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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

 Isaiah 35:1-2

“Ang Disyerto ay Mamumulaklak na Gaya ng Rosas”

ni Rev. Carl Haak

Sa darating na mga linggo ating isasaalang-alang ang yaman at ang kagandahan ng kapanganakan ni Jesu
Cristo, mula sa nakikitang pananaw ng Isaias 35, na nagsasalita sa atin ng mga pagpapala na dumating
sa atin bilang resulta ng pagkapanganak ng ating Tagapagligtas.

Ang Isaias 35 ay isang magandang kabanata.  Ito ay nagsasalita ng isang pamamaraang paglalarawan ng
mga pagpapala na dinala nang dumating ang Emmanuel.  Ibig sabihin ng Emmanuel  “Sumasaatin ang
Dios.”  Ang pangalang Emmanuel ay nagsasalita ng katotohanan na si Jesu Cristo ang Anak ng Dios ay
dumating sa atin, sa ating pantaong laman.

Ang sulat ng Isaias 35 ay tulad ng nasabi ko, ay maganda sa kanyang tuluyan, na tila naghahanap na
salaminin ang kagandahan ng mga pagpapala ng paghahari ng Emmanuel.  Natatandaan ko, nung ako ay
bata pa, nang mapahanga ako ng kabanatang ito.  Ang “Disyerto” na ating nabasa, “ay mamumulaklak
na gaya ng rosas… ang mga mata ng bulag ay mabubuksan… At ang buhanginang kumikislap ay magiging
lawa ng tubig… ang tinubos ng Panginoon ay hahayo sa daan ng kabanalan.”  Ang punto ng kabanatang
ito na kapag ang Dios ay nagbuhos sa ating mga makasalanan ng Kanyang kabanalan at biyaya sa
pagdating ng Kanyang Anak na Emmanuel, ang dakilang pagpapala ay darating sa Kanyang minamahal
na  iglesia.

Ang kagandahan ng Isaias 35 ay makikita sa matalas na paghahambing ng kabanatang 34.  Sa kabanatang
34 si Isaias ay ang tinig ng kahatulan, kahatulan sa itinakuwil at masamang sanlibutan na naitaas ang sarili
sa pagmamataas laban sa Dios.  Dito dinadala ng Dios ang mga salita ng huling kahatulan sa kasamaan
ng lahat ng Kanyang mga kaaway na walang pagsampalataya at kasalanan.  “Sapagka't ang Panginoon
ay may galit laban sa lahat na bansa”  (v.2).  “At ang lahat na natatanaw sa langit ay malilipol, at ang
langit ay mababalumbong parang isang ikid: at ang buo nilang hukbo ay mawawala na parang dahong
nalalanta sa puno ng ubas”  (v.4).  “Sapagka't kaarawan ng panghihiganti ng Panginoon, na taon ng
kagantihan sa pag-aaway sa Sion”  (v.8).  Sa kabanatang 34, sinabi ni propeta Isaias ang mangyayari sa
huling kahatulan, kapag ang Dios ay pumapasok na sa kahatulan kasama ang sangkatauhan.

Sa paghahambing, sa kabanatang 35 ang Isaias ay nagsasalita ng mga pagpapala ng biyaya, mga
pagpapala na darating sa Kanyang mga anak sa daan ni Jesu Cristo.  Sa talatang 1 ng Isaias 35 ating
mababasa,  “Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya; at ang ilang ay magagalak”  At ating itatanong, “Para
kanino?”  Balikan natin ang talatang 17 ng kabanatang 34.  Ating mababasa,   “At kaniyang [ito ay ang
Dios] pinagsapalaran, at binahagi ng kaniyang kamay sa kanila sa pamamagitan ng pising panukat:
kanilang aariin magpakailan man, sa sali't saling lahi ay tatahan sila roon.”  Ang siyang ginawa ng Dios ng
mga magagadang pangakong ito sa Isaias 35 ay silang mga titipunin ng Espiritu Santo.  Sila ang mga pinili
ng Dios sa biyaya.  Kaysa mahatulan tayo at mahatulan ng sanlibutan, na may katarungan, dinala ng
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Panginoon sa atin ang mga pagpapala ng Kanyang Anak.  Kanyang dinala sa atin ang kaligtasan sa
paparating na Emmanuel.

Maraming iba’t ibang pakahulugan na ibinigay sa Isaias 35 sa buong kasaysayan ng iglesia.  Hindi ko
bibigyan ngayon ng pagpuna ang mga pakahulugang ito.  Sapat na sa atin na ang magandang kabanatang
ito (Isaias 35) ay nagsasalita ng mga pagpapala na kasama ni Jesu Cristo. “Siya'y paririto at ililigtas kayo”
(v.4).  Ang tainga ng pananampalataya ay ngangailangan ng maraming impormasyon upang malaman
kung ano ito.  Ito ay si Jesu Cristo.  At pagkatapos, upang tatakan ito, sa talatang 5 at 6:  “Kung
magkagayo'y madidilat ang mga mata ng bulag, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan…”  Inyong
maaalala na, sa Mateo 11:1-6, nang si Juan Bautista ay nasa kulungan ay nag-iisip kung si Jesus na nga
ba ang ipinangakong Mesias, kanyang isinugo ang kanyang mga alagad upang tanungin si Jesus,  “Ikaw
baga yaong paririto, o hihintayin namin ang iba?”  At ang tugon, ng Panginoon na sinipi sa mga talatang
5 at 6 ng Isaias 35.  Kanyang sinabi,  “Sabihin mo kay Juan, kung magkagayo'y madidilat ang mga mata
ng bulag, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan.”  Sa madaling salita, si Jesus mismo, sa Mateo 11,
kinikilala ang Kanyang sarili na siyang sinasabi sa Isaias 35.  Ang kabanatang ito ay nagsasalita sa
paglalarawang pamamaraan ng pagpapala na inihahatid ng Dios sa atin nang ang Emmanuel (Sumasaatin
ang Dios) ay dumarating sa mundo.

Sa mga talatang 1 at 2, ngayon, ating titingnan ang isang magandang pangako na ang pag-iisa ay
magiging malugod, at ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak ng isang rosas.  Ito ay mamumulaklak
ng sagana, ating mababasa sa talatang 2,  “at magagalak ng kagalakan at awitan; ang kaluwalhatian ng
Libano ay mapaparoon, ang karilagan ng Carmel at ng Saron: kanilang makikita ang kaluwalhatian ng
Panginoon, ang karilagan ng ating Dios.”

Pansinin mong kasama ako na may isang kamangha-manghang pagbabago ang ipinauna.  Isang
pagpapanibagong likha o pagbabago ang naipangako.  Nang ang biyaya ng Dios at kaluwalhatian ay
maghatid sa sanlibutan ng Kanyang Anak sa sanlibutan, may isang napakagaling na pagbabago.  Inilagay
ni Isaias ang pagbabago sa paglalarawan ng kamatayan tungo sa buhay, ng pagkabaog  tungo sa
pamumunga, ng kalungkutan tungo sa kagalakan at pag-aawitan.  Ang inilarawan sa atin ay isang bagay
na napaka- pamilyar sa karanasan ng mananampalataya sa Lumang Tipan – isang disyerto, isang ilang,
isang malungkot na lugar.  Ang nasa isipan marahil ng propeta ay ang disyerto na nasa timog ng Ilog
Jordan at ng Dead Sea na patungo sa Gulpo ng Aqbah, kung saan ito ay isang tuyot na lupain ng
bubongang bato, tigang at mainit, naninirahan ang mga asong gubat, alakdan at mga kuwago – isang
disyerto, isang baog na lugar, hindi magiliw sa buhay ng isang tao, isang sunog at nakakabagot na lupain.

Bigla na lang, sinasabi ng propeta, may isang pagbabago.  At ang pagbabago hindi lamang isang mabilis
na pagbabago dulot ng ulan na naghahatid ng mga bulaklak, kundi isang mala- himalang pagbabago, isang
pagbabagong tungo sa isang marangyang hardin.  “Ang disyerto ay mamumulaklak na gaya ng rosas.”
Ang mga bulaklak ang nagtatakip sa buong lugar ng disyerto hanggang sa maaabot ng mata.  Ang disyerto
ay mamumulaklak ng sagana, ito ay higit pa sa inaasahan.  Ang buhanginan sa disyerto, mga bato, ay
nagbago tungo sa isang karagatan ng mga bulaklak na namumulaklak.

At marami pang iba.  “Ang kaluwalhatian ng Libano,” ating mababasa sa talatang 2,  “ay mapaparoon, ang
karilagan ng Carmel at ng Saron.”  Ang kaluwalhatian ng Libano ay ang kanyang kagubatan, ang kanyang
mga puno na siyang ginamit ni Solomon sa gusali ng templo.  Ang Carmel at Saron ay nga kabundukan
sa gitna ng Canaan na kilala sa kanilang kagandahan.  Dito sa Bundok ng Carmel ang lahat ng mga
Israelita ay dumating sa mga panahon ni Elias upang malaman na si Jehovah, na Siyang Dios.  Ang Carmel
at Saron ay mga burol na natatakpan ng mga puno ng Oak o Roble, mga ilog na may sagana, ay malusog
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na lupain para sa pagsasaka, para sa trigo at sebada, at para sa mga baka, at tupa.  Na ang kaisipan, ang
disyerto ay binago tungo sa isang kaparangan.  

At mayroon pa rin.  Ating mababasa, ang lupain ng disyerto ay “magagalak ng kagalakan at awitan.”
Samantalang ang nauna ay may mga tunog ng isang kuwago, ang pag-huni ng isang buwitre, ngayon ay
naging isang awitan.  May mga huni ng ibon.  May mga himig at awitan mula sa mga tahanan.  Kung saan
ang mensahe ay minsang malungkot, may pait, kamatayan; ngayon ang mensahe ay “ang mga langit ay
nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios.”  Lahat ng sangnilikha ay may kagalakan at awitan.

Kaya ito ay naglalarawan sa atin ng isang kamangha-mangha, kahanga-hangang kaluwalhatian ng
pagbabago na inihatid sa pamamagitan ng pagdating at sa kaloob ng Anak ng Dios na si Jesu Cristo nang
Siya ay ipanganak.  Si Jesu Cristo ay hindi dumating upang tapusin tayo.  Hindi ito isang madaliang
trabaho.  Subalit Siya ay dumating mula sa kamay ng Dios upang magsagawa ng isang himala, at espiritual
na pagbabago.  Ito ay tiyak na katotohanan na ang pagtutubos ng ating Tagapagligtas ay ganap na ang
sangnilikha mismo ngayon ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan ay tutubusin at makakabahagi sa
kaluwalhatian ng Kanyang pagtutubos.  Mababasa mo ito sa Mga Roma 8:19-23.  At dapat nating tandaan
din,  na sa sabsaban ang maliit na bata ay inalagaan ni Maria ay Tagapagligtas ng sangnilikha at
Manunubos na siyang, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, binabago ang lahat ng mga bagay
sa araw ng Kanyang kaluwalhatian at gagawa ng isang bagong langit at isang bagong lupa, isang bagong
nilikha, nang Siya, sa pamamagitan ng apoy ng Kanyang kahatulan, ay magpapabago ng ating mga
katawan at sa lahat ng mga bagay sa sangnilikha sa paligid natin.  Mawawala na ang sumpa.  Wala nang
kamatayan at hindi kailangan pa ang araw.  Lahat sa  paligid natin ay sisigaw at magsasabi at
magniningning na may kaluwalhatian ng Dios.

Subalit ang pangako, ang himalang pagbabago na inilarawan sa mga talatang 1 at 2 ng Isaias 35, ay ang
himalang pagbabago ng biyaya na isinulat ni Jesu Cristo sa puso at buhay ng Kanyang mga anak.  “Siya'y
paririto at ililigtas kayo”  (v.4) – hindi buhat sa pisikal na kalungkutan at kahirapan, hindi mula sa
kabiguan, kundi upang iligtas kayo, ang inyong kaluluwa, mula sa kasalanan.

Ang disyerto at ang ilang at ang lugar ng kalungkutan ay kumakatawan sa ating buhay bilang resulta at
bunga ng ating kasalanan at ng kalungkutan na hatid ng ating kasalanan.  Ang kasalanan ay nangangako
ng masarap at luho, subalit ito ay naghahatid ng kalungkutan.  Sa ating kasalanan ang init at ang
kabigatan ng ating sala ay nasa sa harap ng isang banal at makatarungang Dios.  Sa ating kasalanan ay
may kapaitan.  Tinutupok ng kasalanan ang lahat ng mga bagay sa paglilingkod sa ating mga sarili.  Ito
ay sumisira ng mga pagsasama.  Ang kasalanan ay naghahatid ng kalungkutan, pagkabaog, at kamatayan,
kahatulan at kabigatan at sala sa ating kaluluwa.

Subalit si Jesu Cristo ay ipinanganak.  Siya ay dumating sa ating kalagayan.  Kanyang kinuha sa Kanyang
sarili ang ating kasalanan at sumpa natin, upang Kanyang pawiin ang mga ito.  At ngayon ay may himala
at kahanga- hangang pagbabago -  sa kanilang buhay, kung saan may dating pagkabaog ng kaluluwa.
Ngayon ang lupain ng disyerto ay namumulaklak ng rosas.  Mula sa ating mga puso ay nagmumula ang
panalangin at pagpupuri, pananampalataya at pagtitiwala – lahat ay bilang resulta ng Kanyang pagdating
at Kanyang kahanga- hangang gawa.  Ang biyaya na nagmumula kay Jesus, nang si Jesus ay ipanganak,
ay isang kahanga- hanganga biyaya.  Ito ay kapangyarihang nagpapabago.   Ito ay isang lumilikha ng
buhay at nagpapabago ng buhay ng biyaya.  Sa pagbabago ng disyerto sa pagiging isang kaparangan,
gayon din tayo, mga patay na makasalanan sa ilalim ng poot ng Dios, ay tinubos ngayon at inihatid tungo
sa nagagalak na presensya ng Dios.
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Lahat ng mga ito ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Dios.  Nakikita sa pagbabagong ito na sinasabi
ni Isaias sa kaluwalhatian ng Dios.  Ang mga pagkilos ng Dios ay palaging nagsasabi patungkol sa Kanya.
“Oh Panginoon, aming Panginoon,” ating mababasa sa Mga Awit 104:24,  “pagka sarisari ng iyong mga
gawa! sa karunungan ay ginawa mo silang lahat: ang lupa ay puno ng iyong kayamanan.”  Ang
sangnilikha, at ang mga gawa ng probidensya ng Dios sa panghahawakan sa atin at inihahatid at
pinangangasiwaan tayo ng sangnilikha – lahat ng mga ito ay ang mata ng pananampataya na may
kahanga-hanga at pagkatakot.

Subalit ang kaluwalhatian ng Dios ay nahayag lalo na, sa Kanyang gawa ng biyaya, sa Kanyang gawa ng
kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusugo kay Jesu Cristo.

Ngayon, atin marahil itatanong, sa ating pagtingin sa kapanganakan ni Jesu Cristo, nasaan ang
kaluwalhatian at kamahalan ng Dios ito makikita?  At ang sagot ay:  Dapat kang may mata upang makita
ito.  Dapat kang bigyan ng mata upang makita ito.  Ito ay tunay din sa sangnilikha.  Dahil kawalan ng
paniniwala ay pagkabulag sa Dios at sa Kanyang kaluwalhatian at sa Kanyang kamahalan sa sangnilikha,
at ito ay tumatanggi sa pagkilala sa Kanya.  Ganoon din ito katotoo sa kapanganakan ni Jesus.  Mga anak,
kung inyong makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kapanganakan ni Jesus sa Betlehem, ang Espiritu
Santo sa Kanyang sarili ay dapat bigyan ka ng mata ng pananampalataya.  Kailangan mo ang paningin ng
isang mababang makasalanan.  Ang mata ng tao ay walang nakikitang maluwalhati sa kapanganakan ni
Jesus.  Sinusubukan nito na lumikha at gumawa ng kaluwalhatian.  At tunay nga, sa pantaong pananaw,
walang kaluwalhatian.  Si Maria ay nagsilang sa kanyang anak sa silong ng imbakan sa gitna ng amoy ng
dumi ng hayop.  Sa katunayan, walang nahayag na kaluwalhatian ng Dios nang si Maria ay magkalong ng
sanggol sa kanyang mga bisig.  Ito ang kaluwalhatian ng biyaya ng Dios.

Sa halip na ating makita, na ang Kanyang iglesia at bayan, ay dapat mapahamak, ibinigay ngayon ng Dios
ang Kanyang Anak para sa ating puwesto, upang pasanin ang kabayaran at magtamo para sa atin kung
ano ang hindi natin kayang tamuhin -  isang walang hanggang katuwirang kasama ang Dios.   Ang kaloob
ni Jesu Cristo ay nagniningning na puso ng Dios.  Kanyang ibinigay ang Kanyang sariling Anak.  Ang
kaluwalhatian ng Dios ay hindi nahayag, nang ang Kanyang sariling Anak ay nagdamit ng Kanyang sarili
ng ating laman at sumailalim sa sala ng ating kasalanan.  Ang kaluwalhatian ng biyaya ng Dios.  Ang
kaluwalhatian ay ang Kanyang kabutihan sa mga hindi nararapat.  Ang kaluwalhatian ay ang Dios ng awa
at pag-ibig sa mga kaawa-awa – isang Dios ng pag-ibig sa kanilang mga hindi kaibig-ibig.  Ang Kanyang
biyaya upang yakapin tayo kay Jesu Cristo sa kaluwalhatian ng biyayang nagliligtas na makikita sa
kapanganakan ni Jesus.  Ito ang nasa likod ng pagbabago. 

Ang disyerto ay namumulaklak ng rosas dahil ang Dios ay naluwalhati sa Kanyang biyaya.  Si Jesu Cristo
ay dumarating upang iligtas tayo dahil ang Dios ay naluwalhati sa Kanyang biyaya.  At Siya sa Kanyang
kamahalan.

Siya ay gumagawa sa paraan na maliligtas tayo.  Nang suguin si Jesu Cristo sa sanlibutan, hindi binalewala
ng Dios ang Kanyang walang hanggang parusa laban sa ating kasalanan.  Hindi Niya dinaanan ang
kahatulan.  Hindi Niya idinahilan ang kasalanan.  Kundi, nanatiling banal, matuwid, at tunay, Kanyang
pinarusahan ang ating kasalanan.  Subalit ito ay inilagay Niya sa ulo ng ating kahalili, na siyang sa
Kanyang biyaya, ay ibinigay sa atin upang tumayo sa ating lugar.

Ang Dios sa Kanyang kamahalan.  Ang Dios ay matalino.  Ang Dios ay naghahatid ng kaligtasan sa
kahanga- hangang pamamaraan.  Si Jesu Cristo ay ipinanganak; ang walang hanggang Anak ng Dios
ngayon ay dumating na.  Ang Prinsipe ng Langit, na nananatiling Dios, ngayon ay isinanib sa ating laman.
At Siya ay dumating upang ganapin ang kahatulan ng Dios laban sa kasalanan.  At Siya ay dumating upang
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palayain tayo na mga kawawang makasalanan at upang gawin tayong bago – upang mula sa disyerto ay
magmumula ang kaluwalhatian ng Dios.

Nakikita mo ba ito?  Nakikita mo ba ang kahanga- hangang biyaya ng Dios sa iyo, isang di-nararapat,
malungkot, mapait, baog na makasalanan?  Ito ang biyaya ng Dios na nagbubukas ng iyong puso at
nagbibigay sa iyo na makita ang iyong pangangailangan at ang kahanga- hangang biyaya Niya at
karunungan sa pagbibigay kay Jesu Cristo na siyang tanging Tagapagligtas.

Nakikita mo ba habang iyong ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesu Cristo?  Nakikita mo ba ang
kaluwalhatian ng Panginoon na nahayag sa iyo?

Kung tayo ay tunay na nakikita ang kahanga- hangang pagbabago at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay
nakasulat sa pagdating ni Jesu Cristo na Kanyang Anak, dapat itong ibigay sa atin.  Ito ay dapat gumawa
sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo.  Upang makita ang lahat ng biyayang ito.  Lahat
ng mayamang mga pagpapala ng kaligtasan ay mga kaloob ng Dios.  Ang mga ito ay hindi nararapat sa
atin.  Ang mga ito ay hindi natin nakita at ang mga ito ay hindi natin natamo sa atin sarili.  Ang mga ito
ay malaya, mahabagin, at makapangyarihang ibinigay.

Pansinin natin na ating nabasa na ang ilang at ang malungkot na lugar ay magiging malugod sa kanila.
Kung iyong aalalahanin na aking binalikan ang talatang 17 ng kabanatang 34, upang ipaliwanag kung sino
ang “sila.”  Sila ang mga pinili ng Panginoon sa biyaya ng paghirang.  Subalit gayonman, pansinin muli sa
kabanatang 35 talatang 2 na ang “kaluwalhatian ng Lebanon ay ibibigay sa dito,” at ito ay ibibigay sa
kanila.  Sa buong sitas ating mababasa na ito ang lahat ng ibinigay ng Dios.  Hindi tayo nararapat dito,
hindi natin hiningi ito.  Ang kahanga- hangang gawa ni Jesu Cristo, mula sa pinasimula hanggang sa dulo,
mula sa krus, hanggang sa walang lamang libingan, sa pagtataas sa kanang kamay ng Dios, sa Kanyang
pagbabalik sa kahatulan, ay ang “ibinigay” ng malaya ng biyaya ng Dios sa Kanyang mga anak – sa iyo,
na siyang Kanyang binigyan upang makilala ang kalikasan ng iyong kasalanan.

Sa iyo, na siyang nabibigatan at nagugulumihanan at nag-aalala sa kaluluwa na nasa ilalim ng mabigat
na kasalanan, at namamangha at makapigil hininga, hindi lubos na maisip sa nagawa ng Panginoon nang
Kanyang suguin ang Kanyang Anak na ipinganak sa Betlehem.  Sa halip na tayo, tuyo, patay, malungkot
na makasalanan, ay dapat matupok, binigyan ng biyaya ng Kanyang Anak upang baguhin at isaayos mula
sa sala sa ikapagpapatawad, nila sa kamatayan tungo sa buhay.  Upang ang disyerto ay mamulaklak ng
sagana, upang ating purihin, magbigay pasasalamat, maglingkod, ibigin, magtiwala, manalangin, at
magpahayag.  Magpahayag nang alin?  Kaluwalhatian ng Dios.  Isang kahanga- hanganga pamamaraan
Niya.

Pagpalain ka nawa ng Dios ngayon kasama ng Kanyang mahalagang salita.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyong magandang salita ng hula sa kahanga- hangang gawa ni Jesu Cristo
at ang makapangyarihang pagbabago ng Iyong biyaya sa Kanya.  Dalhin ang salitang ito sa aming mga
puso na may kaaliwan at katiyakan.  Aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen.


