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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 6:35

“Ako Ang Tinapay Ng Buhay”

ni Rev. Carl Haak

Sino si Jesus?  Bakit Siya mahalaga sa mga mananampalataya?  Ano ang matatagpuan kay Jesus?  Ano ang
makaisa Siya upang kapag ikaw ay nakaisa Niya, makikita mo ang kahanga-hangang kasiyahan?

Si Jesu Cristo mismo ang sumagot sa mga katanungang ito sa Ebanghelyo na ayon kay Juan.  Pitong ulit
na kinilala ni Jesus ang Sarili at kung ano Siya sa mga mananampalataya.  Ginawa Niya ito sa mga
pananalitang “Ako nga.”  Ito ay tumutukoy sa kung ano si Jesus bilang “Ako nga.”  Ako ang tinapay ng
buhay.  Ako ang ilaw ng sanlibutan.  Ako ang pintuan ng kawan.  Ako ang mabuting Pastol.  Ako ang muling
pagkabuhay.  Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay.  Ako ang tunay na puno.

Nais kong simulan ang isang serye ng mga mensahe kay Jesus bilang “Ako nga.”  Sisimulan natin ngayon
ang isa sa naitala para sa atin sa Juan 6:35 kung saan sinabi ni Jesus,  “Ako ang tinapay ng buhay. Ang
lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw.”

Gumawa si Jesus ng himala sa pagpapakain sa 5,000 kasama ang kababaihan at mga bata.  Nang gawin
Niya iyan, ang mga tao ay napuspos ng pag-asa sa Tagapagligtas.  “Ito ang makakatulong sa atin.  Ito ang
magbabalik sa Israel sa pagiging bantog sa mga bansa.  Isipin mo ang magagawa Niya para sa atin.”

Dahil alam ng Panginoon na nais nila na Siya’y maging isang panlupang hari, agad Niyang pinalayo ang mga
tao, at dinala ang Kanyang mga alagad patawid sa Galilea, at Siya ay umalis agad patungo sa isang bundok
para manalangin.

Nang sumunod na araw, habang Siya ay nasa daan ng Capernaum, natagpuan Siya ng mga tao na nakakain
sa pinaraming mga tinapat at isda.  At sila ay nagpasimulang sunod-sunurin Siya ng maraming katanungan.
Nais nilang malaman kung paano Siya’y nakabalik pa sa Capernaum nang hindi nila Siya nakita man lang.

Pero sinaway sila ng Panginoon.  Sinabi Niya sa kanila,  “Hinahanap ninyo Ako dahil sa maling dahilan.
Hinahanap ninyo Ako dahil sa panlupang kadahilanan, dahil sa mga bagay na materyal.  Iniisip nyo na Ako
ay magagamit, na kayang magbigay sa inyong lahat ng nais ninyo na panlupa, gaya ng pagkain o
kasaganaan, o kapangyarihan – mga panlupang bagay.”  Sinabi Niya sa kanila,  “hindi nyo dapat hanapin
sa Akin ang mga gayong bagay.”

Sa mga talatang 26 at 27 ating mababasa,  “Hinahanap nyo Ako hindi dahil nakita ninyo ang mga himahala
(nakita nga nila pero hindi nila naunawaan ang himala ng pagpapakain sa 5,000), kundi dahil kumakain kayo
ng tinapay at nabubusog.  Huwag kayong magsumikap nang dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa
pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat sa
kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak.”
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Ang sinasabi ni Jesus,  “hinahanap ninyo Ako dahil nabubusog kayo (ang salitang nabubusog ay ginagamit
sa pagpapakain ng mga baka, kapag nagugutom sila).  Iyan ang dahilan kaya lumalapit kayo sa Akin.  Hindi
ninyo dapat gawin iyan.  Lumapit kayo na hinahanap ang tamang pagkain.  Alamin ninyo ang tunay na
kailangan.  Huwag ninyong hanapin ang tinapay na inaamag at nagbubusog sa inyong mga tiyan.  Kundi
hanapin ninyo ang walang hanggang pagkain, ang pagkain ng inyong mga kaluluwa.  Hanapin ninyo Ako
dahil Ako ang Tinapay na bumaba mula sa langit.”

Nais sa kanila at sa atin ni Jesus na isipin ang mana – ang tinapay na ibinigay ng Dios sa Israel mula sa
langit sa Lumang Tipan.  Dinala ito ng mga Judyo nang ipinakilala Niya ang Sarili na Siyang may kakayahan
na gawin ito sa kanila.  Sinabi Niya sa kanila,  “Kumain ang ating mga magulang ng mana sa disyerto gaya
ng nasusulat:  ibinigay Niya sa kanila ang tinapay na mula sa langit para makakain.”  Pero itinuwid sila nang
sabihin Niya ito sa kanila.  Dalawang pagkakamali ang nagawa nila sa mana.  Sinabi Niya sa talatang 32:
“"Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit
kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit.”

Oo, sabi ni Jesus, gaya ng tinapay na bumusog sa panlupang pangangailangan, gayon din Ako na Tinapay,
bumubusog hindi ng panlupang pangangailangan, kundi ng walang hanggang pangangailangan.  Ako ay
bumaba mula sa langit.  Ang Dios ang nagsugo sa Akin.  Isinugo Niya Ako bilang Tagapagligtas, na nag-iisa
lamang na bubusog sa inyong kaluluwa sa pang walang hanggan.  Ako ang Tinapay ng buhay.  Ang lahat
ng panlupang tinapay ay lumalarawan sa Akin.  Ako ang Nag-iisa, nag-iisa lang, na magagawang busugin
ang nagugutom na kaluluwa.

Nang sabihin Niya na Siya ang Tinapay ng Buhay, tatlong bagay ang sinasabi ni Jesus sa Kanyang Sarili.
Sinasabi Niya,  (1) na Siya ang talagang kailangan para sa kaligtasan.  Ang tinapay sa Biblia ay
kumakatawan sa pangangailangan.  Ang Tinapay sa Biblia ay kumakatawan sa kung ano ang kailangan.
Ang mahiwalay sa tinapay, ay mahiwalay sa pagkain, tayo ay mamamatay.  Kaya tinuruan tayo na
manalangin “Bigyan kami ng pagkain (tinapay) sa araw-araw.”  Hingin mo sa Dios ang kailangan mo sa
buhay.  Sinasabi ni Jesus,  “Ako ang talagang kailangan ng iyong kaluluwa.  Hindi ka mabubuhay na kasama
ang Dios, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, hindi ka masisiyahan sa iyong kaluluwa, hindi ka maliligtas
nang hiwalay sa Akin.  Ako ang Tinapay ng Buhay.”  Marami kang bagay na kailangan:  kalusugan, buhay
na walang pag-aalala, mga bayarin, siguro maging ng asawa.  Pero kailangan mo si Jesus o kung hindi,
mamatay ka.  Siya ay lubhang kailangan.  

(2) Nang sabihin Niya na Siya ang Tinapay ng Buhay, sinabi Niya na Siya ang pagkain sa araw-araw.  May
ilang mga pagkain na kinakain mo sa ilang okasyon:  pabo sa panahon ng Thanksgiving, o anomang
kasanayan meron ka.  Pero ang tinapay ay pang araw-araw na pangangailangan.  Kung wala ang pang
araw-araw na pagkain, manghihina tayo at magiging maputla at magugutom.  Iyan si Jesus.  Kailangan mo
Siya, hindi lang sa pansamandali, hindi minsan, hindi tuwing ikatlong buwan, o kalahating taon, kundi sa
araw-araw.  Kung wala Siya ikaw ay manghihina.

(3) Nang sabihin Niya,  “Ako ang Tinapay ng Buhay,” ipinapahayag Niya na Siya lang ang makakabusog sa
iyo.  Dahil ang tinapay ay bumubusog sa nagugutom.  May iba pang mga pagkain na makakain na hindi
naman makakabusog sa nagugutom – nariyan ang kendi, keyk, at tsokolate.  Sinasabi ni Jesus,  “Ako ang
makakabusog.  Ako ang pupuno sa lahat nyong pangangailangan, lahat ng makakapawi nito.  Si Jesus,
bilang Tinapay ng Buhay, ang lubhang kailangan natin.  Dapat natin Siyang kilalanin at kailangan sa
araw-araw sa bawat sandali.  At Siya lamang ang makakapag bigay kasiyahan.

Pero paano ito nasabi ni Jesus?  Paano Niya nasabi,  “Ako ang kinakailangan.  Kilalanin ninyo Ako at taglayin
ninyo Ako sa pang araw-araw na buhay.  At Ako lang ang makakapagbigay ng kasiyahan sa malalim na
pangangailangan ng inyong kaluluwa.”  Paano Niya nasabi iyan?
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Una sa lahat, tandaan natin na Siya ay Dios.  Siguro naisip mo na agad ito sa salita Niyang “Ako nga” ng
Panginoon.  Nang sabihin Niya,  “Ako ang Tinapay ng Buhay,” ang salitang “Ako nga” ay patungkol kay
Jehovah.  Dahil ang isa sa mga pangalan ng Dios ay:  “AKO’Y AKO NGA.”  Si Jesus ang Anak ng Dios, ang
Dios ng Dios, walang hanggang Dios.  Kaya naman, Siya lang ang makakapagligtas.  Siya dapat ay kasama
sa ating pang araw-araw, at Siya lang ang makakapagbusog ng iyong kaluluwa.

Pero pangalawa, si Jesus ay Dios na nasa laman.  Sinasabi Niya sa talatang 33 ng juan 6 na Siya ang
Tinapay ng Dios na ibinaba mula sa langit at ibinigay ang Kanyang buhay para sa sanlibutan.  Si Jesus ang
tunay na Tinapay dahil, bilang Anak ng Dios, Siya ay mula sa sinapupunan ng isang birhen para kumatawan
sa atin at ibigay ang Sarili para sa atin.  Kaya nga, magagawang sabihin ni Jesus,  “Ako ang Tinapay ng
Buhay.  Ako ang Nag-iisang makakapagbigay kasiyahan sa iyong pangangailangan.  Ako ang nag-iisang
meron ka.  At iyan ay dahil si Jesu Cristo ang ating katubusan sa kasalanan, ang tanging kabayaran para
sa kasalanan.  Ibinigay Niya ang Sarili para sa Kanyang mga anak doon sa krus.

Bilang Tinapay ng Buhay, Siya ay dapat handa.  Si Cristo ay handa para sa pista ng ating mga kaluluwa.
Siya ay naging handa para sa mga kaluluwa sa pagbibigay NIya ng Sarili sa krus ng kalbaryo para sa ating
mga kasalanan.  Ito ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin Niya,  “Ako ang buhay na Tinapay na bumaba
buhat sa langit.  Kung ang sinoman ay kakain sa tinapay na ito, siya ay mabubuhay sa walang hanggan.
At ang tinapay na ibibigay Ko ay ang Aking laman, na ibibigay Ko para sa buhay ng sanlibutan.  Ibinibigay
Ko ang Aking sarili bilang handog, isang hain sa Dios.  At silang lahat na nasakop sa paghahandog ay
mabubuhay sa Akin.  Ako ang Tinapay ng buhay dahil Ako ang Siyang naghahatid ng handog para sa mga
kasalanan ng Aking mga anak.  Kaya naman, taglayin ninyo Ako, nasa Akin ang kailangan mo – ang
kasiyahan ng inyong mga kaluluwa, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ang buhay na walang
hanggan.”

Dapat mo Siyang kainin.  Dapat kang makibahagi sa Kanya.  Dapat mong kainin ang Tinapay ng buhay.

Sa pisikal na daigdig, ito ay hindi ang pagtingin sa mismong tinapay, kundi ito ay ang pagkain sa tinapay,
na bubusog sa iyo – ganoon din ngayon, sa pananampalataya, ang kahanga-hangang handog ng Dios, na
dapat nating sampalatayanan ay Siya.  Tayo ay dapat makibahagi sa Kanya.

Ngayon, marami ang naghahanap kay Jesus.  Marami ang may nais na makipagtalo at talakayan patungkol
kay Jesus.  Marami kahit sa simbahan, ang nagtatanggol sa katotohanan pero hindi naman talaga nakabatay
sa Kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya.  Marami ang nais pag-isipan Siya na nasa malayo.  Nariyan
ang iba ang nais Siyang iwasan, siguro dahil sa kasalanan.  Nariyan ang iba na nais Siyang hangaan.  Pero
sinasabi ni Jesus, “Hindi ganyan, dapat kang makiisa sa Akin.  Dapat mo Akong kainin.” 

Ano ang ibig sabihin na dapat tayong makibahagi kay Jesus?  Sinabi ni Jesus,  “Ako ang Tinapay ng buhay.
Sila na lalapit sa Akin ay hindi na magugutom at siya na sasampalataya sa Akin ay hindi na mauuhaw pa.”
Sinabi Niya,  “Makibahagi kayo sa Akin sa pamamagitan ng paglapit sa Akin sa pananampalataya.  Lumapit
ka dapat sa Akin at sumampalataya.”

Pero paano natin ito gagawin?

Una sa lahat, pinaliwanag ni Jesus, na kailangan natin ito na gaya sa gawa ng Dios (talatang 29).  “Ito ang
gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo."  Ang sumampalataya kay Jesus ay gawa
ng Dios na isinagawa sa iyo.  Hindi mo ito gawa.  Ito ay gawa ng Dios sa iyo.  Ito ay gawa na ibinibigay Niya
sa atin para matutunan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, isang espiritual na pagkagutom.  Ito ay gawa
na ating kinikilala na tayo ay walang laman, na tayo ay may sala, na dahil sa ating mga kasalanan tayo ay
nararapat maparusahan sa walang hanggang impierno sa harap ng makatarungan na Dios.  Pero ito rin ay
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gawa ng Dios kung saan nalalaman natin na sa Kanya, at sa Kanya lamang -  sa pamamagitan ng Kanyang
krus – tayo ay napatawad.

Sa pamamagitan ng kaloob na pananampalataya nakakalapit tayo kay Jesu Cristo at nakikibahagi sa Kanya.
At sa pamamagitan ng pananampalataya ating nasusumpungan ang ganap na kasiyahan kay Jesu Cristo,
ang pagkain na para sa ating mga kaluluwa.  Lumalapit tayo sa Kanya na siyang kailangan natin.  Lumalapit
tayo sa Kanya sa Salita na Kanyang ipinahayag sa Kanyang Sarili sa Salita Niya.  Lumalapit tayo sa Kanya
sa pamamagitan ng isang tunay at buhay na pananampalataya.  Ipinapahayag natin,  “Panginoon, ako ay
wala, ako ay napapahamak, ako ay isang makasalanan.  Mamamatay ako kung ako lang.  Wala akong
magagawa para iligtas ang aking sarili.  Walang sinoman sa mundo ang makakapag pakain sa aking
kaluluwa.  Walang makakapag alis ng hapdi sa aking mga kasalanan.  Kailangan Kita.  Kailangan Kita sa
bawat araw.  Kailangan Kita bilang Tinapay ng buhay.”

Kung sasabihin mo ngayon bilang katugunan,  “Pero hindi ko magawa.  Hindi ako makalapit sa Kanya.  Hindi
ko magawang sumampalataya sa Kanya sa aking sarili,” marahil ay tama ka nga.  Kung hindi mo iyan
nasabi, ako ang magsasabi niyan sa iyo ngayon.  Hindi natin kayang lumapit kay Jesu Cristo sa ating mga
sarili lang.  Hindi natin masasabi sa sariling lakas natin,  “Cristo, Ikaw ang kasiyahan ng aking kaluluwa.
Ikaw ang lubos na kailangan ko.  Ikaw ang lahat sa akin.  Ikaw lang ang talagang kailangan ko.”  Hindi natin
masasabi iyan.
Tayo ay katulad sa mga tao na nasa Capernaum na nabasa natin sa talatang 66 ng Juan 6:  “Dahil dito,
marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya.”

Sa tingin mo, wala na itong pag-asa pa?  Hindi!  Makinig ka.  Sinabi ni Jesus sa talatang 44 ng Juan 6:
“Walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin; at siya'y muli kong
bubuhayin sa huling araw.”  Makakalapit tayo.  Makakasampalataya tayo.  Meron tayong pagka gutom kay
Jesu Cristo.  Nasisiyahan tayo kay Cristo.  Tinatanggap natin Siya na kabahagi Niya at nagiging sangkap sa
buo nating mga kaluluwa.  Isang kagalakan ito!  Dahil ito sa Ama.  Ang Ama, sabi ni Jesus, ang maglalapit
sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, pag-ibig, at biyaya, silang lahat na ibinigay Niya sa Akin
sa kalooban Niya sa walang pasimulang paghirang.  Dahil ang kaligtasan ay buong sa Dios Ama lamang.
Sa pamamagitan ng Ama, sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang biyaya, naihahatid tayo kay
Cristo.

Itatanong mo,  “Ako ba iyan?  Ako ba ang dinala kay Cristo para sumampalataya sa Kanya?  Gawa ba ito
ng Dios na isinulat sa akin?”

Nadarama mo ba ang gutom na ito?  Nalalaman mo ba ang espiritual na kakulangan?  Ipinapahayag mo
ba,  “Ako ay isang makasalanan at walang makakapag alis sa kirot na ito, ng gutom, dahil ako ay isang
makasalanan.  Wala akong magagawa.  Si Cristo lamang ang Tinapay ng buhay.  Kung wala Siya
mamamatay ako.  Sa Kanya ako mabubuhay.”

Nasasabi mo ba iyan?  Hindi ko itinatanong kung nadarama mo ba ito ng mas malakas kaysa sa nararapat?
Kundi nalalaman mo ba iyan?  Alam mo ba na sa sarili mo, ikaw ay dukha, walang wala, patay na
makasalanan, at si Jesus lang ang makakabusog sa lahat ng kailangan ng iyong puso at ng kaluluwa?

Iyan ay gawa ng biyaya ng Dios.  Ikaw ay sa Kanya.  Sumampalataya ka sa Kanya.  Lumapit ka sa Kanya.
Hanapin mo kay Cristo ang makakapagbigay kasiyahan sa iyong puso at kaluluwa.  Hindi ka na muling
magugutom pa.  Hindi ka muling mauuhaw pa.  Siya ang bubusog sa iyo.

Naranasan din natin iyan.  Sa pisikal, kapag nagugutom ang isang tao, at siya ay binigyan ng tinapay,
nararanasan niya ito, nalalaman niya, na ang tinapay ang bumusog sa kanya.  Ganoon din nalalaman natin
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na si Cristo ang bumusog sa atin.  Binubusog Niya tayo ng katiyakan ng kapatawaran sa kasalanan.
Binigyan Niya tayo ng patikim ng mayayamang pagkain ng katuwiran at ganap na kasiyahan sa ating mga
kasalanan.  Ipinapahayag Niya sa atin ang walang hanggang pag-ibig at pagmamalasakit ng Dios.  Siya ang
Nag-iisang nagpapakain sa ating kaluluwa sa buhay na walang hanggan.

Oo, mamamatay tayo sa pisikal maliban na dumating muna ang Panginoon.  Pero sa pisikal na kamatayan,
hindi tayo mawawasak ng kamatayan.  Ang kamatayang pisikal ay magiging alipin para palayain tayo mula
sa makasalanang kalikasan at dalhin tayo sa harap ng ating Hari at Panginoon sa buong kaluwalhatian.
Pagkatapos tayo ay magkakaroon ng walang katapusan at ganap na kalubusan.  Lahat ng ating mga
pangangailangan ay tutugunan ng ganap kay Jesu Cristo.  Hindi natin madarama pa ang kirot.  Hindi na
magugutom pa ang ating mga kaluluwa.  Pero sa katapatan ngayon ng Dios kay Jesu Cristo, masisiyahan
tayo sa bawat araw kay Cristo.  At kay Jesu Cristo ang ating pangangailangan ay matatamo at masisiyahan.
Mabubusog tayo ng Tinapay ng buhay.

Pakinggan mo Siya.  “Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang
sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw.”
     
____________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, itatak Mo po ang Salita Mo sa aming mga puso ngayon.  At pagpalain ang Salitang ito sa aming mga
puso at bigyan kami ng dakilang kagalakan at pagpapasalamat sa Iyo dahi;l sa pagbibigay Mo po sa amin
kay Jesus – ang Tinapay ng buhay.  Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


