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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 56:3-7

Pangalan Na Higit Na Mabuti Kaysa Mga Anak Na Lalaki At Babae”

ni Rev. Carl Haak

 
Ang Cristianong iglesia ay dapat maging maingat kapag ito ay nagtuturo ng katotohanan, ng magandang
katotohanan, ng pag-aasawa, hindi nag-iiwan ng palagay na para sa mananampalataya ang buhay na
walang asawa ay may mas kakaunting pagpapala ng Dios.  Ang pag-aasawa, ayon sa Biblia, ay larawan
ni Cristo at ng iglesia.  Kaya naman higit nating itinataas ang pag-aasawa, sapagkat ito ay malapit sa puso
ng Dios.  Ngunit marahil ay itatanong natin, “Paano naman ang buhay ng walang asawa kay Jesu Cristo?
Mayroon ba itong anumang layunin?  Iyan ba ay larawan ng anuman?  Paano kung ang isang tao ay
manatiling walang asawa at walang mga anak?  Hindi ba iyan nakakaabot sa pinakamabuti ng Dios?”

Kung iyan ang palagay na naiwan, kung gayon ang maling palagay ang naiwan.  Kung gayon ang
katotohanan ng tipan ng pakikisama ng Dios ay hindi tayo nabago sa ating mga pag-uugali at
pagkaunawa.  Ang Dios ay may mga pangako para sa mga mananampalatayang walang asawa, mga may
gulang na walang asawa kay Jesu Cristo, mga pangakong kasing-dakila ng sa mga may asawa.  Tinawag
ng Dios ang mga mananampalatayang walang asawa upang ipakita ang mga katotohanan sa kanyang
buhay na maningning na nagliliwanag gaya ng mga katotohanan na nagliliwanag mula sa Cristianong
pag-aasawa.

Ngayon, ang pag-aasawa ay tunay na ipinapakita si Cristo at ang iglesia, na mahalaga, maganda.  Ano,
kung gayon, ang ipapakita ko, bilang walang asawang kaanib?  Una sa lahat, ipinapakita mo ang ganap,
mayamang kasapatan ng Dios, ang pagiging kumpleto ng buhay na ginugugol sa bahay ng Dios
naglilingkod at sumasamba sa Kanya.  Ipinapakita mo ang katapatan ni Cristo sa iyo – ang buhay kay
Cristo, lumalakad kasama ng Dios, nagsisilbi sa mga layunin ng Dios doon sa relasyon ng pananampalataya
na pirmihan.  Ito ay magandang buhay sa ikaluluwalhati ng Dios. 

Dadako tayo sa araw na ito sa propesiya ng Isaias 56, kung saan ang Dios ay nagsasabi ng pangako sa
mga kaanib na walang asawa tungkol sa Kanyang tipan – na bibigyan Niya sila ng pangalan na mas mabuti
kaysa mga anak na lalaki at babae.  Hayaan ninyong basahin ko ang bahagi ng sitas sa Isaias 56:3-7.
Mababasa natin sa talatang 5:  “Ibibigay ko sa kanila (iyan ay, sa mga kaanib na walang asawa) sa aking
bahay at sa loob ng aking mga pader, ang isang alaala at pangalan na higit na mabuti kaysa mga anak
na lalaki at babae; bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan, na hindi maglalaho.”  

Kaya isasaalang-alang natin ang dakilang pagpapala ng buhay na walang asawa kay Cristo sa ilalim ng
paksang:  “Pangalan Na Higit Na Mabuti Kaysa Mga Anak na Lalaki at Babae.” 

Inihahatid ni Isaias, sa kapitulo 56, ang mga pangako ng Dios sa mga kaanib ng tipan na walang asawa.
Sila ang mga tinutukoy na anak ng dayuhan o banyaga at eunuko.  Pakiramdam ng dalawang ito (ang
anak ng dayuhan at ang eunuko) ay hindi sila nababagay.  Sila ay kapwa may palagay na ang lubos,
mayaman, pinagpalang buhay ng tipan ng Dios ay hindi maaaring maging kanila dahil sila ay walang
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asawa.  Ang anak ng dayuhan (o, gaya ng sinabi ko, ng banyaga) ay taong may ibang nasyonalidad, o
lumipat sa pananampalatayang Judio.  Wala siyang bigkis ng pamilya, gaya ng mga nasa tipan sa
maraming henerasyon at may mga pamilya at nakipag-asawa sa iba.  Nagmula siya sa ibang kapaligiran.
May iba siyang kaugalian.  Hindi siya palagay dito.  Wala siyang pandama kung paano ginagawa ang mga
bagay.   At alam na alam niya ang mga kaibahan.  Ang mga kaibahan niya sa mga kapatid ay hindi mga
kaibahan sa pananampalataya sa Dios, o pananampalataya kay Cristo, kundi kaibahan sa paraan ng buhay,
sa kanya iyan ay hindi niya kinalakihan.  Siya ay anak ng dayuhan.  Dinala siya sa komunidad ng tipan.
At, marahil, maging ang mga kaanib ng tipan ay iba ang turing sa kanya at medyo naaasiwa siya.

Pagkatapos nariyan ang eunuko.  Ang eunuko ay taong walang asawa.  Wala rin siyang anak.  Ito ay
maaaring dahil sa pisikal na pagkabaog.  O maaaring hindi ito pisikal na pagkabaog kundi sa pagiging
walang asawa siya inakay ng Dios.  Sabi ni Jesus sa Mateo 19:12, “Sapagkat may mga eunuko na
ipinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina; at may mga eunuko na ginawang
eunuko ng mga tao; at may mga eunuko na ginawang eunuko ang kanilang mga sarili alang-alang sa
kaharian ng langit.”  Iyan ay, sabi ni Jesus, “Ilan sa Aking mga tagasunod ay tatalikdan ang pag-aasawa
alang-alang sa Akin (gaya ni apostol Pablo).  Ang iba ay iiwan ng asawang lalaki o asawang babae, at, sa
pagsunod at pag-ibig kay Jesus, ay mabubuhay na walang asawa.  Ang iba ay sa gayon Ko inakay (ng
Dios), kaya hindi sila nag-aasawa kundi nananahang mayaman at malapit sa Akin gayunpaman.”  At,
syempre, ang eunuko ay alam na alam ang kanilang kalagayang walang asawa, at mararamdaman din
niya, na hindi siya nababagay.

Gaya ng sabi ko, kapwa nila nararamdaman na sila ay hiwalay sa karaniwang takbo ng buhay ng bayan
ng Dios, mula sa mga karanasan sa buhay ng mga kaanib ng tipan na may asawa at may mga anak.
Sinasabi sa kanila ng Dios sa Isaias 56:3, “Ang dayuhan… ay huwag magsasabi, Tiyak na ihihiwalay ako
ng Panginoon sa kanyang bayan.”  Huwag mong sabihin, “Hindi ako nababagay.”  Kaya, pagkatapos ng
ilang sandali, marahil sa iglesia, pakiramdam mo ay mag-isa ka lang at aalis ka agad o nakatayo ka sa
isang lugar na hindi palagay – walang nagsasabi ng anuman sa iyo – at nagsisimula mong isipin na hindi
ka talaga bahagi nito.

Ang pagiging walang asawa kung minsan ay maghahatid ng ganoong kaisipan.  Sasabihin ng mga tao,
“Wala akong nakitang sinuman mula sa iglesia sa loob ng sanlinggo.  Walang tumatawag.  Hindi ko
nararamdaman na bahagi ako ng katawan ni Cristo.  Ang pagiging wala kong asawa ay hadlang.”  O, isang
mula sa labas ng iglesia (isang bagong nagbagong-loob) ay magsasabi, “Ang pinagmulan ko ay ibang-iba.
Hindi lang ako nababagay.”  Sabi ng Dios, “At huwag sasabihin ng eunuko, Narito, ako'y punungkahoy na
tuyo.”  Mapapadaan ka sa isang taniman ng mansanas.  Makikita mo ang mga puno na may mga sanga
at mga dahon na nakayukod sa lupa, punung-puno ng bunga.  At sa gitna ng taniman ay isang tuyong
punungkahoy.  “Ganyan ang pakiramdam ko,” sabi ng eunuko.  Wala akong asawa , wala akong malapit
na kasama, walang mga anak.  Tila walang gaanong bunga sa aking buhay.”  At ang palagay ay:  “Ako
ay gaya ng tuyong punungkahoy.”  

Ngayon habang tinitingnan natin nang mas maingat ang tekstong ito, makikita natin na ang espiritual na
buhay nitong mga kaanib na walang asawa na nasa paningin ni Isaias, gayunpaman, ay di-kahiya-hiyang
masigla.  Mababasa natin sa talatang 3, “Ang dayuhan na sumanib sa Panginoon ay huwag magsasabi.”
Sa pananampalataya, ang kaloob ng Dios, sa pamamagitan ng biyaya, ay nanghawakan sila sa Dios.  Sabi
niya sa talatang 4, “Sapagkat ganito  ang  sabi  ng Panginoon:  Tungkol sa mga eunuko na nangingilin ng
aking mga Sabbath, at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin, at nag-iingat ng aking tipan.”  Kaya
itong mga kaanib na walang asawa ay inilalarawan bilang mga nagtataglay ng masigla, di-nakakahiyang
espiritual na buhay na binibigyang-pansin ng Dios at sinasang-ayunan.  “Nag-iingat sila ng aking tipan.
At iniugnay nila ang kanilang sarili sa Akin,” sabi ng Dios.  Ang isang napakalinaw na pagpapakita ay
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matatagpuan sa kanilang buhay na niyayakap nila ang tunay na Dios at sila ay nabubuhay sa biyaya sa
relasyon ng pag-ibig at paglilingkod sa Dios.   

Ngunit mayroon pa.  Iniingatan nila ang Sabbath na marumihan ito.  Ginawa nila ang Araw ng Panginoon
na sentro ng kanilang espiritual na buhay.  Nagpapahinga sila sa Dios sa araw ng Sabbath.

At pangatlo, iniibig nila at pinaglilingkuran ang Panginoon.  Pinipili nila, sabi ni Isaias, “ang mga bagay na
nakakalugod sa akin.”  Nakikita mo sa buhay ng mga mananampalatayang ito na walang asawa ang
sadyang pagpili sa kanilang buhay na gawin ang nakalulugod sa Dios sa daigdig ng musika, libangan, at
sa paggamit ng kanilang oras.  Hindi lamang sila mga kabataang may gulang na nagsasabing, “Anong
masama doon?  Sinong may pakialam?”  Kundi tinatanong nila, “Nakalulugod ba ito sa Dios?”  Nais nila
ang kanilang buhay na humilera sa inaasahan ng kanilang mapagbiyayang makalangit na Ama.

At sinasabi ngayon ni Isaias sa mga kaanib na ito na walang asawa na tapat na lumalakad kasama ng Dios,
“Ang mga palagay ninyo ay mali.  Bagaman ang inyong mga palagay ay tunay na tunay sa inyo, sila,
gayunpaman, ay hindi tama.  May sinasabi kayo sa inyong sarili.”  Sabi ni Isaias, “Ang dayuhan... huwag
magsasabi (ang kaisipan na sinasabi niya sa kanyang sarili), Tiyak na ihihiwalay ako ng Panginoon sa
kanyang bayan; at huwag sasabihin ng eunuko, Narito, ako'y punungkahoy na tuyo.”  Itinatama sila ng
Dios.  Sinasabi ng Dios, “Huwag kayong magsalita ng ganyan sa inyong sarili.  Huwag ninyong sabihin
iyan.”  Sabi Niya sa kanila, “Ibibigay ko,” talatang 5, “sa kanila sa aking bahay at sa loob ng aking mga
pader, ang isang alaala at pangalan na higit na mabuti kaysa mga anak na lalaki at babae…ng walang
hanggang pangalan.”  Itinutuwid ng Dios ang maling palagay na matatanggap ng walang asawang kaanib
ng iglesia.

At dinadala sila ng Dios (at tayong lahat) sa isang tamang pagkaunawa sa Kanyang tipan na doon ang
tipan (ang mapagmahal na bigkis ng pakikisama sa Dios at samakatuwid sa isa’t isa) ay hindi nakaugat
sa parehong kalagayan sa buhay, sa kung ang tao ay may asawa o may mga anak o isang Dutch o may
ibang nasyonalidad.  Hindi iyan ang batayan ng pagkakaisa sa tipan.  Ang batayan ng pagkakaisa sa tipan
ay ang pinagsasaluhang katotohanan ng mapagbiyayang pakikipag-isa sa Dios, ang karanasan ng
kasapatan ng Dios, at ang pagnanasang sambahin ang Dios.

Ikaw sa iyong buhay na walang asawa, at ako sa aking buhay bilang may asawa, nasa inyong tahanan
man ang iyong mga anak o wala, ikaw man ay may asawa o balo, o hindi ka man nag-asawa kailanman
– ang parehong bigkis ng tipan ay ang maunawaan ang kagandahang-loob ng Dios.  Masasabi natin ito
sa mga katawagan sa Bagong Tipan.  Ang iglesia ay gawa ng Dios.  Ang mga kaanib ng iglesia ay mga
kaanib ng Kanyang katawan.  Huwag burahin ang mga kaibahan sa buhay.  Ang maging kaanib ng iglesia
ay hindi nangangahulugan na kailangang may asawa ka, kailangang ganito ang kulay ng iyong balat,
kailangang ganito ang nasyonalidad mo.  Hindi!  Nagsasalo tayo sa iisang biyaya, iisang buhay sa nabuhay
na Panginoong Jesu Cristo.  Iyan ako!  At hindi anumang mas mababa.  Sa bandang huli, sa prinsipyo, ang
anak ng Dios ay isa na kabilang kay Cristo.  Si Cristo ang kanyang buhay.

Kapag ako ay namatay, hindi na ako magiging ama.  Hindi na ako isang asawa.  Sa muling pagkabuhay,
sabi ni Jesus, hindi na sila mag-aasawa o ibibigay sa pag-aasawa kundi gaya ng mga anghel sa langit.
Subalit kapag ako ay namatay, mananatili ako sa aking relasyon sa aking tapat na Tagapagligtas na si
Jesus Cristo.  At mayroon pa rin akong parehong lugar kasama ng lahat ng Kanyang mga banal.  

Ah oo, ang pag-aasawa ay mahalaga.  Ang pagkakaroon ng mga anak ay mahalaga.  Ang pamumuhay sa
pamilya at pagkakita sa mga pagpapala ng Dios sa mga henerasyon – syempre iyan ay mahalaga.  Ngunit
iyong nauunawaan na ang batayan ng pakikipag-isa sa tipan ng Dios ay hindi iyan.  Ito ay ang biyaya ng
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Dios na nagbibigkis sa akin sa Kanya.  At ikaw, na walang asawa, ay walang disbentaha dito.  Ang relasyon
na ating pinagsasaluhan ay nananatili.    

Ang Dios ay naghahatid ng maluwalhating pangako sa kaanib na walang asawa sa Kanyang tipan.
Binibigyan ka Niya ng lugar sa pamilya ng Dios.  Talatang 5 ng Isaias 56:  “Ibibigay ko sa kanila sa aking
bahay at sa loob ng aking mga pader, ang isang alaala at pangalan na higit na mabuti kaysa mga anak
na lalaki at babae; bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan, na hindi maglalaho.”

Pagkatapos ay nagpatuloy Siya sa pagsasalita sa isang maluwalhating bahagi ng pagsamba sa Dios,
talatang 7:  “Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok, at pasasayahin ko sila sa aking bahay
dalanginan.  Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking
dambana; sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan.”
Ang magagandang pangako, una sa lahat, gaya ng sinabi ko, ay lugar sa pamilya ng Dios.  Ngunit
sasabihin ng taong walang asawa, “Wala akong pamilya.  Wala akong anak na babae o lalaki.  Wala akong
sinuman na makakaalala sa akin.”  Ngunit ang pangako ng Dios ay:  “Aalalahanin Ko ang iyong pangalan.
Magtatayo Ako ng bantayog para sa iyo.  Bibigyan Kita ng higit pa sa mga anak na lalaki at babae.”  

Ang bantayog ay isang bagay na nagpapaalala sa isang tao, isang bagay na nagtuturo sa ginawa ng isang
tao sa kanyang buhay.  Sabi ng Dios, “Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan.”

Ang punto ng propeta Isaias ay ang mga may gulang na walang asawa na masisigla sa pananampalataya
ay dakilang bantayog sa biyaya ng Dios.  Ito ay patotoo ng dakilang biyaya ng Dios.  Dapat nating dakilain
ang Dios, purihin ang Dios, kapag ang buhay ay itinalaga sa Dios.  At dapat nating maramdaman ang
kahalagahan, ang halimbawa, ng mabuting Cristianong walang asawa na namumuhay sa katotohanan at
pagsunod at paghahandog kay Jesu Cristo.  Napapansin iyan ng Dios.  Ang Dios ay nalulugod diyan.

At pagkatapos sinasabi ng propeta na ang pangako ay bahagi ng pagsamba sa Dios.  Ngayon, bakit iyan
napakahalaga – na ikaw ay dinala bilang taong walang asawa sa bahay ng Dios at sumasamba at
nananalangin gaya ng ipinangako ng propeta?  Ito ay mahalaga dahil ito ay mahalaga sa Dios.  Ang
pinakadakilang bagay na hinahanap ng Dios sa ating buhay ay pagsamba.  Ang dakilang pagpapala ay
pagsamba – na lumalapit ka sa Dios na may handog na papuri, na ikaw ay masigla sa Kanyang bahay ng
panalangin.  Iyan ang pinakadakilang bagay na posible.   Ang pangako sa kaanib na walang asawa sa
iglesia ay hindi marahil isang araw siya ay mag-aasawa at magkakaroon ng mga anak.  Kundi ang
pangako, bilang binili sa dugo ni Cristo, ay titipunin siya ng Dios sa Kanyang bahay kung saan ay maaari
niya Siyang purihin, kung saan ay gagawin Siya ng Dios na magalak, kung saan ay bibigyan siya ng Dios
ng bahagi sa pagsamba sa Dios.  Napakahalaga kung gayon, na ang may gulang na walang asawa ay
palagiang dumadalo sa pagsamba at namumuhay siya ng kalugud-lugod sa Dios!  Napakahalaga nito sa
patotoo ng iglesia sa sanlibutan.  At gaano kahalaga iyan sa iglesia at sa lahat ng mga kaanib na makita
iyan. 

May kakaibang tawag na ibinigay ng Dios sa mga kaanib na walang asawa sa Kanyang tipan.  Ialay mo
ang iyong buhay sa paglilingkod sa Dios kung paanong ibinigay ng Dios ang buhay ng Kanyang Anak para
sa iyo.  Ang iyong pagkatawag bilang kaanib na walang asawa ay hindi:  paabutin ang iyong kabataan
hanggang sa gulang na tatlumpu.  Doon ka sa sarili mo.  Maglaro ng mga laro sa computer.  Isipin na ang
buhay sa iglesia ay walang layunin maliban na ikaw ay may asawa at may mga anak.  Hindi!  Ang layunin
ay pag-aalay ng iyong buhay sa paglilingkod kay Cristo.

Sa gulang na 26 isinulat ni John Calvin ang unang edisyon ng kanyang Institutes of the Christian Religion.
Sa gulang na 28 isinulat ni Zacharias Ursinus at Casper Olevianus (26) ang Heidelberg Catechism.  Sa
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gulang na 24 iniwan ni George Whitefield ang pamilya at tahanan upang ibigay ang kanyang sarili sa
pangangaral ng ebanghelyo ni Cristo kung saan si Cristo ay hindi kilala.  Ang Espiritu ni Cristo, sa
kasaysayan ng iglesia, ay ginamit ang ningas ng mga kabataan upang palawigin ang pagsaksi ng iglesia
at paglingkuran ang ebanghelyo sa malulungkot na lugar.

Ang Dios ay nalulugod ngayon hindi upang ibigay sa iyo ang tungkulin ng isang asawang babae at mga
anak o asawang lalaki.  Ikaw ay malaya upang maglingkod sa Kanya.

Paano naglilingkod ang buhay na walang asawa kay Cristo?  Ang pag-aasawa, sabi natin, ay larawan ni
Cristo at ng iglesia, kung kaya’t ang buhay may asawa ay dapat maging larawan ng relasyong iyon.  Ano
ang ipapakita ko bilang may gulang na walang asawa?  Ano ang nais ng Dios na ipakita ko doon?  Mayroon
bang anumang mahalaga?  Oo.  Ito.  Ang buhay na walang asawa kay Cristo ay nagpapakita na ang
katapatan kay Cristo ay buhay; at ang buhay na iyon ay manghawakan sa Dios at gawin ang nakalulugod
sa Kanya, upang ingatan ang Kanyang Sabbath, at magalak sa Kanyang bahay.  Iyan ang buhay.

Ipinapakita ng mga may gulang na walang asawa na ang relasyon na mahalaga ay ang ating paglakad
kasama ng Dios sa katotohanan.  Kaya sa Dios nawa ang kaluwalhatian kapwa sa buhay may asawa at
sa buhay na walang asawa ng mga kaanib ng Kanyang tipan.  

_______________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita at dalangin ang pagpapala nito ngayon sa aming puso.  Dalangin namin,
O Panginoon, na seryoso naming tanggapin ang aming pagkatawag, kami man ay may asawa o wala.  At
sa pamamagitan ng Iyong biyaya, magsumikap nawa kaming maglingkod sa Kanya nang may sigasig.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


