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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 56:3-4

"Nagtitiwala At Hindi Natatakot"

ni Rev. Carl Haak

Mga Awit 56:3, 4: “Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo.  Sa Diyos na pinupuri ko ang
salita, sa Diyos ay inilagay ko ang aking tiwala, ang laman sa akin ay ano ang magagawa?”

Bigyan nawa tayong lahat ng Dios ngayon na magawang sabihin iyan ngayon na may kapangyarihan,
kagandahan, at kapayakan.  Ang Mga Awit 56 ay isinulat ni David – na kinasihan ng Dios, pero isinulat lamang
sa pamamagitan ni David.  Sinasabi niya,  “Kapag ako ay natatakot.”  Si David ay isang matapang na lalaki
ng pananampalataya.  Ating matatandaan siya sa katapangan ng kanyang pananampalataya – pinatay niya
ang leon at oso, nilabanan niya ang higante, na tila siya ay ipinanganak na para talaga sa digmaan.
Gayonman, marunong siyang matakot – takot na nagbibigay sa kanya ng kawalang pag-asa. 

Ipinapahayag nating lahat, bilang mga anak ng Dios, ang panahon ng pagkatakot.  Kaya hindi walang
kabuluhan nang sabihin ni Jesus,  “Huwag kayong matakot, munti kong kawan.”  Alam Niya na tayo ay
natatakot.  Natatakot tayo sa operasyon, kanser.  Ano na kaya ang mangyayari?  Mabubuhay pa ba ako?
Maaalagaan ko pa ba ang pamilya ko at mga anak?  Natatakot tayo sa kalusugan ng ating mga anak.
Naranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, pero itinatanong natin,  “Maranasan kaya nila ang
kapangyarihang iyan ng Panginoon, kung hihipuin sila ng Panginoon sa kanilang sakit?”  Bilang mga anak,
natatakot din tayo.  Natatakot tayo sa masasamang mga bagay na nangyayari sa ating pamilya.  Natatakot
tayo kung may papatay kaya sa atin.    

Hindi lamang ang kabigatan ng mga magulang na takot sa mga anak, kundi nariyan din ang takot ng mga
magulang patungkol sa kanilang mga anak, kung ano ang mangyayari sa kanila, na minsan, nasa
pagpaparusa ng Dios.  Tayo ay may kanya-kanyang takot – takot sa nakaraang kasalanan, takot sa bunga
ng mga kasalanan, takot kung may maibibigay ba tayo, takot sa nakalipas, takot sa hinaharap, takot sa mga
bagay ngayon.

Siguro hindi ko pa nasabi ang tungkol sa takot mo, o medyo malapit na rin doon.  Pagkatapos, ikaw ay
luluhod sa harap ng Dios at ipapahayag ang iyong takot at sasabihin sa Kanya,  “Panginoon, nalalaman Mo
ang lahat ng mga bagay; nalalaman Mo po na may mga panahon na ako ay natatakot.”

“Kapag ako ay natatakot,” sabi ni David, “aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo.”  Ang pagtitiwala ay bahagi
ng tunay na pananampalataya kay Jesu Cristo.  Ito ay kaloob ng Dios kung saan ang ating pananampalataya
ay taos-pusong nagtitiwala sa Dios.  Ito ay umaasa, isang kapahingahan ng paglalarawan at salita ng ating
Dios.  Tayo ay dapat magtiwala at hindi ang matakot. 

Mahalaga na maunawaan natin, kahit kaunti, ang nangyari sa Mga Awit 56.  Ito ay naisulat sa panahon nang
si David ay nagkaroon ng pagkataranta sa labanan.  Siya ay nawalan na ng pag-asa.  Ang kasaysayan ay
nakatala sa atin sa I Samuel 21.  Ito ay nangyari sa unang bahagi ng buhay niya, nang tumakas siya mula
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kay Haring Saul, na tumutugis sa kanya upang siya ay patayin.  Siya ay nagtago sa Israel na noon ay naging
kaligtasan niya.  Hanggang sa siya ay napunta sa lungsod ng Filistia, isang bayan na ang tawag ay Gat, na
dito, siya ay inatake ng mga Filisteo.  

Nagagalit si Haring Saul sa pinahiran ng Panginoon na si David.  Inisip niyang patayin siya.  Si David ay
tumakas.  Ang pagkataranta ang tila lumukob sa kanya.  Siya ay unang nagpunta sa Nob, sa pari na si
Ahimelek.  Kumuha siya rito ng pagkain, at ilang sandata, at nang sabihin ni Ahimelek na ang naroroon ang
tabak ni Goliat, tumugon si David:  “Ibigay mo sa akin.  Walang katulad niyan!”

Kakaunti lamang ang kanyang naisip na paraan.  Kaya natagpuan niya ang sarili na nasa Gat, isa sa
malalaking bayan sa Filisteo, sa paniniwala na hindi na siya rito mahahabol pa ni Saul, pero siya ay iniharap
kay haring Achis.  At siya ay ikinulong.  Naniniwala ang mga Filisteo, na si David ay lihim na layunin sa
pagpunta sa kanilang lungsod.  At nag plano si David ng pagkatakas sa kanilang bayan.  Nagpanggap siya
na baliw.  Ating mababasa sa I Samuel 21:13,  “Kaya't kanyang binago ang kanyang kilos sa harap nila, at
nagkunwaring baliw sa harapan nila. Gumawa siya ng mga guhit sa mga pinto ng tarangkahan, at pinatulo
ang laway sa kanyang balbas.”  Inisip niyang siya ay mapipilitan gumawa ng plano, magpanggap na baliw,
para maligtas ang kanyang buhay.  Pinababa niya ang kanyang pagkatao sa mata ng sanlibutan. 

Ito ang bahagi sa buhay niya, na isang mahigpit na paligsahan sa pagitan ng pananampalataya at takot.  Siya
ay nag-iisa.  Wala siyang kasama.  Wala siyang ari-arian.  Siya ay nasa paganong bayan.  Wala siyang
makatulong.  Wala ka rin makasama, sa pantaong pananaw, kapag nasa operasyon ka o nasa pansariling
kaguluhan sa iyong kaluluwa. 

Si David ay nawalan ng pag-asa.  Kung iyong maaalala, ang Gat ay tahanan ng higanteng ito Goliat.  Si Goliat
ay mula sa Gat.  Si Goliat ang pinatay ni David.  May banal na kakatwa dito.  Nang magtungo si David kay
Ahimelek na pari, humingi siya ng sandata.  Naghanap siya ng bagay na magbibigay sa kanya ng kaligtasan.
Sinabi ng pari, “may tabak ako dito ni Goliat.”  Kaya sinunggaban agad ni David ang tabak at inakala na
magbibigay sa kanya ng kaligtasan ang tabak na ito sa kanyang takot.  Pero ngayon, ang tabak na iyan,
habang siya ay naglalakad sa bayan ng Gat, ay naging pabigat na lang sa kanya.  Iniisip ko, itinapon ni David
sa basurahan na nakita niya ang tabak na iyan. 

Tinuturuan tayo rito ng Panginoon na ang pamamaraan na ating pinipili para ipagtanggol ang sarili madalas
pa nga, ay nawawalan ng silbi.  Ito pa ang nagpapalala ng sitwasyon. 

Natakot si David.  Walang makakatulong sa kanya.  Siya ay nawalan na ng pag-asa.

Ikaw ba ay nakakadama ng takot?  Nakakadama ka ba ng pag-iisa?  Nawawalan ka rin ba ng pag-asa
ngayon?  Wala kang matatakbuhan sa suliraning ito.  Nasa hangganan ka ng iyong magagawa.  Kailangan
mong basahin ngayon ang Mga Awit 56, dahil nakikilala ka ng Panginoon, at nalalaman Niya ang iyong
dinadaanan.  At isinulat na Niya sa iyo ang patungkol sa iyong dinadaanan. 

Ito ay awit patungkol sa pagtitiwala at hindi sa pagkatakot.  Ito ay patungkol sa pananampalataya, na
nagbibigay ng katagumpayan sa mga pangyayari.  Ating matututunan ngayon, kung gaano katotoo ang Biblia.
Tunay na nalalaman ng Banal na Kasulatan ang ating sitwasyon.

Sinasabi natin sa isa’t isa,  “Magtiwala ka, huwag kang matakot.”  At sumasagot tayo,  “Natatakot ako.  At
kung itatanggi ko ito hindi nito maaalis ang sitwasyon.”  Matuto tayo.  Ating matutuhan na ang pagkatakot
ay hindi nangangahulugan ng kawalang pananampalataya.  Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng
pagkatakot.  Ang pananampalataya ay ang tumatangging takot.  Ang pananampalataya ay tagumpay habang
ang pagkatakot naman ay hindi pagtatamo ng kataasan.  Ang pagtitiwala ni David sa Dios ay nilabanan niya
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na maging inutil sa kanyang takot.  Huwag tayong magkaroon ng di-totoong pananaw ng Cristianong
pananampalataya at panghawakan ito sa isa’t isa bilang pamantayan na hindi tayo maaaring magpahayag
ng anumang pagkatakot.  Hindi tayo makakapagpahayag ng anumang kalungkutan o pagluha malibang ating
isaalang-alang ang kawalan ng pananampalataya.  Hindi, ating ipapahayag ng maraming ulit, na tayo ay may
takot.  Ang pagkatakot ay nasa paligid natin.  Pero kapag tayo ay natatakot, tayo ay magtiwala sa Dios. 

Pansinin natin, na nakadama si David na para siyang lululunin.  “Araw-araw” sa talatang 2, “sinisikap nilang
saktan ang aking kalagayan; lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa aking ikasasama.”  Ang takot ay
patungkol lang sa kanya at nagbabanta na siya ay lununin nito. 

At ganitong kalagayan, sinasabi ng Kasulatan, “Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo.”
May bagay na nakakapag-bigay kaaliwan sa pahayag na ito.  Ang Dios ay nagsasalita ng payak, isang
makapangyarihang salita.  Ito ang pinaka-kabuuang paksa ng Mga Awit.  Paulit-ulit itong bumabalik:  Huwag
matakot, kundi magtiwala!  Magtiwala sa Dios.  Sa tunay at buhay na pananampalataya, na umaasa lamang
sa Kanya.  Sumigaw ka sa Kanya.  Dalhin mo ang iyong takot sa Kanya.  

Iyan ang sagot sa lahat ng ito.  Anumang pagkatakot meron ka, ito man ay operasyon o kalusugan ng iyong
anak, o ng kaluluwa ng iyong anak, o ang buhay may-asawa ng iyong anak, o pansariling takot – narito ang
payak, ang mapanakop, ang hindi nabibigong kasagutan:  Magtiwala ka sa Dios.  Nariyan ang kasagutan.
Ilagak mo ang tiwala mo sa Dios.  Ang Dios dito ay nag-uutos sa atin.  Siya ay gumagawa ng
pananampalataya sa ating mga puso at nag-uutos Siya na gumagawa ng mga bagay.  Sinasabi Niya,
“Nagbigay Ako sa iyo ng makalangit na biyaya ng pagtitiwala.  Hindi bagay na buhat sa iyong kalooban, kundi
nagbuhat sa Akin.  Bagay na itinanim Ko ngayon sa isang bagong puso, at ng bagong kalooban na nasa iyo.
At tinatawagan kita, na maging aktibo sa pagtitiwalang iyan.”

Ang salitang “pagtitiwala” ay tumutukoy sa katiyakan.  Ito ay pagtitiwala na nagtitiis at tunay at matatag.
Hindi nito ako bibiguin.  Makakaasa ako dito, tiyak ko itong malalaman.  Anuman mangyari, kapag ako ay
nagtiwala, alam ko na ang bagay na ito ay hindi mabibigo. 

“sa Diyos ay inilagay ko ang aking tiwala.”  Narinig mo ba iyan?  Ang Dios at ang Salita Niya ay
mapapagkatiwalaan!  Wala nang iba pa.  Narinig nyo ba ito mga kabataan?  Walang ibang matatag.  Walang
makakapagpasuko sa iyo.  Kahit man ang sanlibutan, hindi ang salapi, hindi ang kasiyahan, hindi ang
mabubuting panahon, hindi ang kasintahan.  Hindi nila ito matutugunan.  Hindi ang sports.  Ang Dios at ang
Salita lamang Niya.  Sila lang ang mapapagkatiwalaan. 

Ito ang kapahayagan ng ating pananampalataya:  1) Ako ay magtitiwala sa Dios – sa Dios ko ilalagak ang
aking pagtitiwala.  Ang salitang Dios dito ay Elohim, ang Dios ng ganap na kaluwalhatian, ang karangalan at
paghahari ng Dios bilang sapat sa lahat at ganap sa Kanyang sarili.  Ito ay pangalan na nagsasabi ng malakas
sa Kanyang katangian:  Siya ay Makapangyarihan sa lahat, walang hanggan, tapat, mapagbiyaya, na siyang
maluwalhating Dios na niloob ang Sarili na ipakita ang Kanyang kaluwalhatian sa mukha ni Jesu Cristo at ilapit
sa Kanyang mga anak mula sa kasalanan patungo sa Kanyang sinapupunan.  Ang tanging Dios, na hindi
nagbabago at tiyak, matapat at hindi magagapi, walang inaasahan, ang Siyang matapat sa Kanyang mga
layunin.  Ang Dios na nagpatunay ng Kanyang katapatan sa pagbibigay sa Kanyang sariling Anak sa krus, na
nagbigay sa atin ng dakilang mga kaloob – ang ating kaligtasan.  Hindi ba’t Siya rin ang nangangalaga sa iyo?
Hindi ba’t Siya ay makakasama mo rin?  Siya ay Dios.  Ang magtiwala sa Kanya ay hindi mawawalan ng
kabuluhan.  Pakinggan mo ang Kasulatan:  Iatang mo ang iyong pasan sa PANGINOON, at kanyang aalalayan
ka; hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid.  Ang aking Dios ang magbibigay ng lahat
kong kailangan ayon sa Kanyang mayamang kaluwalhatian na na kay Cristo Jesus.  Magtiwala ka sa Dios!
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At sa Kanyang salita.  “Sa Dios aking pupurihin ang Kanyang Salita.”  Ang pagpupuri dito ay pagtataas o
pagbibigay ng kaluwalhatian.  Itinaas ni David ang Dio at itinaas niya ang patungkol sa Salita ng Dios.  Nakita
niyang ganap nga ang salita ng Dios.  Kapag ang lahat ay tila pinabayaan siya ng Dios, ito ay kapangyarihan
ng salita ng Dios at pangako na iingatan niya tayo.  Siya ay nagtiwala sa salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios,
ang Biblia, ay naghahayag sa atin sa Dios.  Ito ay nangangahulugang nagsasalita tayo sa Dios.  Kaya naman,
ang Salita ng Dios ay walang katulad.  Ang Salita ng Dios ay kaisa sa mga katangian ng Dios sa katapatan
at katotohanan.  Ang Salita ng Dios ay katiwa-tiwala, tapat at totoo. 

Kaya tayo ay sumisigaw sa sanlibutan na tumatanggi sa pagkasi, kawalang kamalian ng Salita ng Dios.  Iyan
ang dahilan kung bakit sinasabi natin,  “Hindi, hinding-hindi!  Kabulaanan,” kapag kanilang inaatake ang
Genesis 1-11 na hindi totoo kundi alamat lang; kapag ang mga himala sa Biblia ay pinagdududahan; at kapag
ang malaking bahagi ng Banal na Kasulatan ay isinasantabi na hindi ayon sa agham o hindi totoo ayon sa
kasaysayan.

Nauunawaan mo na ang pagtatanggol at kapahayagan ang tanging mapagkakatiwalaan at lubos na
katotohanan sa Salita ng Dios ay hindi isang karunungan, at magulong pagtatalo sa theology lamang.  Ito
ay may kinalaman sa akin at sa aking mga takot.  Ito ay may kinalaman sa katotohanan ng aking maraming
takot at pagtitiwala sa Dios.  Ako ba ay umaasa na ang Salita ng Dios ay totoo o  hindi?  Totoo ba ang lahat
dito o hindi?  At kung hindi totoo ang ilang bagagi nito, anong bahago naman ang totoo?  Kailangan ko
ngayon ng isang guro sa Theology na magsabi sa akin,  “Ang bahaging ito sa Biblia ay totoo, pero hindi ako
sigurado sa iba, o inaisip na lang natin na totoo pero hindi na ngayon.”

Minamahal, ang Salita ng Dios, sa bawat letra nito ay totoo.  Ipinagmamalaki natin ang Salita ng Dios.  Ang
Salita ng Dios ay tunay sa kasaysayan nito.  Ito ay totoo sa mga pangako nito.  Ito ay totoo sa mga aral nito.
Tunay ang lahat ng ito.  Ang Salita ng Dios ay hindi makakapag-sinungaling.  Ating pinupuri ang Dios sa
pagkakaloob sa atin ng pagpapala na Kasulatan.  “Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo.
Sa Diyos na pinupuri ko ang salita.”

Pansinin mo na sinabi ni David ng paulit-ulit ito.  Ako ay magtitiwala sa Dios.  Akong pupurihin ang Salita
Niya.  Ang kapangyarihan ng biyaya ay kapag tayo ay ginawang mulat sa ating mga takot, na nagbabanta
sa atin na lamunin tayo nito, nagtitiwala rin tayo sa Dios at sa Kanyang Salita at sinasabi,  “Alam ko na ang
Dos ay tunay nga sa akin.  Alam ko na ang Salita Niya ay masusumpungang matapat.”

Ating tupdin ang panatang iyan ngayon.  “Sa Dios ako magtitiwala; aking pupurihin ang Kanyang Salita.”
Nalalaman nga nating tunay na tayo ay nasa takot at pagdududa palagi.  Nalalaman natin na, kapang
inihahatid tayo ng Dios sa madilim at mahirap na daan, at ang pag-asa natin ay walang katiyakan, at walang
ipinapakitang malinaw sa ating bukas, tayo ay mabilis na nagdududa kung Siya nga ba ay kasama natin.
Magtiwala ka sa Dios, na hindi palaging sinasabi sa iyo ang dahilan ng Kanyang mga gawa kundi palaging
ipinapakita sa iyo ang dulong kaluwalhatian nito at palaging naghahayag sa iyo ng Kanyang puso kay Jesu
Cristo.

May mga sandali kapag tayo ay dumalangin at tila walang kasagutan dito, at magsisimula tayong matukso
na mag-reklamo at magsabi,  “Anong kabutihan ang magagawa nito?”  Magtiwala ka sa Dios.  Sinagot ka na
Niya.  Ang sagot Niya ay: Magtiwala ka sa Akin at sa Aking Salita at maghintay.

May mga sandali na tayo ay nawawalan na ng pag-asa at naniniwala na ang pagtitiwala sa Dios ay walang
mabuting magagawa sa atin.  Pagkatapos sasabihin ng Dios,  “Mali ang iniisip mo.  Huwag kang matakot sa
magagawa sa iyo ng laman.”  May usapin dito.  Ang Dios ba o ang laman?  Atin bang susukatin ang laman,
atin bang susukatin ang mga tao, atin bang susukatin ang sanlibutang ito kumpara sa Dios?  Ang lahat nating
mga takot ay nagmumula sa laman, mula sa panlupa lamang.  Mas dakila ba ito kaysa sa Dios?  Hindi.



Page 5 of  5

Hinahawakan ito ng Dios ng Kanyang mga kamay, at ito ay nagsisilbi sa Kanyang layunin.  Ako ay magtitiwala
sa Dios. 

Ang Dios ay lumilikha ng pangyayari na nagpapatakot sa akin.  Siya ay nakasakay sa Kanyang pagiging
soberano sa mga unos sa karagatan.  Sa Kanyang probidensya, inihahatid Niya si David sa hangganan, at
kapag napanumbalik na si David, siya ay nagiging buhay na pag-asa. 

Kaya ang Dios ay kumikilos sa atin.  Dadalhin Niya tayo sa sandali ng pagkatakot.  Bakit?  Para turuan tayong
magtiwala sa Kanya.  Hindi natin matututuhan ang magtiwala sa Dios nang wala ang takot.  Ang pagtitiwala
sa Dios ay matututuhan sa pamamagitan ng takot.  Pero ang pagtitiwala sa Dios ay nagbibigay sa atin ng
kapayapaan.  May mahahanap ka bang ganyang kapayapaan pa?  Kapag ako ay natatakot, nagtitiwala ako
sa Kanya.  Naluluwalhati nito ang Dios.  Nakakaluwalhati sa Dios at nagpapahayag ng Kanyang kadakilaan
kapag nagtitiwala tayo sa Kanya.  Ang biyaya ng pagtitiwala ay naghahayag sa Dios bilang Dios – mabuti,
totoo, at matapat.

Ang pagtitiwala sa Dios ay magandang patotoo kung sino ang Dios – kung sino ang Dios mo na Siyang
nakatindig sa harap ng sanlibutan.  Ang pagtitiwala sa Dios ay malakas na pahayag mula sa iglesia na ang
Dios ay Dios.  Ang pinakamagandang patotoo ng Dios ay hindi ang pangangaral, hindi ang tula, hindi
magagandang pananalita.  Sa halip ay ito:  Na ikaw ay nagtitiwala sa Dios.  Dito, ang Dios ay naluluwalhati.
Magtiwala sa Kanya at huwag matakot.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo at sa Iyong Salita.  Dalangin namin na Isulat Mo po ito sa aming mga
puso.  Dalangin namin sa pangalan ni Jesus, Amen.


