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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Isaias 40:27-28

“Paghihintay sa ating Walang Hanggang Dios”

ni Rev Wilbur G Bruinsma 

Kaluguran kong makasama kayo sa susunod na ilang buwan sa Reformed Witness Hour.  Dalangin namin
na ang oras nating magkakasama sa Salita ng Dios ay magiging kapaki-pakinabang.  Sa susunod na ilang
pagsasahimpapawid pag-aaralan natin ang ilang mga talata mula sa Isaias 40 – isang magandang kapitulo
ng Biblia na naglalarawan kung sino ang Dios kung ihahambing sa tao.  Sa araw na ito ay ating
pag-aaralan ang Isaias 40:27-28, “Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, Ang daan ko ay
lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Dios ang kahatulan ko?  Hindi mo ba nalaman?  Hindi mo
ba narinig?  Ang Panginoon ang walang hanggang Dios, ang Lumikha ng mga dulo ng lupa.  Hindi siya
nanghihina, o napapagod man; walang makatatarok ng kanyang kaunawaan.”  Pag-aaralan natin ang mga
talatang ito ng Isaias 40 una dahil ipinaliliwanag nila sa atin kung ano ang nangyayari sa bayan ng Israel.
Ipinapaliwanag nila kung bakit sinabi ni Isaias ang mensahe ng kapitulong ito.

Alam mo ba kung ano ang labi?  Ito ay mga tira.  Ang asawa ko ay may maliliit na plastik na kahon sa
istante ng aming bahay na naglalaman ng mga piraso ng kagamitan na natira matapos niyang gumawa
ng iba’t ibang quilt.  Itong mga tirang piraso ng kagamitan ay mga labi.  Itong salitang “labi” ay ginamit
ni propeta Isaias nang hindi kakaunti sa 16 na ulit dito sa aklat ng kanyang mga sulat.  Mula sa 16 na ulit
na iyon, tiyak na 10 ulit niyang ginamit ang salitang ito upang tukuyin ang napakakaunting mga tao ng
Dios, ang kaunting tunay na mananampalataya na natitira pa sa bayan ng Israel.  Ang mga ito ay
tinatawag niyang “mga nalalabi”:  mula sa milyun-milyon sa Israel, ang kakaunting taong iyon (mga tira,
kung nanaisin mo) na tapat pa ring nang nanghahawakan kay Jehovah, sa Kanyang tipan, at mga pangako
nito.

Sa buo niyang propesiya kinakausap ni Isaias ang bayan ng Juda o Israel sa kabuuan na may kinalaman
sa kahatulan at pagkawasak.  Dahil iniwan niya ang daan ng katuwiran at nagsimula bilang bayan na
susunod sa kasindak-sindak na kasalanan ng mga bansang pagano na nasa paligid niya, siya ay hinog na
upang hatulan.  Kaya si Isaias ay naghahayag ng labis na kalungkutan sa kanya.  Ang mga pahayag na
ito ng hatol at pagkawasak ay sinalita sa bansa sa kabuuan.

Subalit sa loob ng bansang iyon, tandaan, ay ang mga tira, na ayon sa biyaya, ay may pag-asa pa ring
nakatingin sa pagdating ng Mesias.  Ang mga ito rin ay nakarinig ng mga propesiya ng kahatulan.  At dahil
nasasabik sila sa pagdating ng Mesias, ang gayong mga propesiya ay dumurog sa kanilang pag-asa.
Bilang resulta ang mga nalalabing ito ay nawalan ng pag-asa, iyan ay masasabing, nasiraan sila ng loob
at nanghina.  Ang Dios ay galit sa Israel – na siyang nararapat.  Nakita ng mga nalalabi ang kasamaan:
ang pangangalunya at pakikiapid, ang kalasingan, ang kabulaanan na ngayon ay niyakap ng Israel.  Alam
nilang nararapat ang kaparusahan sa Israel.  Ngunit paano ang pangako ng tipan ng Dios na isusugo Niya
ang Tagapagligtas na magpapalaya sa kanila mula sa kasalanan?  Ang Dios ay galit na ngayon.  Ang Dios
ay puspos na ngayon ng paghihiganti.  Nalimutan na ba Niya sila?
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Kaya si Isaias ay isinugo ngayon ng Dios upang magsalita sa mga nalalabi ng Israel, ang tunay na Juda,
ang mga tunay na anak ni Abraham, Isaac, at Jacob.  Ang mga salita sa kapitulong ito ay para sa kanila
– hindi sa masamang bansa sa kabuuan, kundi sa mga tapat na nalalabi na sumasampalataya pa rin.  At
ang salitang sasabihin sa kanila ni Isaias ay:  “Inyong aliwin, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong
Dios.  Magsalita kayo nang sa puso sa Jerusalem.”  Si Isaias ay isinugo upang magsabi ng mga salita ng
kaaliwan at kalakasan sa nalalabing nawawalan ng pag-asa.  At ang salita ng kaaliwan ay ito:  narito ang
inyong Dios!  Lahat ay nangangailangan ng dosis ng mabuting teolohiya, iyan ay, ang pag-aaral kung sino
ang Dios, yamang napakarami ng maling pagkaunawa tungkol sa Dios na lumulutang ngayon.  Subalit
kailangan din natin ito, para lamang sa pagpapasigla at kalakasan upang magpatuloy sa paglaban ng
mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.

PAGHIHINTAY SA ATING WALANG HANGGANG DIOS

I. Ang Kawalan ng Pag-asa ni Jacob

Ang mga banal na sumasampalataya sa Israel ay nawalan ng pag-asa.  Sa dahilang ito kinakausap sila ni
Isaias tulad ng ginagawa niya sa talatang 27:  “Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, Ang
daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Dios ang kahatulan ko?”  Kapansin-pansin na ang
mga tanong na ito ay hindi itinanong ng mga lumalakad sa kanilang kasalanan.  Hindi ito para sa mga nasa
Israel na sa kanilang pagmamataas ay kumikilos na may kahambugan na tila hindi nakikita ng Dios ang
kanilang kasalanan o hindi sila hahatulan ng Dios sa mga kasalanang iyon.  Ito ang iniisip ng marami sa
Israel.  May kahambugan silang lumalakad sa kanilang kasalanan, na tila hindi ito nakikita ng Dios, na tila
ang kanilang mga daan ay nakatago sa Kanya.  Hindi man lang sila nag-iisip ng makalawa sa katotohanang
parurusahan sila ng Dios dahil sa kanilang kasumpa-sumpang kasalanan.  Sa kanilang pagtaya, hindi sila
hinatulan ng Dios sa kanilang kasalanan.  Kaya lantaran silang nagpapatuloy, at walang pagsisisi sa
kanilang pangangalunya, paglalasing, pagsamba sa dios-diosan, hangal na buhay kasayahan, at iba pa.

Ngunit hindi tinatanong ni Isaias ang mga tanong na ito sa masamang bayan ng Israel at sa mga
lumalakad sa kanilang kasalanan.  Kinakausap niya ang mga nalalabing hinirang sa Israel na nanghina.
Ang mga taong ito ay nagsabi ng kanilang karaingan sa Dios at marahil maging sa ibang
mananampalataya.  Samakatuwid, kinakausap ni Isaias ang mga mananampalataya na ang
pananampalataya ay sinusubok at nasumpungang kulang – sapagkat pinagdududahan nila ang mabuting
kamay ng Dios.  Nagsisimula na silang mag-alinlangan at tanungin ang Dios.  Sila ay nanghina at napagod
sa kanilang mga daan.

Ano ang sinasabi ng mga banal na ito?  Ang daan ko ay lingid kay Jehovah.  Akala nila ay tinalikuran na
rin sila ni Jehovah, sa galit at kapaguran dahil sa kawalang-pananampalataya ng bayan sa kabuuan.  Ang
kanilang daan ay tumutukoy sa mabato at makipot na daanan na ngayon ay pinag-aakayan sa kanila ng
Dios.  Itong kaunting mga banal ay pinalilibutan ng kawalang-pananampalataya at kasalanan.  Ang iba ay
tumangging makinig sa mga payo sa kanila.  Walang dudang, sila ay tinuya at hinamak dahil sa kanilang
tapat na paninindigan sa Salita ng Dios.  Sila ay minarkahan bilang makikitid ang isip na labis na mahigpit
sa pamumuhay ng kautusan ng Dios.  Ang kanilang lugar sa iglesia nang panahong iyon ay lumiit at
hinamak.  Sila ay mga tira lamang, at ang nalalabi sa Israel na lumakad sa kawalang-pananampalataya
ay malaki at makapangyarihan.  Ginawa nitong mahirap ang buhay para sa mga ilang tapat sa Juda.  Wala
silang katungkulan.  Wala kahit isa – wala kahit mga kaibigan – ang nakinig sa kanila.  Kaya nagsatinig
sila ng karaingan sa Dios:  ang daan ko ay lingid kay Jehovah.  Tila hindi Niya nakikita kung gaano kahirap
ang aking daan.  Tila hindi Siya nakikinig sa mga panalangin ko.  Nalimutan Niya na bang maging mabait?

Ang sumunod na karaingan ay malapit ang kaugnayan sa una:  nilalagpasan ng aking Dios ang kahatulan
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ko.  O, mas simpleng, nabigong panatilihin ng Dios ang layunin ng aking katuwiran.  Ang aking kahatulan,
ang tama kong layunin, ay nilagpasan ng Dios.  Hindi ginawa ng Dios ang aking layunin.  Hindi Niya
ipinagtanggol ang aking katuwiran.  Nasaan ang Dios sa lahat ng nangyayari sa iglesia?

Tunay nga, nasaan ang Dios sa lahat ng nakikita nating nangyayari sa iglesia ngayon?  Kung minsan ganito
ring karaingan ang pinagsasaluhan nating mga naninindigan sa gitna ng pagtalikod na laganap sa paligid
natin.  Napakaraming denominasyon ng mga iglesia at nagsasariling mga iglesia ang tinatapak-tapakan
ang mga utos ng Dios.  Ibinibigay nila ang kanilang pagsang-ayon sa pangangalunya at pakikiapid, sa
aborsyon at homosekswalidad.  Nilalapastangan ng kanilang mga kaanib ang Sabbath.  Lumalakad silang
katulad ng sanlibutang nakapaligid sa kanila, ang paraan ng kanilang pamumuhay ay ganap na
makasanlibutan at di-sumasampalataya.  Ang kanilang kabulaanan ay nangangamoy hanggang sa kataasan
ng langit – ginagawang babae ang Dios, ginagawang batay sa tao ang kaligtasan, hinahamak ang pagiging
soberano ng Dios sa paglikha at probidensya.  At ang iglesia at kanyang mga kaanib na nagsisikap pa rin
upang manatiling tapat ay maliit at hinahamak ngayon.  Ang kanyang tinig at babala ay di-pinapansin.
Gaano kadaling sabihin:  Ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan Niya ang aking matuwid na
layunin.

Ngunit pagkatapos nariyan ang tanong upang pagsabihan ang mga banal ng Dios na nag-aalinlangan sa
Dios:  “Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang mga bagay na ito?”  Bakit mo ito
sinasabi, Jacob?  Bakit sinasalita mo ito, Israel, tungkol sa Dios?  Pansinin kung paano kinakausap ng Dios
ang mga natirang ito.  Tinawag Niya silang Jacob at Israel.  Kinakausap ng Dios itong ilang matatapat
bilang Israel at Jacob dahil sila ay tunay na Israel.  Ang mga nasa bansang ito na hindi sumampalataya
ay tinawag na gayon dahil lamang sila ay kabilang sa bansa na bumabalot sa tunay na Israel at Jacob.
Nakita ng Dios itong kakaunting hinirang bilang pinaka ubod o butil ng bansang Israel.

Ngunit ang mga pangalang ito ay nababagay din na gamitin sa mga ilang tapat sa bansang ito.  Sila ay
Jacob – ang natural na ipinanganak na mga anak ni Jacob – totoo.  Subalit sila rin ay mga anak ni Jacob
mula sa isa pang pananaw:  sila ngayon ay dumaraing gaya ng ginawa ni Jacob nang naharap siya sa
posibleng kamatayan ni Benjamin:  “Lahat ng mga ito ay laban sa akin!”  Ito ang sinasabi ng mga natirang
tapat na mga banal sa Israel:  lahat ng mga nangyayari sa bansa ay laban sa atin!  Nakalimutan nila ang
katotohanan:  kung ang Dios ay para sa atin, walang anumang maaaring maging laban sa atin!

Kaya nababagay na tawagin silang Jacob.  Subalit gayunman ay tinawag rin silang Israel.  At ito ay
paalaala na ang mga pangako ng Dios sa Israel ay tiyak at tunay na sila ay matutupad.  Bakit mo sinasabi
ang mga bagay na ito Jacob, Israel???  Narito ang iyong Dios!

II. Ang Pampalakas-Loob  ni Jehovah

Isipin ang Dios na iyong pinaglilingkuran!!  Siya ang walang hanggang Dios, si Jehovah.  Itong  Dios na
iyong pinaglilingkuran ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan.  Ibig nitong sabihin na
alam Niya ang dulo mula sa simula at lahat ng nangyayari sa pagitan.  Naroon Siya bago pa nagsimula ang
sanlibutan at mananatili Siya kapag ang kasaysayan nitong kasalukuyang sanlibutan ay matagal nang
tapos.  Sa kabila ng lahat, Siya ay Dios.  Iniisip mo bang ang iyong mga daan ay lingid sa Kanyang mata
na nakakakita at nakakaalam ng lahat?  Akala mo ba ay hindi Niya alam ang nangyayari sa Israel at sa
mga bansa sa paligid mo?  Alam Niya dahil Siya ang walang hanggang Dios.  Ang Dios na nagplano ng
lahat ng mga bagay na ito.  At Siya ay si Jehovah – ang hindi magbabago, tunay na tapat na Dios sa
gawang Kanyang isinasagawa.  Paano mo masasabing, “Nilalagpasan ng Dios ang aking kahatulan?”  Hindi
ba tapat ang Dios sa Kanyang tipan, at mula sa mga pangako nito Siya ba ay nag-aalinlangan?  Laging
pinananatili ng Dios ang layunin ng taong matuwid.  Ang Dios ay tumatahang kasama natin at ngumingiti
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sa atin sa Kanyang kagandahang-loob.  Hindi kailanman pinababayaan ng Dios ang sariling Kanya.  Hindi
inaalis ng Dios ang Kanyang bayan.  Ang mga pangako ng Dios ay tiyak dahil sa Mesias na darating pa
lang.  Bagama’t ang bayan ng Israel sa kabuuan ay parurusahan at magkakawatak-watak at mawawasak,
ililigtas ng Dios ang Kanyang Israel, ang tunay Niyang Israel, dahil ang iyong Dios, O Jacob, ay si Jehovah!
 
Ang gayon ding salita ng pampalakas-loob ay naririnig natin ngayon.  Alam ng Dios ang nangyayari sa
sanlibutan at sa mga iglesia ngayon.  Nakikita Niya ito.  Ang mga daan ng Kanyang bayan ay hindi
nalilingid sa Kanya kung paanong gayon sa panahon ng Israel.  Nakikita ng Dios at nalalaman at tunay na
hahatulan.  At gagawin Niya iyon dahil Siya ang walang hanggang Dios, si Jehovah.  Ang mga natira ayon
sa biyaya ay tinatanaw na kasama ni Jesu Cristo.  Sila ay nasa Kanya.  Sila ay tinakpan ng Kanyang dugo.
Ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na sa kanila.  Sila ay matuwid kay Cristo.  Alang-alang sa
Kanya, ang mga pangako ng Dios ay tiyak ngayon kung paanong sila ay tiyak noon.  Nananatili Siyang
tapat sa layunin ng matuwid.  Pangangalagaan Niya ang tunay Niyang iglesia sa pamamagitan ng
kahatulan, iyan ay, sa pamamagitan ng paghatol at pagpaparusa sa huwad na iglesia ng ating panahon.

Itong si Jehovah ang Lumikha ng mga dulo ng lupa at hindi manghihina o mapapagod man.  Nilikha ng
Dios ang lahat ng bagay sa lupa at sa langit.  Nilikha Niya ang mga dulo ng lupa, iyan ay, ang sansinukob
at lahat ng nilalaman nito.  Lahat ng kapangyarihan ay sa Kanya sa langit at sa lupa.  Ang Dios ay
makapangyarihan sa lahat.  Sa pamamagitan ng isang simpleng salita tinawag Niya upang mabuhay ang
lahat ng nilalang.  Paano mo kung gayon masasabi na ang Dios ay napagod sa nangyayari sa Israel?
Paano mo man lang maiisip na ang Dios ay nanghihina o nayayamot sa nangyayari hanggang sa puntong
sumuko na Siya sa Israel?  Inaakala mo ba talagang itinaas na ng Dios ang Kanyang mga kamay sa
kawalang pag-asa at sinabing, “Tama na!  Hindi ko na kaya!  Ayoko na!  Pagod na ako sa taong bumibigo
sa kalooban Ko.”  Ang Dios ang Lumikha sa lahat ng mga bagay.  Hindi niya pinababayaan o iniiwan ang
Kanyang gawain.  Narito ang iyong Dios!  Ang kawalang-pananampalataya at pagtalikod ng Israel ay nasa
ilalim ng soberanong kontrol ng Lumikha!  Pinangyari Niya ang mga bagay na ito.  Napapagod ba ang Dios
sa pagpapatupad ng mga detalyeng ito ng Kanyang plano?   Nayayamot ba Siya sa niloob Niyang gawin?
Suriin kung sino ang Dios!  Hindi Siya kailanman napapagod at hindi kailanman nanghihina sa
pagpapatupad ng Kanyang plano para sa Kanyang nilikha.

Kaya, upang magkaroon ng pwersa sa puso ng mga banal na ito, inilalagay ng Dios itong kaalaman kung
sino Siya sa kanilang harapan na may dalawang katanungan.  Hindi mo ba nalaman?  Hindi mo ba narinig?
Halikayo, minamahal Kong bayan!  Alam ninyo kung sino Ako!  Ang tunay na kaalaman tungkol sa Akin
ay inyong nalaman sa inyong mga salinlahi mula pa sa pasimula ng panahon.  Lagi Ko kayong iniiwanan
ng Aking saksi.  Sinabihan kayo kung sino Ako!  Narinig ninyo!  Ang kaalaman kung sino ang Dios ay
ipinasa mula sa ama hanggang sa anak sa pamamagitan ng pasalitang kaugalian.  Ito ay ipinasa sa mga
mananampalatayang ito sa linya ng kanilang salinlahi sa pamamagitan din ng pangangaral ng ebanghelyo.

Ngayon, alam nila kung sino ang Dios.  Bukod dito, ang kaalamang ito ay hindi lamang matapat na sa
kanila.  Ito ay pansariling kaalaman na ginawa sa kanilang puso ng Espiritu Santo.  Ang alam nila tungkol
sa Dios ay sinasampalatayanan din nila.  Sumasampalataya ka sa Akin bilang Dios!  Kailangan mo ba
talagang dumaing at sabihin na ang iyong daan ay lingid sa Akin at ang iyong matuwid na layunin ay
nilagpasan Ko?  Hindi mo ba nalaman?  Syempre nalaman mo!  Hindi mo ba narinig?  Syempre narinig mo!
Sampalatayanan mo ito!

Tayo rin, bayan ng Dios, ay dapat sampalatayanan na, sa lahat ng daan na pinag-aakayan ng Dios ang
tunay Niyang iglesia sa huling mga araw na ito, bagaman ang mga daang iyon ay maaaring mahirap,
tinutupad Niya ang Kanyang kalooban at mabuting kaluguran.  Kung minsan ang Kanyang mga paraan ay
hindi natin maunawaan.  Sinasabi ni Isaias sa mga natitirang hinirang sa talatang 28, “Walang makatatarok
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ng kanyang kaunawaan.”  Syempre, hindi ito, pinagsasalungat ng Dios ang Kanyang kalikasan sa sinasabi
Niya sa atin sa Kanyang Salita.  Hindi ito tila baga ang kaunawaan ng Dios sa nangyayari sa sanlibutang
ito ay iba sa ating kaunawaan – mula sa sinasabi Niya sa atin sa Kanyang Salita.  Iyan ay magiging
kahangalan.  Ang kaunawaan natin bilang tao ay bumabangga laban sa mga hangganan nitong
kasalukuyang sanlibutan kung saan tayo inilagay.  Ang kaunawaan ng Dios sa mga pangyayari sa
sanlibutang ito ay lampas sa ating kaunawaan.  Ang Kanyang mga daan ay nasa dagat at ang Kanyang
mga yabag ay hindi hayag.  

Sa kadahilanang iyan, walang makakatarok ng Kanyang kaunawaan.  Subalit ito ang nalalaman natin:  ang
kaalaman ng Dios ay palaging mabuti at matalino.  Kung minsan ay hindi natin lubos na mauunawaan
kung bakit ginagawa ng Dios ang Kanyang ginagawa.  Hindi natin laging mauunawaan bakit tayo inaakay
sa baha at sa apoy.  Bakit umuunlad ang masama at ang matuwid ay nagdurusa sa kanilang matuwid na
layunin?  Maaaring hindi natin lubos na malalaman ang sagot diyan.  Subalit alam natin na ang mga daan
na pinag-aakayan sa atin ng Dios ay Kanyang mga daan at sila ay laging puno ng kabutihan at
karunungan.  Kaya nga walang anumang dahilan upang dumaing at magtanong sa Dios.

III. Ang Kailangan ng Israel

Kaya, pinatutungkulan ni Isaias ang isang tiyak na pangangailangan na nakita niya sa gitna ng mga
natitirang mananampalataya sa Israel.  Ang pangangailangang iyan ay ang makita at magpasakop sa
walang hanggang mga layunin ng Dios tungkol sa bansa at iglesia na sila ay kabahagi.  Walang
nakakatakas sa kaalaman, sa mata, o sa kontrol ng ating soberanong Dios.  Ang pagtalikod na nakikita
natin sa mundo ng iglesia sa paligid natin ngayon, tulad din ng pagtalikod sa panahon ni Isaias, ay nasa
ilalim ng kontrol ng Dios.  Kahit na kabis ang kasalanan at kawalang-pananampalataya na laganap sa
makabagong huwad na Cristianismo ngayon -  hindi makadios na pamumuhay at kabulaanan – ginagawa
ng Dios ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng tunay Niyang iglesia.  Sinuman sa atin ay maaaring
mabigong makita ang Kanyang disenyo sa lahat ng ito:  Palagi Niyang inililigtas ang Kanyang iglesia sa
pamamagitan ng kahatulan.  Alam ng Dios ang daan ng matuwid, subalit ang daan ng mga makasalanan
ay mapapahamak.

Ngunit may isa pang pangangailangan na ipinaaalala ni Isaias sa iglesia dito sa sanlibutan.  Dapat siyang
mapagkumbabang magpasakop sa kalooban ng Dios at maghintay sa kanyang kaligtasan.  Ang mga
pangako ng Dios ay tiyak.  Ang Mesias ay darating.  Ang bayan ng Dios ay tunay na tutubusin.  Ang Israel
ay dapat magtiwala na ang daan ng Dios para sa kanila ay pinakamabuti at pangyayarihin Niya ang
pagdating ng Cristo.  Gayundin ngayon.  Inaakay ng Dios ang Kanyang iglesia tungo sa ikalawang
pagbabalik ni Cristo.  Itinuturo ng Dios ang mga pangyayari sa sanlibutan at sa iglesia ngayon upang
papangyarihin ang pagparitong iyon.  Ang Kanyang pangako ay tiyak:  Si Cristo ay darating at darating
na madali, upang maghatid ng panghuli at ganap na kaligtasan para sa iglesia. 


