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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 73:23-26

“Nakatingin sa Dios Ng Buong-Kasapatan”

ni Rev. Rodney Kleyn

Kung nasa iyo ang iyong Biblia, hinihiling ko sa iyo na buksan mo ito sa Mga Awit 73.  Ating titingnan
ngayon ang mga talatang 23-26, kung saan sinasabi ng mang-aawit,  “Gayon ma'y laging sumasaiyo
ako: iyong inalalayan ang aking kanan.  Iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay
tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw? At walang
ninanasa ako sa lupa liban sa iyo.  Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay: nguni't ang
Dios ay kalakasan ng aking puso, at bahagi ko magpakailan man.”

Napakadalas na ang mga pangako ng Salita ng Dios ay taglay ng mga mananampalataya.  Sa mahirap
na mga panahon ibinabaling natin ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Salita ng Dios at
nagbibigay ito sa atin ng kalakasan upang magpunyagi.  Iyan ay dahil ang mga pangako ng Salita ng
Dios ay mapapasubalian mula sa di-nagbabago, soberano, na tipan ng Dios sa Kanyang mga pinili.
Isinusunod Niya ito.  Kanyang tinutupad ang Kanyang salita.  Ito ay dahil Siya ay Dios na siyang hindi
makapagsisinungaling at siyang hindi nagbabago.

Ang mga pangakong ito ay tiyak dahil kay Cristo lahat ng mga pangako ng Dios ay “Oo,” at “Amen” (2
Cor. 1:20).  Ang mga ito ay sigurado dahil sa pamamagitan ng krus ni Cristo, kanyang tiniyak ang
kanilang katuparan para sa atin.

At ang mga pangako ng Dios na ating pinanghahawakan na naghahatid sa atin upang magpahayag.
Inihahatid tayo nito sa pananampalataya at pagpapahayag.  Kapag ang pangako ng Dios na Kanyang
ginagawa sa Heb. 13:  “Hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan,”
pagkatapos ang mananampalataya ay tutugon na may pagpapahayag:  “Ang Dios ay palagi kong
kasama.”

Ang mga talata na ating tiningnan dito sa Mga Awit 73 ay mga pangako mula sa Dios at pansariling
pagpapahayag ng anak ng Dios.  Ang mga ito ay mga pangako na nagbubunga ng pagpapahayag.
Ipinapangako ng Dios na hahawakan tayo at gagabayan tayo.  At ito ay nagbubunga ng pagpapahayag
ng mang-aawit:  “Laging sumasaiyo ako.  Sinong kumakasi sa akin kundi ikaw.  Ang Dios ay bahagi ko
magpakailan man.”

Dumaan sa napakahirap na panahon ang mang-aawit, na umuga ng kanyang pananampalataya.  Sa
naunang mga bahagi ng Mga Awit kanyang sinasabi sa atin ang panahon nang siya ay magtanong sa
mga pamamaraan ng Dios, isang sandali na napakadilim.  Tila walang mga kasagutan, sa kanya.  At
siya ay tumingin sa paligid, lalo na sa mga masasama, na hindi kumikilala sa Dios samantalang siya ay
hindi gayon, at tila hindi makatarungan.  Kung mahal siya ng Dios, bakit napakahirap ng kanyang
buhay?  Bakit siya na nagtiwala sa Dios at sumunod sa Kanya, ay naghirap ng malupit dahil sa Dios,
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habang ang masama at di-mananampalataya at ang mapagmataas tila mas magaan at madali ang
buhay.

Hindi niya matagpuan ang kasagutan, kanyang sinasabi sa atin, hanggang sa siya ay mapunta sa
tahanan ng Dios at maunawaan ang katapusan ng tao.  Nakita niya na may dalawang posibilidad na
katapusan:  walang hanggang buhay sa langit, walang hanggang pagkawasak sa impierno.  Ang
dalawang ito ang kahihinatnan ng tao na ipinaliwanag niya kung ano ang nakita na mangyayari sa
buhay.  Kanyang nakita na ang lahat ng kasaganaan at kagaanan ng taong masama ay hindi tanda ng
kabutihan ng Dios sa kanila, kundi ang totoo, ang mga bagay na ito ang hahatak sa kanila paibaba
tungo sa kahatulan at maghahatid sa kanila sa pagkawasak.  At pagkatapos kanyang naunawaan din
na ang mga kaguluhan sa kanyang buhay ay mula sa Dios dahil sa pag-ibig upang ihanda siya at ihatid
siya sa kaluwalhatian.  “Ako’y nagtungo sa bahay ng Dios:  ang aking mga pag-aalinlangan ay naalis,
ang katapusan ng paglalakbay ng buhay ay maliwanag na nakita.”

Ito’y ang aralinna nasa mga talata sa harapan natin. Mayroong tatlong mga aral na kanyang natutuhan,
at ang mga ito ang aralin natin ngayon.

Ang unang aral na natutuhan ng mang-aawit na ang Dios ay palagian niyang kasama.  Kanyang
natutuhan ang kamangha-manghang kapangyarihan ng biyaya ng Dios.  Hindi kailanman umalis ang
Dios.  Hindi Niya iniwan ang Kanyang mga pinili.  Ang Kanyang biyaya ay palagiang nariyan at palaging
sapat.  Sa talatang 23,  “Gayon ma'y laging sumasaiyo ako: iyong inalalayan ang aking kanan.”

Ano ang kanyang sinasabi?  Narito.  Na kahit dumadaan siya sa mahirap na panahon, kahit pa siya ay
nagre-reklamo at walang kasagutan, ang Dios ay palaging nariyan. Hindi siya iniwan ng Dios.  Ibig
niyang sabihin na ang biyaya ng Dios ay isang dakilang kapangyarihan kaysa sa anomang bagay sa
sanlibutan, na ang biyaya ng Dios ay hindi matatanggihan o malulupig.  Kanyang sinasabi sa atin:
“Nauunawaan ko na ngayon ang kamangha-mangha at di-kapani-paniwalang katotohanan na ang hindi
pababayaan ng Dios ang Kanya, kahit pa sila ay hindi nararapat para dito.  Siya ay patuloy na kasama
ko.  Nang aking isipin na ang Dios ay malayo, nang ako ay nagtungo sa malayo mula sa kawalang
pagtitiwala sa Kanya at pagmamaktol, nariyan Siya, katabi ko hawak ang aking kamay.”

Ang larawan ay tulad sa maliit na bata at isang ama na hinahawakan ang kanyang kamay.  Kapag ang
bata ay makulit at nais na lumakad sa kanyang gusto, hinahawakan nang may pagtitimpi ng ama ang
kanyang kamay.  O kung ang bata ay may sakit na hindi niya alam sa kama kung ano ang nangyayari
sa kanyang paligid at siya ay umiiyak para sa kanyang ama o ina, narito, nasa tabi niya lang, ang ama
at ina na hinahawakan ang kanyang kamay kahit pa hindi niya ito alam.

Matuto tayo sa araling ito.  Sinabi ng Dios,  “Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa
anomang paraan ni hindi kita pababayaan.”  Kung ikaw ay anak ng Dios na dumadaan sa madidilim na
panahon, sa pamamagitan ng mga pagsubok ng karamdaman, kahirapan, kamatayan at kalungkutan,
pag-iisa, tandaan mo ito:  Kasama mo ang Dios.  Kapag mayroon kang pag aalinlangan at mga
katanungan, ang Dios, sa Kanyang biyaya, hindi ka Niya pababayaan.  Walang anomang pagkakataon
na Siya ay tumanggi sa Kanyang sariling anak.  Hindi Niya ikinahihiya na tawagin mo Siya na iyong
Dios.  “Ang Dios ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan; Kaya't hindi tayo
matatakot bagaman ang lupa ay mabago.”
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Ito ang unang aral.  Dapat nating hayaang ito ay bumaha sa ating kaluluwa.  Kasama natin ang Dios;
Hinahawakan Niya tayo; Binibiyayaan Niya tayo.  Sa bawat madilim na sandali kasama ng Dios ang
Kanyang mga hinirang.  Ang Kanyang biyaya ay sapat sa bawat oras. 

Pagkatapos, pangalawang aral sa talatang 24.  Ipinapahayag ngayon ng mang-aawit na hindi lamang
niya kasama ang Dios, kundi ang Dios ang kanyang gabay, isang soberano at mabisang gabay.  “Iyong
papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian.”  Ang
mang-aawit ay nagsasabi tungkol sa Dios na isang gabay.  Kailan mo kailangan ng isang gabay?
Kailangan mo ng isang gabay kapag ang daan ay baku-bako at di-alam.  At ang pinakamabuting gabay
ang nakakaalam ng kalsada, siyang nakakaalam ng daan.  Alam ng Dios ang daanan, ang daan ng ating
mga buhay.  Kanyang inihanda ito.

Ito ang paraan upang tanawin ang ating buhay.  “Iyong papatnubayan ako ng iyong payo.”  Sa
Kanyang payo o plano, nalaman na ng Dios ang ating buhay.  Kanyang dinisenyo at iginuhit ang bawat
hakbang at bawat detalye ng ating panlupang pamumuhay.  Walang pangyayari sa ating buhay na
nagkataon lamang.  Walang pagkakamali.  Hindi nagulat ang Dios o naabutang hindi handa.  Ang lahat
ay nagaganap mula sa mabuti, mapagmahal na layunin ng Dios para sa atin.  Kanyang nalalaman ang
ating daan ng pagdurusa at pagtitiis.  Hindi lamang Niya ito pinag planuhan, kundi Kanyang naranasan
ito nang Siya ay dumating sa laman bilang ating Tagapagligtas.

Sinabi ni Job,  “Nalalaman niya ang daang aking nilalakaran” (23:10).  Nalalaman Niya ito dahil Kanyang
lubos na itinakda ito, at dahil Kanyang napaglakbayan na Niya ito sa Kanyang sarili.  Nang si Jesus ay
dumating sa mundo, Kanyang pinasan ang bawat kalungkutan; Kanyang dinala ang lahat ng pagdurusa;
Kanyang hinarap ang lahat ng tukso; Kanyang nalaman ang lahat ng di-inaasahan na iyo o akin marahil
dinaranas.  May Tagapagligtas tayo na tinukso at sinubukan sa lahat ng punto tulad din naman natin.
Siya na nakadama ng ating pakiramdam ng ating mga kahinaan.  Tunay Niyang nalalaman ito.  Siya
ay tunay na may simpatya sa Kanyang mga pinili sa anomang kanilang pagdurusa.

At kung iyong isasaalang-alang ang iyong buhay, ito ay napakahalaga.  Inilatag ng Dios, Kanyang
itinalaga, Kanyang inihanda ang lahat ng aspeto at sandali ng iyong buhay.  Dahil alam Niya ito, Siya
ang ganap na gabay natin.

Sa payong ito o plano para sa buhay ng Kanyang mga pinili, ang Dios ay may layunin.  Sinasabi ng
mang-aawit,  “Iyong papatnubayan ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa
kaluwalhatian.”  Dito siya ay nagsasalita ng kanyang walang hanggang patutunguhan.  Nalaman na siya
ng Dios sa kaluwalhatian.  At hindi lamang niya ibig sabihin na ang kaluwalhatian ay ang susunod na
bagay na darating matapos ang buhay na ito, kundi ito ang layunin ng lahat ng mangyayari sa kanyang
buhay.  Sinasabi ni Pablo na ang liwanag ng kahirapan, na tatagal lamang sandali, ay gumagawa sa
atin ng higit pa at walang hanggang halaga ng kaluwalhatian.  Ang dakilang Gabay – ang Dios, ay
isinasaayos ang lahat ng mga pangyayari ng ating buhay ngayon upang maghatid sa atin sa
kaluwalhatian. 

Ano ang kaluwalhatiang ito?  Ang kaluwalhatian ay ang lugar kung saan lahat ng pag-ibig ng Dios,
kaawaan, at kabanalan ay ibabalik sa Dios.  Sa kaluwalhatian, lahat ng kasalanan at
pagbugtong-hininga at pagdurusa at sakit ay mawawala na kailanman.  Sa kaluwalhatian, ating makikita
si Cristo bilang Siya – mukha sa mukha.  Ito ang layunin ng Dios para sa bawat isang anak Niya.
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Minsan, nabibigla tayo, sa kamatayan.  Binabawi bigla ng Dios ang isang mananampalatayang asawa
o isang anak sa tipan o isang Cristianong ina papalayo ng kamatayan.  Tayo ay nabibigla at nasasaktan.
May sakit, mayroong paghihiwalay sa kamatayan.  Subalit dinadala sila ng Dios sa kaluwalhatian.
Kapag kinuha ng Dios ang mahal sa buhay tulad nito, makakatiyak tayo na lahat ng itinakda ng Dios
para sa kanilang buhay ay mangyayari.  Bawat hakbang ng buhay niya sa mundo ay kumpleto na.  Ang
Dios, bilang Gabay, ay inakay sila sa pamamagitan ng Kanyang payo sa daan patungo sa kaluwalhatian.
Ang kamatayan ng mga anak ng Dios ay hindi pagkakamali.  Hindi ito aksidente.  Hindi, mahalaga ang
kamatayan sa paningin ng Panginoon para sa Kanyang mga banal.  Ang Dios bilang ating Gabay, ay
palaging ganap sa Kanyang oras.

Ngayon, pansinin na ang talatang ito (24) ay isang pansariling pagpapahayag.  “Iyong papatnubayan
ako ng iyong payo, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian.”  Masasabi mo ba ito?
Nasasabi mo ba ito kapag ikaw nakatingin ka sa iyong buhay?  Hindi lamang ito pangkalahatang
pagpapahayag tungkol sa pinili ng Dios upang ating masabi, kapag ang isang mananampalataya ay
namatay, ito ay plano ng Dios, at siya pumunta sa kaluwalhatian.  Hindi, ito ay tungkol sa iyo sa at
iyong buhay ngayon.  Anoman ang iyong mga pakikibaka o madilim at mahirap na sitwasyon na iyong
dinaranas ngayon, masasabi mo ba,  “Ang Dios na aking Gabay, ay ginagabayan ako.  Nasa plano Niya
ang mga bagay na ito para sa akin.  Ang mga bagay na ito ay kailangan upang ihatid ako sa
kaluwalhatian”?  “Dahil ang Dios ang aming Dios kailanman mananatili, at hanggang sa katapusan ng
paglalakbay ng buhay sa kamatayan siyang tapat kong gabay.”

Kaya narito ang pangalawang aral.  Ang Dios ay kasama natin at ang Dios ang ating Gabay.

May isang bagay na natutuhan ng mang-aawit (ang pangatlong aral).  Kanyang natutuhan na makita
ang Dios lang at lahat sa kanya.  Sa talatang 25 at 26:  “Sinong kumakasi sa akin sa langit kundi ikaw?
At walang ninanasa ako sa lupa liban sa iyo.  Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay:
nguni't ang Dios ay kalakasan ng aking puso, at bahagi ko magpakailan man.”  Sa pagtingin ng
mang-aawit sa lahat ng bagay, lahat sa langit, lahat sa lupa; sa kanyang pag saalang-alang sa lahat
na maibibigay ng sanlibutang ito, nakikita niyang ang lahat ay walang anoman at walang kabuluhan.
Walang anoman siyang ninanais kundi ang Dios.  Habang ang kanyang laman at puso ay nanghihina,
habang siya ay tumatanda at humihina, habang ang ibinabagsak siya ng kanyang katawan, kanyang
nakikita na tanging ang Dios ang makapagbibigay ng kalakasan sa kanyang puso, na tanging ang Dios
ang makapagbibigay sa kanya ng bahagi, isang bagay na tatagal kailanman.

Kaya nga, habang kanyang minamasdang maigi ang katapusan ng tao, ang katotohan ng kamatayan,
at ang walang katapusan sa langit o impierno, kanyang sinabi,  “Para sa akin, wala nang iba pang
mahalaga kundi ang Dios.  Siya lang ang lahat ng aking kailangan ngayon.  Siya ang lahat ng aking
kailangan bukas.  Siya ang lahat ng aking kailangan sa lahat ng mga araw sa buhay ko.  Siya ang lahat
ng aking ninanasa.  Ang makasama Siya, lahat ng aking pangangailangan ay lumilipas.”  Natagpuan
ng mang-aawit na ang Dios ay ang kasapatan at lubos na kasiyahan.  Ang Dios ang pag-ibig at ang
layunin ng kanyang buhay.  Kapag siya ay nag-iisip, ang Dios ang kanyang iniisip.  Kapag siya ay may
ninanais, ang Dios ang kanyang ninanais.  Kapag siya ay nagsasalita, ang Dios ang kanyang
pangungusap.  Lahat ng kanyang pangangailangan ay narito at dumarating buhay sa Dios.

Ngayon, ito ba ay tunay sa iyo sa araw na ito?  Masasabi mo ba ito?  Marahil sa iyong pakikinig ngayon,
mayroong kabataan dyan na may maliit na pansin sa Dios at nagmamahal na mamuhay sa mailap na
pamumuhay at ang nais ay kasiyahan.  O baka ang nakikinig ngayon ay isang di mananampalataya na
hindi alam ang evangelio at hindi nagmamahal sa Dios ng Kasulatan, na ang buhay ay puro lahat sa
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sanlibutang ito at hindi iniisip ang pang walang hanggan.  Ikaw ba ito?  Kung iyon nga, dapat mong
maunawaan na ang lahat ng panlupang buhay ng tao ay magwawakas.  At matapos ang kamatayan,
nariyan ang langit o impierno.  

Ito ang natutuhan ng sumulat ng Mga Awit.  Mayroong walang hanggan.  At kung iyong babalewalain
ang Dios sa buhay na ito, makakaasa ka na hindi ka rin Niya bibigyan ng atensyon sa susunod.  Kaya
nga sa talatang 27 ating mababasa,  “mabuti sa akin na lumapit sa Dios,” at ang Dios na ito ang
wawasak sa mga buhay na malayo mula sa Kanya.  Ang daan patungo sa walang hanggan ay sa
pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesu Cristo.  Sinabi ni Jesus,  “Ako ang daan, at ang
katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.”  At ang
daan nang paglapit kay Cristo ay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kasalanan, sa pamamagitan
ng pagsisisi sa kasalanan at sa pamamagitan ng isang pagbabago, isang bagong buhay na nagmamahal
at naglilingkod sa Panginoon.

Kung ako ay maglalaan ng walang hanggang kasama ang Dios sa langit, mangyayari lamang ito kung
ako ay mamumuhay sa mundong ito na nagmamahal sa Dios, inuuna ang Dios, at naglilingkod sa Dios.
Ako ay nasa mundong ito hindi para sa sarili ko.  Ginawa ako ng Dios upang pagsilbihan Siya.

Isang kalubusan at kasiyahan mayroon sa Dios, habang ating sinasabi ang mga salitang ito kasama ng
mang-aawit:  “Ang Panginoon ay siyang bahagi ko magpakailanman.”  “Ang Panginoon ay siyang
bahagi ng aking mana at ng aking saro: iyong inaalalayan ang aking kapalaran.”

May mga aral ang natutuhan ng mang-aawit.  Kasama niya ang Dios.  Ang Dios ang kanyang Gabay.
Ang Dios ang lahat sa kanya.  May aral sa buhay na ating natutuhan, minsan sa pamamagitan ng mga
pagsubok.  At habang ating isinasaalang-alang ang katapusan ng tao, ang mga ito ang aral na hindi
para sa ating ulo, kundi para sa ating mga pamumuhay.

Kaya narito ang mga pangako ng Dios sa Kanyang mga hinirang:  “Kasama mo Ako; Hinahawakan Kita
anoman ang iyong mga pagsubok; Mayroon akong plano na darating lahat sa iyong buhay; Ang Aking
layunin ay upang dalhin ka sa kaluwalhatian; Aking ibibigay ang lahat mong mga kailangan; Huwag
kang matakot.

At ang mananampalataya ay tutugon sa pamamagitan ng pagpapahayag na:  “Ako ay patuloy na sa
sa Kanya; Siya na may humahawak sa akin sa pamamagitan ng aking kanang kamay.”  Ang lahat sa
buhay ko ay nasa Kanyang kamay upang dalhin ako sa kaluwalhatian.  Panginoon, Ikaw ang lahat sa
akin.  Walang anoman sa buhay na ito, at sa kalangitan, na mas higit kong kailangan kumpara sa Iyo.

Hindi ba’t isang magandang pagpapahayag ito?

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, tulungan kami na malaman, anoman ang aming hinaharap sa buhay na ito, na ang lahat
ng mga bagay ay nasa Inyo pong kamay at Kayo po ay laging kasama namin.  At tulungan kami na
ipahayag ito, sabihin ito, upang sampalatayanan ito, upang magkaroon kami ng kasiyahan sa buhay
dahil nalalaman namin ito.  Kasama Mo po kaming palagi.  Dalangin namin ito alang-alang kay Jesus,
Amen.


