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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 119:105

“Banal Na Kasulatan: (1) Liwanag Sa Aking Landas”

ni Rev. Doug Kuiper

Alam nating lahat na ang buhay natin ay humaharap sa maraming mga pagpapasya.  Mga pagpapasya
tungkol sa pag-aasawa o marahil ay sa karera.  Higit pa dito, mga pagpapasya na patungkol sa mga
usapin ng pananampalataya at moralidad.  Ano ang gumagabay sa iyo sa paggawa mo ng mga
pagpapasya?  Ito ba ay ang iyong nararamdaman, o ang popular na opinion ngayon, o sa kung ano ang
itinuro sa iyo ng iyong mga magulang?  Ang pakiramdam at popular na opinion ay hindi
mapagkakatiwalaang gabay para sa atin sa paggawa ng mga desisyon.  Maililigaw tayo kahit pa ng ating
mga magulang.  Kailangan natin ng isang tiyakang bagay at maaasahan, bagay na gagabay sa atin ng
walang kamalian.  Ito ay ang banal na Kasulatan, ang Salita ng Dios.

Kapag ang ating mga magulang, mga kaibigan, o mga guro ay gumagamit ng Kasulatan bilang gabay
at pagkatapos ay bibigyan tayo ng payo ayon sa Kasulatan, doon nalalaman nating ang kanilang
pagpapayo ay dapat sundin.

Sa pamamagitan ng kinasihan ng Dios, naisulat ang Mga Awit 119 ng isang kabataang lalaki.  Ginawa
niya itong pansariling kapahayagan na ang Kasulatan ang kanyang gabay.  Nais din nating maging
kapahayagan ito.  Sinasabi ng kabataang lalaking ito sa Mga Awit 119:105,  “Ang salita mo'y ilawan sa
aking mga paa, at liwanag sa aking landas.”

Ano nga ang ibig sabihin nito na ang Kasulatan ay liwanag sa ating landas?  Higit pa rito, una sa lahat,
bakit kinakailangan ng gayong liwanag?  Ito ay ang kaisipan patungkol sa landasin ang tutulong sa atin
upang maunawaan ang pangangailangang ito.  Isipin mo ngayon ang isang madilim na landasin.  Kung
ikaw ay lalakad sa gabi sa kagubatan, maiisip mo na kailangan mo ang isang liwanag na siyang gagabay
sa iyo.  Dahil ang paglalakad sa kagubatan kapag gabi ay pagharap sa isang panganib.  Una sa lahat,
may panganib para malito, mawala ka sa tamang direksyon.  Lalo na kapag ang isang landasin ay hindi
pamilyar, iyan ay mapanganib.  Kapag walang palatandaan o isang liwanag upang mapanatili tayong
hindi nalilito, tayo ay maliligaw.

Isa pang panganib sa paglalakad sa isang landasin ay ang pagkakaroon ng bagay sa landas na iyun na
katitisuran.  Isang troso ang maaaring nakatumba sa daan.  Sa kadiliman  ng gabi, kapag walang liwanag
na gagabay sa atin, hindi natin makikita ang paparating na mga panganib.  Kaya ginagamit natin ang
liwanag upang gabayan tayo sa ating panlupang buhay.

Ginagamit ngayon ng mang aawit ang katotohanang iyan at isinasagawa ito sa kanyang paglakad sa
espiritu, dahil ito ang kanyang espiritual na landasin na siyang tumutukoy nang sabihin niya na,  “Aking
mga paa… aking landas.”  Siyempre, walang anomang ilaw na panlupa ang makakatulong sa atin sa
isang espiritual na landasin.  O kahit pa ang Kasulatan ang makakatulong sa atin upang malaman ang
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daan sa isang pisikal, panlupang landasin.  Nang magsabi ang mang aawit ng kanyang landas sa ating
teksto ang tinutukoy niya ay ang kanyang buhay mula sa pananaw ng isang espiritual na landasin.

Ang buhay ay gaya ng isang landas.  Ito ay tulad sa isang landasin dahil ito ay nakalatag ng maingat at
para sa atin.  Ang lahat ng mga pangyayari sa buhay na ating hinaharap ay mga pagsubok.  At ang ating
mga desisyon ay gaya sa paglakad sa isang landas at pagsalamuha sa mga kahirapan – na dumarating
sa sangangdaan kung saan dapat tayong gumawa ng isang desisyon kung patungo ba sa kanan o sa
kaliwa o deretso lang.

Ang buhay ay gaya ng isang landasin, lalo na ang buhay espiritual, dahil ito rin ay may patutunguhan.
Ang patutunguhan ng ating buhay espiritual ay ang kaluwalhatian ng Dios sa lahat ng ating ginagawa,
at matapos iyan, sa daan ng kaluwalhatian Niya, at sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, tayo ay
inihahatid sa kalangitan.  Ito ang naisin ng isang anak ng Dios – na siya ay mapunta sa langit, at
kanyang maluwalhati ang Dios sa kanyang buong buhay.

Subalit may lubos na kadiliman at panganib sa ating buhay.  May espiritual ka kadiliman dahil tayo ay
lumalakad sa landas na ito sa gitna ng isang masama, makasalanang sanlibutan.  Ang lahat sa paligid
natin at mga banta sa ating pananampalataya at moralidad.  Ginagamit ang sanlibutan ng buong mundo
na nakapaligid sa atin, at ni Satanas, upang tuksuhin tayo na lumayo sa daan ng katuwiran at alisin ang
kaluwalhatian ng Dios at paglingkuran ang ating mga laman.  Kaya ang panganib ay ang pagkalito nating
espiritual habang lumalakad tayo sa ating buong buhay.  Ginawa ito ni Adan nang siya ay mahulog sa
kasalanan.  Alam niya, sa ganap na kalagayan, kung paano luluwalhatiin ang Dios.  Subalit ang mahulog
sa kasalanan ay espiritual na pagkalito:  nawalan siya ng kakayahang paglingkuran at luwalhatiin ang
Dios.  Isang panganib marahil, na habang lumalakad tayo sa espiritual na landasin, tayo ay matisod, ito
ay pagkahulog sa hukay ng kasalanan, na kapag ginawa natin ang sinabi ng Dios na huwag nating
gagawin.

Ang mga panganib na ito ay hindi lang tila panganib na hypothetical o palagay lang, at hindi rin may
potensyal na mga panganib, kundi ang mga ito ay tunay na mga panganib.  Bilang anak ng Dios na
dumadaan buhay na sumusubok na alamin kung paano niya mas maluluwalhati ang Dios, siya ay haharap
sa mga panganib na ating nasabi.  Kaya nga, mahalaga na may liwanag tayo na gagabay sa atin.

Ang liwanag na ito, na inaangkin ng mang aawit na ginagamit niyang gabay, ay ang Salita ng Dios.  “Ang
salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas.”

Ang salita Niya!  Ang Salita ng Dios ay ang pananalita o pahayag ng Dios.  Ang nasa isipan ng mang
aawit, na ang Salitang iyan ng Dios, na hindi naririnig o isinalita man, kundi higit pa sa pagkakasulat nito.
Ang nasa isipan Niya ay ang kautusan ng Dios.  Ang Mga Awit 119 ay isang salmo na ang kaisipan ng
kautusan ay siyang itinatampok.  Iba’t ibang mga pananalita ang ginamit sa buong salmo upang tumukoy
sa kaisipan ng Dios, ng kanyang mga kautusan.  Subalit ano pamang ginagamit na salita ng mang aawit,
ang nasa isipan niya ay ang kautusan ng Dios.  At habang kanyang sinasabi na ang Salita ng Dios (ang
kautusan ng Dios) bilang pahayag ng Dios sa kanya patungkol sa katotohanan.  “Ang salita Mo.”  Si Jesus
ang nagsabi nito sa Juan 17.  Subalit ang mang aawit ay may kaunawaan ng kaisipang ito.  Ang Salita
ng Dios ay tunay at mapapanaligan.

Na ang Salita ng Dios ngayon, na siyang gabay niya sa madilim na landasin.  Ang tanong ay:  Bakit ang
Salita ng Dios, na siyang taliwas sa anopaman, ang siyang tutulong sa atin sa mga usaping ito ng
pananampalataya at moralidad at anopamang desisyong ating gagawin?  Ito ay dahil alam ng Dios ang
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pinakamabuti.  Ito ang Salita ng Dios.  Ang Dios, na nakakaalam ng lahat ng bagay at marunong at
ganap; ang Dios, na nakakaalam kung ano ang kasalanan at kung ano ang katuwiran;  ang Dios, na
siyang soberano sa lahat niyang mga kaaway at samakatuwid, nalalaman kung ano ang mangyayari sa
daraanan natin at nakakaalam ng mga pakana ng kaaway na gagamitin – ang Dios ang pinakamabuting
may kahandaan upang gabayan tayo.  Ang Salita ng Dios, samakatuwid, ay mapapanaligan at
maaasahang gabay dahil ang Dios ay mapapanaligan at maaasahang Dios.  Hindi Siya nagsisinungaling,
kundi nagsasalita Siya ng katotohanan.  Kapag nagbibigay Siya sa atin ng direksyon kung paano
mamuhay, ating tinatanggap ang direksyon iyan na may pagpapasalamat at namumuhay ayon dito dahil
nalalaman natin na Siya lamang ang nakakakita ng mangyayari sa kadiliman ng ating buhay espiritual.

Subalit, kung ang Salita ng Dios ang ating gagawing gabay na liwanag, masasabi natin na walang iba
pang gagabay sa atin at babaling sa iba pa.  Ganito kabilis, na ating kinukuha ang kaisipan ng sanlibutan,
upang payuhan ang mga mamamahayag sa mga pahayagan, sa maka-mundong karunungan, at
subukang matuto sa kanila upang matuto kung paano magtagumpay sa buhay at kung paano gumawa
ng tamang pagpapasya.

Kung ating isasaloob na ang sanlibutan mismo ay makasalanan, na ang sanlibutan ay isang mahalagang
aspeto ng madilim na landasin na ating nilalakaran, doon lang natin maisasaisip na ang sanlibutan at ang
tao ay hindi makapagbibigay sa atin ng pangunguna.  Ang tao sa kanyang sarili, ay mga sinungaling at
walang kabuluhan sa kanyang sarili.  Sinasabi ng Kapahayagang Belhiko, sa Artikulo 7, ay nagbigay diin
sa katotohanan, na hindi natin maaasahan ang tao na makapagbibigay sa atin ng paggabay.  Ang Salita
ng Dios ay sapat.  Ang Salita ng Dios ang tiyak na gagabay sa ating buhay.  At ito rin sa ibang paraan
ang ating masasaligan.  Ang mang aawit ay maaaring makalapit sa kanyang ama o ina o sa ibang kaanib
ng pananampalatayang Cristiano at komunidad para sa payo.  Subalit ang kanyang napagtanto ay ito,
ang maghahatid lamang sa kanyang ng payo na ayon sa Salita ng Dios ang mapapanaligan at nararapat
na sundin.

May kaguluhan ba sa iyong pag-aasawa?  Nais mo ba na umigi ang iyong pag-aasawa?  May problema
ka ba sa pagpapalaki ng iyong mga anak?  Nais mo bang malaman kung paano maging mabuting
magulang gaya ng nararapat?  Ang Salita ng Dios ay mapapanaligan dito.  May bagabag ba sa iyong
pakikipaglaban sa iyong kasalanan sa buhay mo?  Madalas ba na ikaw ay bumabagsak sa tukso?  Ang
Salita ng Dios ang magsisilbi sa iyo na katiwala-tiwala at mapapanaligang liwanag upang lumaban sa mga
tukso na iyong kinakaharap.  May mga katanungan ba tungkol sa kung sino ang iyong nais maka-date?
Ang Salita ng Dios ay hindi magsasabi sa iyo ng eksakto kung ano ang dapat na karera sa buhay o dapat
maka-date.  Hindi ito ang gumagawa ng desisyon natin sa buhay.  Subalit ito ang magsasaayos ng mga
prinsipyo na gagabay sa atin.

Paano kung gayon kumikilos ang Salita ng Dios bilang isang gabay sa ating buhay?  Ito ay dalawang
magkaibang mga bagay.  Una sa lahat, ito ay kumikilos bilang gabay sa ating buhay dahil sa ilang bahagi
ng ating buhay, ito ay nagbibigay ng direksyon patungkol sa kung paano tayo dapat mamuhay.  Ang
batas at ang mga kautusan ng Dios.  Kapag ating iniisip ang batas ng Dios, ang nasa isipan natin ay ang
Sampung Utos, una sa lahat – Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap Ko; Huwag mo
yuyukuran ang mga iniukit na larawan; Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios
sa walang kabuluhan;  Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, at gawin itong banal;  Igalang mo ang iyong
ama at iyong ina; Huwag kang papatay; Huwag kang mangangalunya; Huwag kang magnanakaw;
Huwag kang sasaksi sa kasinungalingan; Huwag kang mang-iimbot.  Ang direksyon na binibigyang diin
dito ay ang mga salitang  “Huwag mong gagawin!”  Ang Dios, sa Kanyang batas, ay nagpapakita sa atin
ng napakalinaw na daan na hindi natin dapat daanan, kung anong uri ng mga desisyon ang hindi dapat
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gawin sa buhay.  Ito ang liwanag at gabay.  Dahil kung ano ang ipinagbabawal ng batas sa atin na gawin
ang siya namang nais nating gawin ayon sa ating kalikasan.  Pinapayuhan tayo ng sanlibutan na
makiapid.  Nagpapayo ang manunulat sa diaryo sa pahayagan na “huwag umiwas sa pakikiapid.”  Subalit
sinasabi ng Dios,  “Huwag!”  Ang taong matalino na si Solomon, dahil sa pagkasi ng Dios, ang gumawa
ng gayong mga punto.  Sa pagsasalita sa Mga Kawikaan 6 ng isang mapangalunyang babae na
nagnanais na akitin ang lalaki at ihatid ito sa pagkariwara mula sa landas ng kabanalan at siyang tiyak
na doon ito patungo maliban na ang tao ay maghanap ng batas ng Dios para sa direksyon, ipinapaalala
sa atin ni Solomon sa mga talatang 23 at 24:  “Sapagka't ang utos ay tanglaw; at ang kautusan ay
liwanag; at ang mga saway na turo ay daan ng buhay:  Upang ingatan ka sa masamang babae, Sa tabil
ng dila ng di kilala.”

Dahil ang batas ng Dios ay napakalinaw, ito ay dapat sundin.  Isipin mo ang isang mandaragat na may
tungkulin sa timon ng isang barko, na nakakakita ng isang parola na nagsasabi sa kanya ng daan na
gagamitin at gagabay sa kanya sa daungan, isang napakapanganib na daungan ang papasukin dahil sa
mga batong nakapaligid.  Kung ang barkong ito ay sasalpok sa batuhan, ito ay magtatamo ng seryosong
pagkasira.  Isipin mo ngayon, ang kahangalan ng mandaragat na ito, kung nakikita na niya ang parola,
at nagpasya pa rin na huwag itong pansinin.  Kanyang maiisipan sa kanyang sarili kung ano ang
mabuting daan upang mailagay ang barko sa daungan – kasama ang resulta na ang barko ay
magkakapira- piraso.  Ganyan din ang anak ng Dios.  Kapag siya ay may batas at ng Salita ng Dios na
nagsasabi sa kanya ng napakalinaw kung ano ang di dapat gawin, siya ay magiging hangal kung hindi
siya dito magtitiwala kundi hahanap siya sa kanyang sariling paraan ng gabay at susundin ang
pakiramdam at kanyang sariling palagay.  Binibigyan tayo ng Dios sa Salita Niya ng malinaw na direksyon
sa mga bahagi ng ating buhay.

Ang Kasulatan ay nagbibigay ng mga prinsipyo sa Cristianong katiwala:  kung paano ako gagastos ng
aking pera dito o sa bagay na iyan ng aking buhay?  Hindi sasabihin ng Kasulatan,  “Mabibili mo ito; hindi
mo dapat bilhin iyan,” at sa iba pang mga pananalita.  Subalit kapag ating nalalaman na ang Dios ay
nagbigay sa atin ng pera na magagamit sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan; kapag nalaman mo na
hindi dapat gastusin ang perang iyan sa anomang bagay na labag sa batas ng Dios; kapag nalaman din
natin na ang kapalit ng Kanyang kaharian ay nangangailangan ng suporta na ating maibibigay sa
pamamagitan ng pera at pag-aari – dito ay may prinsipyo tayo na kung saan mapapamahalaan natin ang
ating buhay.  Ngayon, dahil sa ang mga prinsipyong ito ay hindi naisulat ng detalyado, dapat malaman
ng anak ng Dios ang kanyang Kasulatan ng maingat, at sigurado upang magamit ang mga prinsipyong
ito sa kanyang buhay.  Subalit kung ating pag-aaralan ang Kasulatan ng patuloy, tayo ay masasanay na
isagawa ang mga prinsipyong ito sa ating buhay.  Habang lalong ginagamit ng isang tao ang mapa, mas
lalo niyang nalalaman ang iba’t ibang pasiku’t sikot sa mapa at magagamit ito ng mabuti ayon sa layunin
nito.  Habang ang anak ng Dios ay nag-aaral ng Kasulatan, lalo niyang nalalaman kung ano ang hinihingi
ng Kasulatan sa kanya at kung paano maglingkod ng mabuti at luwalhatiin ang Dios sa paraang
tuloy-tuloy kasama ang mga prinsipyong ayon sa Kasulatan.

Samakatuwid, nasa ating teksto ang utos,  “Gabayan tayo ng Kasulatan.  Gamitin mo ito bilang iyong
liwanag.  Saliksikin mo ito araw-araw at hanapin dito ang karunungang kailangan mo bilang anak ng
Dios.”

Subalit ang ating teksto ay hindi naglalaman ng isang kautusan na tulad sa nilalaman ng isang
kapahayagan:  “Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas.”  Ito ay isang
kapahayagan ng anak ng Dios, at sinasabi nito ang bagay na hindi lamang tungkol sa kanyang pananaw
sa Kasulatan.  Kanyang nauunawaan ang Kasulatan ng malinaw na Salita ng Dios:  “Ang salita mo.”
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Ganito ba ang iyong pananaw sa banal na Kasulatan – sa Salita ng Dios?  Sa kabuoang Salita ng Dios?
Sa pagsasalita ng mang aawit sa lugar ng Kasulatan sa kanyang buhay, sinasabi ng Kasulatan na ito ay
isang malinaw na gabay.  Ito ay liwanag.  Ang liwanag ay malinaw.  Hindi ka nito iiwanan sa pagdududa.
Sinasabi niya, na ito ay mapagkakatiwalaang patnubay – ito ay maghahatid sa kanyang patutunguhan.
“Nangako ako, at aking gagawin ito, na aking pangangalagaan ang kanyang makatuwirang mga
kahatulan,” sinasabi niya sa talatang 106.  Kanyang iniingatan ang batas ng Dios dahil kanyang
nalalamang ito ay maghahatid sa kanya sa patutunguhan na kanyang hinahanap – ang kaluwalhatian ng
Dios, at patungkol sa sarili, siya ay dinala sa kalangitan.

Ganito rin ba ang ginagawa mong kapahayagan?  Hindi lang dahil ang Kasulatan ang pumapatnubay sa
iyo, kundi ang Kasulatan ang tanging patnubay mo?  At ganito rin ba ang iyong kapahayagan na may
mataas na pananaw sa Kasulatan?  Ang Kasulatan bilang Salita ng Dios ang magiging tiyak na
maghahatid sa akin sa aking patutunguhan.  Hindi tayo makakagawa ng kapahayagan sa ating mga sarili
lamang.  Ang matandang kasalanan na nasa atin ang hahamak sa Salita ng Dios.  Samakatuwid, upang
magawa ang kapahagayang ito, kailangan natin ang biyaya ng Espiritu Santo na kumikilos sa atin upang
maunawaan ang ipinapahayag ng mang aawit sa katotohanang ito.  Wala ng iba pang mapapanaligang
patnubay kaysa sa Salita ng Dios.

Minamahal na tagapakinig sa radio, mahanap mo nawa ang katotohang ito sa iyong buhay!

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, nagpapasalamat kami, sa pagbibigay Mo po sa amin ng Inyong Salita, at
aming dalangin para sa biyayang ito ang Espiritu upang maunawaan ito at magamit ito ng masagana sa
aming buhay sa darating na linggo at hanggang sa kunin Mo po kami na makasama Mo sa kaluwalhatian.
Pagpalain kami at patawarin sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Cristo, Amen.


