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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Josue 1:5-9

“Magpakatatag Habang Hinaharap Mo Ang Kinabukasan”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ang pasimula ng isang bagong taon ay isang panahon para sa atin upang magmuni-muni ang mga
nagdaang pagbabago sa ating mga buhay, at panahon din ito ng pag-iisip sa di-tiyak na kinabukasan.
Bilang mga mananampalataya, ginagawa natin ito kung gaano makita na ang tao ay sadyang mahina,
kung gaano tayo kahina na magagawang baguhin ang buhay na walang katiyakan.  Marahil sa iyong
pagtingin pabalik sa nagdaang taon, makikita mo ang maraming mga bagay na nangyari sa buhay mo
na hindi mo inaasahan at wala sa iyong kontrol.  Marahil sa iyong pagtingin sa di-natitiyak na
kinabukasan, ikaw ay maraming mga takot sa iyong sarili,  “Ano na mangyayari?”  at  “May pagkukunan
kaya ako para harapin ito?”

Ngayon ay ating titingnan ang ilang mga talata sa Josue 1:5 -9, na sinabi ng Dios kay Josue sa panahon
ng pagbabago at kawalang katiyakan sa buhay.  Si Josue ay itinalaga na bagong pinuno ng Israel.
Kailan lang ay nawala ang kanyang kaibigan at tagapayo, na si Moses.  Tiningnan niya ang bayan ng
Israel, na kanyang pamumunuan, at nakita niya ang mga tao na hindi mo alam ang gagawin, mga
madaling matukso ng mga bansang nakapaligid sa kanila, mabilis mag-reklamo tungkol sa kanilang
kalagayan, at madalas ay rebelde hindi lang laban sa kanilang lider, kundi laban din sa Dios.

Kanyang tiningnan ang tungkulin sa harapan niya hindi lang bilang isang lider ng mga taong ito, kundi
kapitan din ng hukbo na tatawid sa Ilog ng Jordan patungo sa lupain ng Canaan at sasakupin ito.  May
mga bayang napapalibutan ng pader, at may mga kaaway na mas malakas kaysa sa kanila.  Ito ay
tagpo ng isang pagsubok kay Josue at sa Israel.  Sila kaya ay may tapang ng pananampalataya at
tumingin sa higit na malakas sa mga bansang ito at ng sukat ng kanilang tungkulin, sa Dios na nangako
sa kanila na sila ay kasama Niya at ipaglalaban Niya sila?

Habang ating di tiyak ang ating kinabukasan, ang ating tungkulin ay gayon din.  Ang bawat Cristiano
ay sangkot sa espiritual na pakikidigma sa mga kaaway na mas malakas sa kanya.  Ang mga kaaway:
Si Satanas, ang sanlibutan, ang ating masamang pagnanasa.  Sinasabi ng Efeso 6:12,  “Ang ating
pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga
kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa
espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan.”  Ang espiritual na pakikidigmang ito ay maaaring
maging malasakit ng mananampalataya.  “Makakatindig ka pa laban sa tukso?  Ako ay sumuko sa
nakalipas, at ang kasalanan ay patungo na sa akin.  Paano ko muling haharapin ang kaaway kong ito?”

Kay Josue at sa atin ang Dios ay dumating sa Josue 1 at sinasabi Niya:  “Magpakalakas ka.”
Maka-tatlong ulit sa mga talatang ito na sinabi ito ng Dios.  Sa talatang 6:  “Magpakalakas ka at
magpakatapang na mabuti”;  sa talatang 7:  “Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti”;
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at sa talatang 9:  “Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay.”

Ang magpakalakas ay ang tumindig sa harap ng paglaban.  Ang isang matatag na pader ay
makakatindig kahit sa hangin at alon.  Ang magpakatapang ay ang manatiling malakas kapag ikaw ay
binabayo.  Hindi nanlulupaypay, hindi natataranta.

Inutusan ng Dios si Josue na maging matapang.  Sinasabi nito sa atin ang isang bagay patungkol sa
kahabagan ng Dios.  Sinasabi ito ng Dios kay Josue dito, hindi dahil duwag si Josue, kundi palakasin
ang loob niya sa kung ano ang nasa harapan niya.  Nauunawaan ng Dios ang ating kahinaan at
pagkatakot.  Gaya ng pagkakasulat nito sa Mga Awit 103:  “Nalalaman niya ang ating anyo; kaniyang
inaalaala na tayo'y alabok.”  At kaya naman nalalaman ng Dios, ang ating kahinaan, hinaharap at
pinalalakas tayo na maging matatag,

Nagpapaalala ito sa akin nang si Jesus ay nasa Hardin ng Getsemani at hinarap ang krus.  Siya ay
dumalangin ng masidhi sa Dios, at sa kahabagan ng Dios ay nagsugo ng anghel na magmi-ministeryo
sa Kanya at magpapalakas.  Kaya dito, sa pasimula ng Kanyang gawain, si Josue ay napalakas.

Subalit sa gayong panahon din, kahit pa ang Dios ay may kahabagan, Siya ay dumarating pa rin na may
pag-uutos kay Josue:  “Magpakatapang ka.”  At sa katotohanan na ito ay isang kautusan, ito ay
nangangahulugan na kasalanan ang maging mahina at sumuko sa pag-atake bilang mananampalataya.
Inulit ng Dios ang kautusang ito kay Josue ng maka-tatlong ulit, kaya ito ay nagpapaalaala sa kanyang
tainga, kaya naalala niya ito sa huli.  Dapat nating isipin si Josue na nakatindig sa isang labanan,
pinapangunahan ang Israel laban sa malakas na atake.  At ang salita ng Dios ay,  “Magpakatapang ka,
Josue.”

Ito rin ang salita ng Dios sa atin habang ating hinaharap ang sanlibutan, habang ating tinatahak ang
2012 at ang ating tungkulin at ating paglaban sa mga tukso.  Ang salita ng Dios ay:  “Magpakatapang
ka.”

Unawain na iyan ay kautusang magkatapang ay upang makalikha ng kalakasan sa bayan ng Dios.  Iyan
ang kapangyarihan ng salita ng Dios.  Hindi lamang ito isang rekomendasyon.  Hindi ito tulad sa isang
ina na iiwanan ang kanyang anak sa unang araw ng klase sa paaralan at ang bata ay ayaw manatili at
umiiyak na nagsasabi sa ina niya,  “Magpaka-babae ka ngayon.”  Hindi, ang salita ng Dios ay
makapangyarihan at nagbibigay-buhay.  Ito nga kung bakit sa talatang 9 ay nagsasabi ang Dios,  “Hindi
ba’t inutusan Kita?”  Hindi Niya sinasabing,  “Tandaan mo ang ipinag-utos Ko sa iyo,” kundi, “Tandaan
mo kung sino ang Siyang nag-uutos sa iyo na magpakatapang.”  Dapat alalahanin ni Josue na ang Dios
ay nagbibigay sa kanyang kalakasang ito, na ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang Salita, ay lumilikha
ng kalakasang iyan sa kanya.  Ang Salita ng Dios ay makapangyarihan.  Nang ang Dios ay nagsasabi
ng mga bagay na mangyayari,  Ating mababasa sa Ezekiel 24:14:  “Akong Panginoon ang nagsalita:
mangyayari, at aking gagawin.”  Dahil sa Kanyang Salita, ang Dios ay lumilikha ng lahat ng bagay.
Dahil sa Kanyang Salita Siya ang nanghahawakan sa lahat ng mga bagay.  Dahil sa Kanyang Salita ang
Dios ay nagliligtas ng mga makasalanan.  Ito ay kapangyarihan ng Dios tungo sa kaligtasan sa lahat
na sumasampalataya (Mga Roma 1:16).  Dahil sa Salitang ito, binubuksan ng Dios ang ating mga
matang bulag at pinalalakas ang ating puso na mahina.  Ito nga kung bakit kailangan nating mabasa
at marinig ang Salita ng Dios, bilang mga Cristiano.  Kung hindi mo naririnig at nababasa ang Salita ng
Dios, ikaw ay magkakaroon ng mahinang espiritu.  Hindi mo magagawang tumindig laban sa kasalanan
sa sanlibutang ito.  Ang sekreto sa kalakasan ng mananampalataya ay ang Salita ng Dios.
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Ito ang lumalabas sa mga talatang 7 at 8, kung saan ang Dios ay nagsasalita ng kautusan ni Moses.
Dahil sa kautusan ni Moses, ang pamamaraan ng Dios ay hindi lang ang kautusan ng Sampung Utos,
kundi ang Torah, ang unang limang aklat sa mga aklat ng Biblia na ginawa ni Moses at ngayon ay
hawak ni Josue.  Marahil si Josue ay may orihinal at tanging kopya ng sulat na ito na kinasihan ng Dios
sa pamamagitan ni Moses.  At dito, sa mga talatang 7 at 8, sinasabi ng Dios kay Josue na may tatlong
bagay na dapat niyang gawin sa kautusang ito.

Una, dapat niyang pagbulay-bulayin ito, araw at gabi.  Dapat niyang patuloy na pangalagaan ang Salita
ng Dios sa kanyang isipan upang maunawaan niya ito, upang siya ay maging handa na gamitin ito sa
pagharap sa sitwasyon.  Si Josue ay magiging isang abalang pinuno, pero hindi ito dahilan para
kalimutan ang kanyang pansariling debosyon.  Kailangang siya ay nasa Salita ng Dios bilang espiritual
na lider sa bayan ng Dios.  Walang anomang sitwasyon na kanyang haharapin na hindi niya makakaya
sa kanyang sarili, kung wala ang Salita ng Dios.

Pangalawa, sinasabi ng Dios kay Josue na hindi dapat mawalay sa kanya ang aklat na ito ng kautusan
sa kanyang bibig.  Hindi lang sa isipan, kundi kasama rin sa pananalita.  Ito ay nakakapukaw ng pansin,
dahil ang tungkuling turuan ang Israel ay hindi talaga para kay Josue sa kanyang posisyon bilang lider.
Si Josue ay isang pinuno ng mga sundalo at isang hukom.  Ang magturo ay gawain ng mga pari.
Subalit ito naman ang punto.  Habang nagbibigay si Josue ng pag-uutos, habang gumagawa si Josue
ng mga desisyon, habang siya ay tumutugon sa mga sitwasyon, habang pinamumunuan niya ang
bayan, dapat niyang makita na ito ay isang espiritual na tungkulin, at dapat niyang hayaan na ang
Salita ng Dios ay magsalita sa pamamagitan Niya.

At pangatlo, sinasabi ng Dios kay Josue na sundin ang mga kautusan ni Moses.  Sinasabi Niya sa
talatang 7:  “Isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod.”
Sinasabi ng Dios ngayon,  “Huwag kang magpaimbabaw.”  Hindi lang sa malaman natin ang Salita ng
Dios at maging handa na sabihin ito sa iba, kundi sundin dapat ito, dapat isapamuhay ito.  Kung hindi
natin ito susundin, ang ating kaalaman ay walang kabuluhan kundi pagmamataas na katalinuhan
lamang.  Ang kautusang ito ay nagbibigay-diin sa mga talatang ito.  At ito ay inulit pareho sa mga
talatang 7 at 8.  Ang pagsunod ay mahalaga.  Dito kailangan ang eksaktong pagsunod ni Josue.
“Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa.”  At ang pagsuway ay hindi katanggap-tanggap.  “Isagawa
mo ang lahat ng nakasulat.”

Ngayon, tatanungin kita:  “Gaano kahalaga ang Salita ng Dios sa iyong buhay bilang Cristiano?”
Ngayon ay higit pa sa aklat ni Moses ang meron tayo.  Tayo ay may buong Kasulatan.  Kaya ang
kautusan sa atin ay nakapaloob sa Salita ng Dios.  Iyo bang pinagbubulay-bulay ang Salita ng Dios,
araw at gabi, upang isipin ang Salita ng Dios sa iyong buhay?  Binabasa mo ba ng regular ang Salita
ng Dios, upang ito ang pumuno sa iyong isipan?  May Salita ba ng Dios na nakasulat sa iyong puso,
upang ikaw ay laging handa, kapag dumarating ang tukso, na dala ang tabak ng Salita at labanan ang
manunukso, na siyang Diablo?  At ang Salita ba ng Dios ay nasa iyong bibig, upang sa iyong
pinagta-trabahuhan o sa iyong tahanan kasama ang iyong mga anak o sa iyong pakikisalamuha sa
lipunan o kapag ikaw ay nasa labas, nakikita ba ng iba mula sa kung ano ang sinasabi mo, na ikaw ay
namumuhay sa Salita ng Dios sa iyong puso?  Kapag ikaw ay nagsasalita ng kinabukasan at ng mga
layunin, nakikita ba na ikaw ay may pag-asa at layunin na hindi panlupa – makalangit na iyong
tahanan?

At pagkatapos, sinusunod mo ba ang Salita ng Dios?  Ang mga kautusan ba ng Dios ay isang kagalakan
at kasiyahan sa iyong buhay?   Ang Dios lamang ba ang iyong sinasamba?  Inaalala mo ba ang Araw
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ng Panginoon na maging banal?  Iginagalang mo ba ang maykapangyarihan?  Iginagalang mo ba ang
iyong kapwa-tao, sa pag-aasawa, pangalan ng iyong asawa, at pag-aari?  Ang mga ito ba ay mahalaga
sa iyo?  Ito ba ay mahalaga sa iyo na sundin ang Salita ng Dios?  

Ito ang ginagawa ng mga anak ng Dios sa Salita.  Ngayon, ang Biblia ay nakalagay sa masamang
kapanahunan.  Ang inspirasyon ng Kasulatan ay tinatanggihan.  Ang awtoridad ng Kasulatan ay
pinagdududahan.  Ang Kasulatan ay hindi na tinatanaw bilang walang kamalian.  Ang mga tao ay
naniniwala kung ano ang ibig nila at pamumuhay na nakakasiya sa kanilang mga sarili pero tinatawag
pa rin nila ang sarili na mga Cristiano.  At ang mga lider ngayon ng mga iglesia ay nagsasabi sa kanila
na ito ay OK lang, na ang Salita ng Dios ay hindi na napapanahon pa.  At kaya naman, hindi na natin
kailangan pa ito.  Hindi na kailangang sabihin pa ito.  Hindi na kailangang sundin ito.  At ang resulta,
ang iglesia ngayon ay napakahina.

Sinasabi ng Dios kay Josue at sa iyo at sa akin na ang lihim ng kalakasan ng mananampalataya ay
kanyang ginagamit at kanyang relasyon sa Salita ng Dios.  Kung ikaw ay magpapalakas sa taong 2012,
dapat mong pagbulayin ang Salita ng Dios araw at gabi.  Dapat mong hayaan na ang inyong pag-uusap
ay puspos ng Salita ng Dios.  At dapat mong sundin ang Salita ng Dios.  Kung wala ang Salita ng Dios
ay ikaw ay magiging napakahina.  Hindi ka makakatindig.  Hindi mo mahaharap ang mga pagsubok na
darating sa iyong daraanan.  Mawawalan ka ng lakas na makatindig laban sa tukso.  Ipinapaliwanag
ng buo sa ating buhay ang Salita ng Dios sa atin.  Ang Dios ay soberano sa lahat ng mga bagay na ito.
At ang Salita ng Dios ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, upang
lumaban sa bawat tukso.

Kailangan natin ang Salita ng Dios.  Dapat magbalik ang Cristiano sa pagbabasa at pag-aaral ng Salita
ng Dios sa Biblia.  Ang mga iglesia ay magbalik sa biblikal na pangangaral at pagtuturo.  Napakarami
ng gamit sa ating buhay na nakakahadlang sa Salita ng Dios at pumapalit dito.  Napakaraming basura
sa iglesia ngayon na pumapalit sa dalisay na pangangaral ng Salita ng Dios.  At ang resulta, ang iglesia
ay hindi nakatindig laban sa sanlibutan at sa halip, nawawalis ito ng mga alon ng imoralidad at laman
na iniaalok ng sanlibutan.

Ngayon, anong meron sa Salita ng Dios na nagbibigay ng kalakasan sa Kanyang bayan?  Ang sagot ay,
ang mga pangako ng Dios.  Tayo ay nakatindig sa mga pangako ng Dios.

Sa Josue 1 ang Dios ay nagbibigay ng maraming mga pangako.  Sinasabi Niya sa talatang 2,  “bibigyan
Ko kayo ng lupain.”  Sinasabi Niya sa talatang 3:  “Bawa't dakong tuntungan ng talampakan ng inyong
paa, ay naibigay ko na sa inyo.”  Sa talatang 4 sinasabi Niya sa kanila ang mismong lugar ng
hangganan ng lupain na kanilang aariin.  Sa talatang 5 sinasabi Niya sa kanila na walang sinoman ang
makakalaban sa kanila.  Sila ay tatawid sa Jordan at sasakupin ang buong lupain hanggang sa maging
kanila.  Ang mga pangakong ito ay nagbibigay ng malaking kalakasan kay Josue at sa bayan ng Israel.
Sa kanilang pagtingin sa mga na kanilang pansariling pananaw, maraming mga dahilan sa pagkatakot
at kawalang katiyakan.  Sila ay hindi handa sa digmaan.  Walang landas ng pag-atras kapag natawid
na nila ang Ilog Jordan.  Sila ay mapupunta sa ilang upang hanapin ng mga kaaway.  Wala silang
mapapagkatiwalaan sa kanilang mga sarili.  Ang tanging batayan na meron sila ay ang mga pangako
ng Salita ng Dios.  Dahil ang Dios lamang ang nagsabi sa mga bagay na ito habang sila ay buong tiwala
na sumusulong.

Ito ay isang napakagandang pangako.  At kung makikita ito ng paulit-ulit sa Kasulatan, sa Luma at
Bagong Tipan.  ito ay buhat kay Jacob at Bethel.  Ito ay buhat kay Moses sa nasusunog na punong
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kahoy.  Ito ay buhat kay David na nakatindig sa harap ni Goliath.  Ito ay buhat kay Solomon nang siya
ay maging hari na may dakilang tungkulin.  Ito ay buhat kay Hezekias habang ang bayan ng Jerusalem
ay napapalibutan ng Assiria.  Sa Bagong Tipan ay mababasa mo ang pangakong ito sa Hebreo 13:6,
“Hindi kita iiwanan ni pababayaan man” ; sa Mga Roma 8, sa makapangyarihang katanungang ito:
“Kung ang Dios ay nasa panig sa atin, sino pa ang laban sa atin.”  At siyempre, ang pangakong ito ng
mga Pangalan ng Tagapagligtas:  Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Dios.  At si Jesus,
sa Kanyang pag-iwan sa Kanyang mga alagad sa Bundok ng Olibo, sinasabi,  “Ako ay kasama ninyong
palagi hanggang sa dulo ng sanlibutan.”

Iyan ang pangako ng Dios sa Kanyang bayan:  Ako ay kasama ninyo.  Hindi Ko kayo pababayaan.
Hindi Ko kayo iiwan.  Sa pamamagitan ng Kanyang Salita at ng Kanyang Espiritu, at sa kalakasan ng
pakikisama ng mga banal. nagtitiwala sa mga pangako ng Dios, tayo ay susulong.

Marahil ang iyong tungkulin  ay gaya ng kay Josue -  humaharap sa dakilang espiritual na mga kaaway.
Marahil ikaw ay may higanteng kasalanan na nasa iyong daraanan – isang Goliath.  Marahil ang iyong
tungkulin bilang isang espiritual na lider ay magtayo ng iyong tahanan at magtayo ng iglesia ng Dios
na gaya ni Solomon na nagtayo ng templo.  Marahil ikaw ay napapalibutan ng kaaway at nasasarhan
sa paligid tulad ni Hezekias.  Iyan ang pangako ng Dios:  “Ako ay kasama mo.”  At hindi lamang ito
isang pangako, ito rin ang ating pag-asa.  Ito ang katuturan ng langit na darating: buhay na may tipan
kasama ng Dios.  Sa Apocalipsis 21, sinasabi ng Dios,  “Ako makakasama nila at magiging Dios nila at
sila ay magiging Aking bayan.”  Tayo ay nanghahawakan sa mga pangako ng Dios.  Tayo ay nagsisikap,
gumagawa, dahil sa pangako ng Dios.  At umaasa tayo, sa pangako ng Dios, na makasama Siya.

Magtiwala sa pangakong ito, dito tayo lalakas.  Ang Salita ng Dios nawa at Kanyang mga pangako ay
maging inyong kalakasan sa taong 2012.

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, samahan Mo po kami sa aming haharapin.  At tulungan po kami sa aming mga kahinaan,
upang ilagak namin ang aming pagtitiwala sa Iyo.  Sa pangalan ni Jesus namin ito dalangin, Amen.


