan (magulang), o sa
iglesia (elder), o sa estado (pulis, gobernador), o sa paggawa (amo sa trabaho) – sinasabi ng Dios,
“Alang-alang sa Akin, nais Ko sa iyo na igalang mo sila.  Nais Ko na sundin mo sila.  Sundin ninyo sila
malibang sabihin nila sa inyo ang taliwas sa Aking Salita.”  Ngayon ito tinatawag na masama at mapait at
madilim.

Mga anak, kapag gumagawa ka ng plano na may nais kang sundin at tanggapin na seryoso ang sinasabi
ng magulang mo sa iyo, sa ganito ka tatawagin ng mga kaibigan mo na nakakita sa iyo nito na
“mas-banal-ka” na bata, ikaw ang batang hindi “kasama dito,” ano ba ang mahalaga sa iyo?  Ngayon, kapag
gusto mong sundin ang ibang tao, kung ikaw ay magpapasakop sa iba, kahit pa sa iglesia, isang terrible ito,
masakit, masama at nakakababa ng pagkatao.
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Sa pag-aasawa – ang maybahay ay nagpapasakop sa kanyang asawa?  Sa tahanan – ang mga anak sa mga
magulang din?  Sa pagawaan – ang mga empleyado sa amo din nito?  Terible ito, masama ito!

Ating tingnan naman ang ikaanim na utos, “Huwag kang papatay” – ang kautusan ay nananawagan sa
kahalagahan ng buhay.  Ngayon, kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamatay ay nakasasalalay
na lang kung saan may komportable ang tao.  Sinasabi ng Dios na masama ang pagbawi ng buhay, maliban
kapag ito ay kailangan, kagaya halimbawa, sa parusang kamatayan.  Dito ang mamamatay-tao ay dapat
bitayin.  Ngayon, makikita mo na ang mga nagtutulak sa pagpapatigil ng parusang kamatayan ay ang
nagtutulak naman ng batas sa aborsyon.  Ang magsulong para sa pagpapatigil ng parusang kamatayan at
sumuporta naman sa aborsyon ay kasalanan din.  Sinabi ito ng Dios dahil ang Dios ang nagbibigay ng
buhay, ang sinomang kumukuha ng buhay ay dapat ilagay sa kamatayan.  At sinabi ng Dios na kapag
inilagay Niya ang buhay sa sinapupunan, walang sinoman ang pwedeng bumawi nito.  Ito ay buhay ng isang
tao!  Huwag kang papatay!  Palaging pinapakitunguhan ng Kasulatan ang buhay na ipinagbubuntis ay isa
rin tao, may pagkatao na ipinagbubuntis sa pamamagitan ng kamay ng Dios.  Ang kunin ang buhay na ito
ay pagpatay.  Subalit ngayon ang aborsyon ay isinusulong ng estado.  Sa katunayan, ito ay tinatawag pa
nga nilang kabutihan.  Sinasabi nila,  “Hindi mo nais na magka-anak ng di mo pa gusto.  Napakapangit,
Napakasama na makialam sa desisyon ng babae kung ito ay tungkol sa kanyang katawan.”  Masama ka
kung sasabihin mo na ang aborsyon ay mali.

Ating tingnan ang ikapitong kautusan.  Sinasabi ng Dios na ang likas na pakikipagtalik ng lalaki at babae
ay mabuti sa panahon na sila ay mag-asawa na.  At ito lamang ang dapat sanayin.  Ang paglabag dito ay
pangangalunya.  Ang pakikiapid ay masama.  Subalit ang pakikiapid din ay matatawag na mabuti ngayon.
Sinasabi sa atin na ito ay mabuti para sa mga kabataan na makaranas ng pakikipagtalik.  Hindi sila dapat
makaramdam ng guilt tungkol dito.  Ito ay dapat ng asahan sa mga kabataan.

Sinabi sa atin na ang pagiging bakla ay mabuti.  Tinatawag ito ng Dios na kamunduhan, isang masamang
kasalanan.  At nananawagan dito ang Dios ng pagsisisi.  Ang Dios ay nananawagan sa pagkapit sa krus ni
Jesus kung saan ay natatagpuan natin ang kahanga-hangang kapangyarihan upang luminis ng ating
kaluluwa mula sa mga kasalanan na ating nagagawa.  Subalit ngayon, kung iyong ipapangaral ang evangelio
sa ganitong paraan at mananawagan ka sa tao na talikuran ang kasalanan ng pakikipagtalik at hanapin ang
matamis na dalisay kay Jesu Cristo, ikaw pa ang tatawaging masama.  Ikaw ay tatawaging palahatol.

Ang tao ay dapat maging malaya.  Ang tao ay dapat maging malaya sa pagbibigay sa kanya na mamili ng
kanyang kagustuhan – anoman ang nais ng tao na piliin, anoman ang kanyang nais upang matugunan ang
kanyang laman.  At kung ang batas ng Dios ay nakaharang sa daraanan, ibig sabihin ang kautusan ng Dios
ay masama!

Ganito ang pamamaraan na nasa sanlibutan.  Subalit iniisip ko na marami sa nakikinig ng palatuntunang
ito ang nagpahayag na sila ay mga anak ng Dios.  Paano naman kami ngayon?  Atin bang tinatawag na
hindi masama ang tinatawag naman ng Dios na masama, na isang bagay na nilalaro lang?  Habang ating
itinatakwil ang mga bagay na ito sa sanlibutan – pagpatay, pagpapalaglag, pangangalunya, kabaklaan – atin
bang nakikita bilang mga Cristiano ang mabilis na paggalaw at pagkawala ng kautusan ng Dios?  At kapag
ito ay ugma sa ating guni-guni, atin bang isinasantabi ito?  Ikaw ba ay pumapatay sa galit sa iyong kapatid
na lalaki o babae?  Ikaw ba, habang hinahatulan mo ang pangangalunya, pinapasaya mo ba ang sarili mo
kasama ang TV?

Ang tekstong ito ay nagsasalita sa atin.  Sinasabi ito ng Dios, dahil ang tayo ay napariwara sa batas ng
Panginoon ng mga Hukbo at nilapastangan ang Banal na Nag-iisa ng Israel, ang kahatulan ay darating.
Hindi natin gusto na itulak ang Dios sa Kanyang trono.  Hindi natin gusto na itulak Siya palabas sa pisikal
na sangnilikha.  Subalit ating isasantabi lang ang ilang mga bagay na sinabi ng Dios.  Hindi natin gusto ang
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Kanyang sinabi na Siya ang maylikha sa loob ng anim na 24 oras sa bawat araw, kaya ating isasantabi ito.
At isasantabi rin natin ang isa pang bagay.  Subalit sinasabi ng Dios,  “Kapag nagpasimula ka ng isantabi
ang Aking Salita, hindi mo Ako kinikilala na Ako bilang Dios at bilang Maykaloob ng kautusan at bilang
Hukom.”

Ang Dios ang maylikha sa sanlibutang ito.  Kaya naman ikaw ay mananagot sa Kanya.  Subalit, nakita mo,
kung hindi ang Dios ang maylalang ng daigdig, ibig sabihin, hindi ka mananagot sa Kanya, di ba?  Ganoon
lang kasimple iyun.  Kapag isinantabi mo ang mga bahagi sa Salita ng Dios, kapag isinantabi mo ang
katotohanan ng paglikha, sinusubukan mong itulak ang Dios palayo sa Kanyang trono.  Ganito ang ginagawa
mo.

At may resulta iyan.  Ang resulta ay ito, kapag ang binhi ay lumago sa ating mga puso, magpapasimula
tayong itutulak ang Dios palabas sa Kanyang trono sa bawat aspeto ng ating buhay.  Sa sandaling nawala
ang Salita ng Dios sa tiyakang kapangyarihan at ang batas ng Dios ay hindi na ang gagawing pamantayan,
may malaking kaibahan na sa galit ng Dios at ang tao ay hindi na matatakot sa galit ng Dios.  Hindi na
malalaman ng tao ang kanilang kasalanan.  Hindi na malalaman ng tao ang panganib sa ilalim nila.
Magpapasimula na silang lapastanganin ang Banal ng Israel.

Ating pakinggan ang Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios sa atin ay ito:  “Magbantay baka matagpuan mo
ang iyong sarili na umaayon sa panahong ito.”  Palaging mayroong isang bagay sa laman natin na
magugustuhang maniwala sa kasalukuyang pamantayan ng moralidad na ito ay mabuti matamis at
maliwanag.  Sinasabi ng Dios,  “Takasan mo.”  Sinasabi ng Dios,  “Huwag kang maawa sa kasalanan mo.”
Sinasabi ng Dios,  “Ang Aking pamamaraan, ang Aking kautusan, ang Aking kalooban ay mabuti, matamis
at maliwanag.”

Magtungo tayo sa Dios at ating ilapag ang mga kasalanan natin sa paanan ng krus at hilingin sa Dios ang
biyayang naglilinis ng pagsisisi, upang malaman natin ang ating kasalanan, at upang magbalik tayo mula
sa kasalanan patungo kay Jesu Cristo ang pinagpalang Tagapagligtas.

Magbantay rin tayo baka ating ikahiya ang Salita ng Dios.  Ang kautusan ng Dios ay nananatili ngayon.
Huwag tayong mahiya na sabihin ito.

Sa pagtatapos, tayo ay maging handa, dahil si Jesus ay napakalapit ng dumating.  Kapag ating nakita ang
kasalanan ng tao at ang kayabangan nito na ipinupukol sa mukha ng Dios, tayo’y magtatanong,  “Gaano
pa ito katagal?”  Kapag ang espiritung ito ay naging talamak na sa buong lupain, kapag tinawag na ng tao
ang tinatawag ng Dios na mabuti na masama at ang tinatawag naman ng Dios na masama ay tinatawag
namang mabuti, gaano pa ba ito tatagal pa sa harapan ng Anak ng tao para magpakita sa mga ulap ng
kaluwalhatian?

Kaya nga, sa lahat ng mga nagtatanong ng katanungan sa Kanyang biyaya,  “Ano ba ang mabuti?  Ano ba
ang liwanag?  Ano ba ang matamis?”  pakinggan mo ang sinasabi, ang Salita ng buhay na Banal, ang Salita
ng Dios:  “Ang Aking Salita ay mabuti, ang liwanag, ang matamis.  Dito ka mabuhay.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita ngayon.  Aming dalangin na ito ay kumilos sa aming mga
puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


