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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Timoteo 3:16-17

“Banal Na Kasulatan: (3) Ang Awtoridad At Pakinabang Nito”

ni Rev. Douglas J. Kuiper

Noong nakaraang linggo ay ating ipinaliwanag na ang Dios ang sumulat ng Kasulatan;  na ang mga
pananalita, kaisipan, at kahit pa ang udyok na isulat ang Kasulatan ay hindi dahil sa kalooban ng tao
kundi ito at kalooban at gawa ng Dios.  Kaya naman, ang Kasulatan ay mapapagkatiwalaan.

Ngayon ay ating susuriin ang iba pang teksto na nagsasalita sa pagiging manunulat ng Dios ng Kasulatan
at ng pagtitiwala sa Kasulatan.  Ang tekstong ito ay nagsasaad ng ilang aspeto kung saan ang Kasulatan
at mapapakinabang at mapapanaligan.  Sa katunayan, ating makikita mula sa tekstong ito na ito ay
mapapakinabangan sa lahat ng pananampalataya ay buhay.  Mahalaga na ito ay alalahanin minsan pa
na ang Kasulatang ito ay mapapakinabangan at mapapanaligan sa bawat aspeto ng pananampalataya
at buhay.  Ang mga konseho ng iglesia, mga opinion ng bawat tao – wala sa mga ito ang
makapagtataguyod ng iyong pananampalataya at kabanalan.  Subalit ang Kasulatan ay nagbibigay sa
atin ng karunungan tungo sa kaligtasan.

Ito ang pananalita ni apostol Pablo, sa pamamagitan ng Espiritu, naisulat sa batang Pastor na si Timoteo
sa II Timoteo 3:16, 17:  “Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din
naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran:   Upang ang tao ng
Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.”

Nais kong tawagin ang iyong pansin, sa awtoridad at pakinabang ng banal na Kasuatan.  Pansinin mo
na ang teksto ay nagtuturo na ito ay dahil sa katotohanan na ang Kasulatan ay hiningahan ng Dios:
“Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios.”  Noong nakaraang linggo ating ipinaliwanag kung
ano ang salitang “kinasihan” nang gamitin ito na tumutukoy sa pagsusulat ng Kasulatan – hindi ito tulad
sa mga taong inspirado na gaya sa matatalino o nahubog ang saril na gumawa ng bagay na magagamit
ang salitang “kinasihan”;  kundi ang Banal na Espiritu ay kumilos sa puso ng mga tao sa gayong paraan
na anoman ang kanilang naisulat ay letra-por-letra na Salita ng Dios.  Ito ang kinasihan.  Sa ating teksto
ngayon, ang salitang “kinasihan” ay ginamit upang ipaliwanag ang pinagmulan ng Kasulatan:  “Ang lahat
ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios.”  Subalit ang salitang “kinasihan” sa literal ay “hiningahan ng
Dios, kinasihan, ang Espiritu na kumikilos, ang hininga ng Dios.”  Ito ang paliwanag para sa pinagmulan
ng Kasulatan gaya sa paliwanag ni Pablo kay Timoteo.

Sabi ng iba, kapag sinasabi na ang buong Kasulatan ay kinasihan o hiningahan ng Dios, ito ay
nangangahulugang ang buong Kasulatan ay hinihingahan ng Dios.  Kung ito ay totoo, hindi nagtuturo
ang teksto ng aral ng pagkasi at pinagmulan ng Kasulatan, kundi ang nilalaman lang ng Kasulatan ay ang
Dios.  Ito ay nagsasabi lang sa atin ng patungkol sa Dios.  Ang gayon, ay hindi ang pagpapaliwanag ng
terminong matatagpuan natin sa teksto.  Kundi ang salita ay aktibo, ito ay tumutukoy sa kung ano ang
ginawa ng Dios – hiningahan ng Dios.  Iyan ang kinasihan.  Ang Kanyang Espiritu, ang Kanyang hininga.
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Siya ay kumikilos sa Kasulatan mismo at Siya ay kumilos sa gayong mga lalaki na Kanyang ginamit upang
maisulat ang Kasulatan.  Ang gayong Espiritu at gayong hiningahan ng Dios ay gumawa kay Moses at
kay David, kay Pablo at kay Pedro at sa marami pang ibang lalaki.  Subalit ito ay palaging ang nag-iisang
Dios, isang Espiritu, humihinga sa iisang hininga.

Balikan natin ngayon ang katotohanan na nang lalangin si Adan at bigyan ng anyo mula sa alabok ng
lupa, hiningahan ng Panginoong Dios ito sa mga butas ng ilong ng hininga ng buhay.  Ang hininga ng
Dios ay nagbibigay ng buhay.  Kaya ating makikita na Kasulatan ay buhay.  Hindi ang mismong libro,
hindi ang ating mga salin, hindi ang papel na naisulat ang Kasulatan, hindi rin ang mga orihinal na
dokumento, kundi ang Salita ng Dios mismo ang nilalaman ng Kasulatan ay may buhay.  Ang manunulat
ng Hebreo ay nagsabi,  “Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang
tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga
kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso.”  Iyan ang Salita
ng Dios!  Ito ay naglalarawan sa Salita ng Dios na isang personal na kapangyarihan.  Ang malaman ang
puso at iniisip ng isang tao – iyan ay isang bagay na magagawa lang ng iba.  Ganito ang Salita ng Dios.
Ito ay mabisa at buhay, ito ay makapangyarihan.  Gayondin ang I Pedro 1:23 ay nagsasalita ng
katotohanan na ang Salita ng Dios ay buhay:  “Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing
nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi.”

Samakatuwid ang Salita ng Dios ay buhay.  Ito ay buhay dahil ito ay hiningahan ng Dios.  Iyan ang
Kasulatan.  Sa anong paraan ito buhay?  Ito ay buhay sa paraang ito ay nagbibigay sa iyo at sa akin ng
espiritual na buhay.  Pinalalakas tayo nito tungo sa buhay espiritual.  ito ay buhay sa paraang ating
binabasa ang Kasulatan sa pananampalataya (ang Espiritu ay kumikilos sa ating mga puso), ating
matatagpuan dito hindi lang na ang Kasulatan ay nagsasalita sa atin ng buhay na Dios, kundi ito rin ay
buhay na Kasulatan sa pamamagitan ng Dios mismo na nagsasalita sa atin.

Ang Dios ang ating Manlilikha.  Utang natin sa Kanya at habambuhay na paglilingkod dahil nilikha Niya
tayo.  Ang Dios din ang ating Manunubos.  Kanyang pinatawad ang mga makasalanang gaya natin,
binago tayo sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Kasulatan.  At ang Dios na ito, na siyang Manlilikha
at ating Manunubos, ay siya rin na ating Hukom.  Siya ay magbabalik, kay Cristo, sa araw ng
Paghuhukom upang hatulan tayo dahil sa kung ano ang ating nagawa, kaya si Pablo ay nagpatuloy sa
kabanatang 4 nang sabihin nito kay Timoteo,  “Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo
Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita
at sa kaniyang kaharian:  Ipangaral mo ang salita !”  (vv. 1, 2).

Dahil sa ang Dios ay Manlilikha, Manunubos, at Hukom, nalalaman natin na ating tungkulin ito na bigyan
Siya ng kaluguran sa lahat ng ating iniisip, sinasabi, at ginagawa.  Subalit nalalaman din natin na hindi
natin magagawa, dahil sa ating pagka makasalanan, na bigyan Siya ng kaluguran sa lahat ng bagay.
Kaya nga, nagbibigay Siya sa atin ng Kanyang Salita.  Binibigyan Niya ito ng awtoridad, dahil hiningahan
Niya ito ng buhay.  At ang Salita nito ay nagsasalita ng ating kaligtasan at gumagabay sa atin sa
pagkaalam kung paano Siya malulugod.  Ito ay may awtoridad.

Ang tanong ay magiging ganito:  Saang parte ito may pakinabang?  Ang teksto ay may apat na iba’t
ibang aspeto:  para sa doktrina, para sa pagpapabulaan, pagtutuwid at pagtuturo sa katuwiran.

Una sa lahat ay sa Doktrina.  Ang pagtuturo, na kung saan maraming nagsasalita ngayon na ang
pinakamahalaga at ang awtoridad ng Kasulatan na nagtuturo nito.  Ang Doktrina ay usapin ng ating
kaligtasan.  Ang kaligtasan ay hinihinging malaman natin.  Sinasabi ni Jesus sa Juan 17:3,  “At ito ang
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buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa
makatuwid baga'y si Jesucristo.”  Ang kaligtasan ay usapin ng kaalaman sa tunay na doktrina.  Hindi
lamang ito usapin ng pagkakaroon ng karunungang pang kaisipan, kundi pakikisama sa Dios sa daan ng
kaalaman sa Kanya.  Kaya muli, sinabi ni Jesus sa Juan 8:32,  “At inyong makikilala ang katotohanan,
at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo.”  Ang tunay na kalayaan ay kagalakan sa paraan na malaman
ang aral.  Kaya ang Kasulatan ay mapapakinabangan dahil sa pagbibigay ng ating pangangailangan ng
aral na dapat nating malaman, dahil ang Kasulatan at pahayag ng Dios sa atin.  Sinasabi Niya sa atin
kung sino Siya, at ano ang dapat nating gawin para malaman ang kaligtasan.  Hindi Niya tayo inililigaw
o nagsasabi sa atin ng kasinungalingan.  At sinasabi Niya sa atin ang sapat na katotohanan.  Ang lahat
ng dapat nating malaman sa aral ay nakalatag sa Kasulatan.  Ang Kasulatan ay may awtoridad at ito ay
mapapakinabangan para sa atin na lumago sa pagkatuto sa Dios.

Pangalawa, ito ay mapapakinabangan upang manaway.  Ang manaway ay pagpapakita ng kanyang mga
kamalian.  At napakalaki ng ating pangangailangan upang maipakita ang ating mga kamalian.  Dahil,
hindi lang tayo bantad sa kamalian, hindi lang sa tayo ay nasa totoong panganib na mahulog sa
pagkakamali patungkol sa doktrina at buhay, kundi sa katunayan, tayo ay nagkakamali sa bawat araw.
Bawat araw tayo ay nagkakasala, na siyang kamalian laban sa Dios.  At kung hindi masasaway sa gayong
mga kamalian, tayo ay maiiwanan sa landas ng pagkawasak.  Silang mga hindi nagmamahal sa Dios at
sila na lumalakad na taliwas sa Kanyang kautusan ay wawasakin sa kaarawan ni Jesu Cristo.  Ang Dios
ay nagbibigay nito upang sawayin tayo.  Natatandaan mo ba noong nakaraan na tinukoy natin ang
kautusan ng Dios at kung paano ito nagsasabi sa atin na “gawin mo ito,”  at  “huwag mo itong gagawin.”
Sa pagsasabi nito sa atin kung ano ang dapat at hindi, nagpapaalala sa atin ang Kasulatan ng ating mga
kasalanan at pagbibigay-diin ng ating mga kasalanan, ipinapaalala nito sa Kasulatan na hindi natin ito
dapat gawin, sa pamamagitan ng ating kalikasan, ito talaga ang ating ginagawa.  Samakatuwid, ang
Kasulatan ay nangangahulugan na ginagamit ito ng Dios upang sawayin tayo.

Sa ikatlo, ang Kasulatan ay mapapakinabangan sa pagtutuwid.  Ang pagtutuwid ay ang positibong bahagi
ng pagsaway.  Ang pagsaway ay nagpapakita ng kamalian ng isa.  At kapag ang isa ay may kaalaman
ng kanyang kamalian, kapag siya ay nahulog dito, siyang nangangailangan ng gabay sa kung paano niya
matatakasan  ang kamaliang ito at mapanunumbalik.  Hindi tayo maitutuwid sa ating mga sarili sa ating
sariling lakas lamang.  Subalit ang Kasulatan ay mapapakinabangan para sa pagtutuwid.  Ang paraan ng
pagtutuwid dahil sa kasalanan ay ang kalungkutan sa kasalanang iyan at pagsisisi, pagnanais ng
kapatawaran ni Jesu Cristo.  Ang paraan ng pagtutuwid ay ang makita ang tunay na aral sa Kasulatan
at upang itakwil kung ano ang naunang naisip ng ating imahinasyon, at upang yumuko sa harapan ng
Salita ng Dios.  Sa paraan ng ganitong pagtutuwid binibigyan tayo ng kakayahan ng Dios na magalak sa
pakikisama sa tipan kasama Siya na ang nasa isipan Niya ay ang Kanyang bayan.  Ating makikita na ang
pakinabang na ito sa Kasulatan ay lubhang kinakailangan natin.

Pang-apat, ang Kasulatan ay mapapakinabangan para sa pagtuturo sa katuwiran.  Ang kaisipan ng
pagtuturo ay ang pagbibigay ng magulang sa anak ng ganito.  Kasama dito ang paghuhubog ng isang
bata – pagtugon hindi lamang sa pisikal na pangangailangan ng anak kundi sa kanyang damdamin at
pangangailangan sa pag-unlad, at para sa banal na pamilya, sa kanyang pangangailangang espiritual.
Ang layunin ng paghuhubog sa isang bata ay upang maging mature at gamitin ang katuruan na ibinigay
sa kanya ng magulang bilang daan na dito siya lalago at pagkatapos sa kanyang sarili, isang araw,
magagawa niyang mabuhay ng wala ang paalaala ng mga magulang.  Ang Salita ng Dios ay gumagawa
ng ganito sa atin.  Tayo ang mga anak.  Tayo ay mga anak ng Dios kay Jesu Cristo na ating Panginoon.
Subalit bilang mga anak, hindi natin kailangan ng pagtuturo para mabuhay.  Ang Kasulatan ay nagbibigay
sa atin ng pagtuturong ito.  Nasabi na natin na ito ay nagbibigay ng pagsaway at pagtutuwid, pero ang
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punto ng sitas na ito,  na “pagtuturo sa katuwiran,” ito ay nagdadala sa atin ng paglagong espiritual.
Iyan ang salita na sinabi din ni apostol Pablo kay Timoteo, sa mga talatang nauna sa tekstong ito:
“Manatili ka sa mga bagay na iyong pinagaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang
nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan;  At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga
banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay
Cristo Jesus”  (vv. 14-15).  Ito ay isang matanda na matalino.  Hindi ko sinabing lahat ng matatanda ay
matalino.  Subalit madalas ang isang matanda na nagmumula sa puso niya ang kanyang sinasabi ay para
sa mga kabataan.  Kaya si sinasabi ni Pablo kay Timoteo na ang Kasulatan ay may kakayahan na
palaguin siya sa espiritu, marunong tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo, dahil sila ay
mapapakinabangan hindi lang sa doktrina,  para sa pagsasaway, at para sa pagtutuwid, kundi para din
sa pagtuturo sa katuwiran.

Sa pagkakaroon ng apat na ito ng kapakinabangan ng Kasulatan at awtoridad, dapat nating maunawaan
na sa mga apat na ito ang Dios sa pamamagitan ni Pablo ay nangangahulugang turuan tayo na ang
Kasulatan ay mapapakinabangan sa buong buhay natin.  May ilan na nagsasabi,  “pero ang Kasulatan
ay hindi isang aklat pang kasaysayan, ang Kasulatan ay hindi naglalatag ng mga prinsipyo na kailangan
ng bata sa kasaysayan at heograpiya, ang katunayan na sa Kasulatan ay may totoong kasaysayan,
totoong heograpiya, at totoong agham na itinuro.  At ang mga katotohanang iyan na naituro sa
Kasulatan ay mga bagay na kinakailangan para malaman ang kaligtasan.  Ang sabihin na ang Kasulatan
ay mapapakinabangan sa doktrina, sa pagsasaway, sa pagtutuwid, sa pagtuturo sa katuwiran, itinuturo
sa atin ng Dios na ang Kanyang Salita ay may awtoridad at ito ay mapapakinabangan upang
pangasiwaan ang buong pananampalataya at buhay.  Patungkol sa pamumuhay ng espiritual na buhay,
para sa kaluwalhatian ng Dios, sa ating mata sa langit, walang kinakailangang dokumento upang
mabalewala ang Kasulatan.

Kung kasalanan itong ating hinaharap, ating balingan ang Kasulatan.  Kung kamalian sa doktrina ang
ating kinakaharap, ating pabulaanan ito sa Kasulatan.  Dahil ang buong Kasulatan ay ibinigay sa
pamamagitan ng pagkasi ng Dios at mapapakinabangan sa mga bagay na:  doktrina, pagsaway,
pagtutuwid, at pagtuturo sa katuwiran.

Ang taong ay magpapasimulang lumabas, Ano ba ang layunin ng Kasulatan sa pagkakaroon ng
pakinabang dito?  Sinasagot ni Pablo ang tanong na iyan kay Timoteo sa talatang 17,  “Upang ang tao
ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.”  Nang gamitin ng Kasulatan
ang salitang “sakdal,” na ginamit sa talata, hindi ito nangangahulugan ng kawalang kasalanan.  Si Noe
man ay tinawag na ‘sakdal.”  Si Enoc ating mababasa rin na siya ay sakdal.  Alam natin, na ang mga
taong ito ay mga makasalanan habang sila ay nabubuhay pa sa sanlibutan.  Nang gamitin ng Kasulatan
ang salitang “sakdal,” tumutukoy ito hindi sa walang kasalanan, kundi sa tao o bagay na nababagay sa
paggamit.  Nang sinasabi ni Pablo na ang tao ng Dios ay sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang
mabuti, sinasabi niya na parang ganito:  ang Kasulatan ay may layunin na ihanda ang tao sa paggawa
ng mabuti (hindi ang lahat ng tao, kundi ang tao ng Dios).

Ano ngayon ang mabubuting mga gawa?  Ang mabubuting mga gawa ng Dios ay nagmumula buhat sa
isang tunay na pananampalataya, ginawa sa kaluwalhatian ng Dios, at ginawa ayon sa kautusan ng Dios.
Hindi natin layunin na himayin pa ang paglalarawang ito ng mabubuting gawa ngayon.  Subalit walang
gawa na tunay na mabuti kapag ito ay ginawa sa paglabag sa kautusan ng Dios.  At walang gawa na
matatawag na mabuting gawa kapag ito ay ginawa sa kaluwalhatian ng tao at hindi ng Dios.

Ang gumawa ng mabubuting gawa ay matatawag na anak ng Dios sa pagpapasalamat dahil sa kaligtasan
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na ibinigay ng Dios.  Paano ko mahahanap ang aking sarili sa kakayahan na gumawa ng mabubuting
gawa?  Hindi ko makakaya.  Ako ay isang makasalanan.  Ang Dios ay nagbibigay nito sa pamamagitan
ng Kanyang Espiritu.  Subalit may iba pa bang paraan ang Kanyang Espiritu na ginagamit upang magawa
natin na malaman kung ano ang mabubuting mga gawa at hangarin ko na magawa ang mga ito?  Oo,
ito ay ang Salita ng Dios – mapapakinabangan sa doktrina, pagsaway, pagtutuwid, at pagtuturo sa
katuwiran, kasama ito bilang layunin:  na ang tao ng Dios ay may kakayahan na malaman kung paano
gawin ang mabubuting mga gawa at maging handa na gawin ang gayong mga gawain.

Layunin ng Dios na Kanyang isakatuparan sa bawat tao ng Dios.  Sino ba ang tao ng Dios?  Siya ang tao
na pinili ng Dios na maging sa Kanya.  Siya ay isang bagong tao kay Jesu Cristo.  Subalit siya rin ay tao
na minamahal ng Dios sa katugunan at siyang nag-aaral ng Kasulatan.  Samakatuwid, naghahangad siya
na malugod ang Dios at upang maipakita ang pagpapasalamat sa Dios.  At ang taong iyan habang
nabubuhay, ay nag-iisip,  Ano ang meron ako ayon sa pamantayan na hahatol sa aking mga gawa, dahil
meron ako nito ng totoong pagpapasalamat sa Dios?  Ang sagot sa taong iyan, ang Dios ay nagbibigay
ng Kasulatan, hiningahan ng Dios, at samakatuwid ang Salita ng Dios mismo.

Mapapagkatiwalaan, mapapakinabangan, sa bawat bahagi ng buhay.

PInag-aaralan mo ba ang Kasulatan sa ganitong paraan?  Hinaharap ito bilang bagay na tiyakang
tutulong sa iyo ngayon sa iyong espiritual na paglalakbay?  Ikaw ba ay naniniwala sa Kasulatan na Salita
ng Dios at sa Kanyang Salita lamang?  Ang sagot mo sa tanong na iyan ang magpapakilala kung ikaw
tama ba sa iyo ang tawag na  “ang tao ng Dios,” o hindi.

Siya na may kamalayan sa lahat ng ginawa ng Dios para sa kanya sa paggawa Niya sa anak na ginagamit
ang Kasulatan bilang sukatan ng pagpapasalamat at nakakatagpo ng pakinabang dito sa bawat bahagi
ng buhay.  Matagpuan mo sana ito na totoo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, bibihira naming ginagamit ng tama ang Kasulatan.  Hindi kami sakdal sa paggamit
nito.  Gaano kadalas na ang aming malasakit sa pagbabasa ay hindi upang matuto tungo sa kaligtasan,
o makahanap ng pakinabang at pagtuturo at pagtutuwid sa kanila, kundi upang pasiyahin lamang ang
aming pakiramdam na maging tungkulin na aming utang lang sa Iyo, isang panlabas lamang po na
tungkulin.  Aming dalangin, na igawad po sa amin ang biyaya na mapag-aralan ang Kasulatan mula sa
aming puso at matagpuan namin ito sa karunungan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Cristo na
nagbibigay nito:  ang Kasulatan po ay Salita Mo.  Maluwalhati Ka sa aming buhay.  Alang-alang kay Cristo
namin ito dalangin, Amen.


