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AWIT 27:1 
"ANG KAWALANG-TAKOT NG PANANAMPALATAYA" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Isang napakahalagang bahagi ng Salita ng Dios ang ating pagbubulayan sa araw na ito:  Awit 27:1, “Ang 
PANGINOON ay aking liwanag at aking kaligtasan; sino ang aking katatakutan?  Ang PANGINOON ay 
muog ng aking buhay; sino ang aking kasisindakan?”  Walang dudang kapag narinig mo iyang Salita ng 
Dios, agad mong madarama na may lubhang matagumpay at mapagpalaya sa mga salitang iyon, bagay 
na higit sa nalalaman o maibibigay ng sanlibutan, bagay na sa Dios lamang matatagpuan. 
 
Ang kapahayagang kababasa lamang natin sa Awit 27:1 ang maglalagay sa atin ng higit sa lahat ng ating 
nararanasan sa buhay na ito, higit sa lahat ng ating makikita na laban sa atin.  Ito’y hahamon sa 
anumang yayanig sa atin sa hinaharap.  Ito’y pupuno sa atin ng kalakasang hindi sariling atin.  Ang 
Panginoon ang muog ng aking buhay! 
 
Ang mahalagang malaman natin ay hindi isinulat ang Kasulatang ito para lamang kay David.  Si David ang 
gumawa, ang kinasihang manunulat, ng Awit 27.  Subalit hindi niya lamang ito kapahayagan.  Ito’y 
kapahayagan ng lahat ng mga sa biyaya ay kabilang sa Dios at lumalakad sa pananampalataya; ng mga 
nakakaalam ng kanilang kawalang-kahalagahan at kasalanan at alam ang kapangyarihan ng kanilang 
kaligtasan kay Jesu Cristo. 
 
Ang mismong panahon nang isinulat ni David ang Awit 27 ay hindi nalalaman.  Walang pag-aalinlangan, 
kapag nabasa mo ang Awit matutuklasan mong ito’y panahon sa buhay ni David ng malaking kaguluhan 
at pagdurusa na hindi pambihira kay David.  May mga nagpapalagay na marahil ito’y isinulat sa panahon 
ng kanyang kabataan, nang tumakas siya kay Saul.  Sabi naman ng iba, Hindi, mas bumabagay ito sa mga 
taon ng kanyang kalagitnaang-buhay nang siya ay papunta na sa trono sa buong lipi ng Israel, nahaharap 
sa maraming suliranin, at nang mamatay ang kanyang mga magulang.  May ibang nagsasabi na mas 
malamang na ito’y sa kanyang katandaan, marahil ay pagkatapos ng kahanga-hangang pagkaligtas mula 
sa tabak ng higante nang sinalakay at pinatay ni Abisai ang higante, at pagkatapos ay sinabi ng mga 
tauhan ng Israel kay David, “Hindi ka na lalabas pang kasama namin sa labanan, baka mo patayin ang 
tanglaw ng Israel.”  Ni kaunti ay hindi na mahalaga kung anong panahon ito sa buhay ni David.  Ang 
mahalagang makita natin ay ito’y panahon ng pagsubok, panganib, pagdurusa, kawalan, paninirang-puri, 
kasamaang gumigiit sa kanya sa buong paligid.  Iyan ay mahalaga dahil ang kapangyarihan ng 
pananampalatayang kaloob-ng-Dios ay lumalabas lamang sa daan ng pagsubok. 
 
Isang malinaw na aral iyan, ngunit mahalaga para malaman ng bawat isa sa atin.  Mga pagsubok, mga 
kahirapan, mga problema – lahat ng ito ay nagsisilbi sa layunin ng Dios na ihayag ang Kanyang gawa sa 
atin.  Ikinalulugod ng Dios na sumailalim ang ating pananampalataya sa pagsubok.  Ganito ngayon sa 
buhay na ito.  Dinadala tayo ng Dios sa mga daan ng pagsubok, pagpupunyagi, kaguluhan upang, gaya ng 
mababasa natin sa I Pedro 1, na ang ating pananampalataya ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian ng 
Dios.  Nariyan ang mga personal mong pagsubok at takot, mga kabigatan sa pamilya, pakiramdam ng 
kakulangan, kalungkutan sa nangyari.  Nariyan ang pagkaalam sa iyong mga kasalanan.  Nariyan ang 
tagpong may karamdaman ang iyong mga mahal sa buhay o ang iyong pinahahalagahang mahal sa 
buhay na lumalakad sa daan ng kasamaan at paghihimagsik.  Dinadala tayo ng Dios sa mga daan ng 
pagsubok.  Dinadala Niya tayo sa mga daan ng pagpupunyagi dahil sa gayon mismong paraan pinatitibay 
ng Dios ang ating pananampalataya upang ang pananampalataya ay maipakita bilang gawa ng Dios at sa 
gayon ay maipakita bilang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, gaya ng mababasa natin sa I Juan 
4. 
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Iyan ay napakatapang na tanong na tinatanong ni David at tinatanong nating kasama niya:  Sino ang 
aking katatakutan?  Sino ang aking kasisindakan?  At itatanong natin, “Paano natin masasabi iyan?”  
Sapagkat kasama sa tanong hindi lamang ang kasalukuyan kundi ang hinaharap.  At tiyak na hindi natin 
alam ang naghihintay sa atin sa kalooban ng Dios.  Paano natin masasabing, “Sino ang aking 
katatakutan?  Sino ang aking kasisindakan?” Ang pahayag na ito, nauunawaan mo, ay isang pahayag ng 
walang takot na tapang, ng katiyakan sa anuman at lahat ng pangyayari.  Pagkatapos, sa talatang 3 ng 
awit, sinabi ni David, Bagaman magkampo laban sa akin ang isang hukbo, hindi matatakot ang aking 
puso…. Ang aking puso! May mga kayang kumontrol sa kanilang panlabas na reaksyon at hindi umiilag.  
Sila ay mahinahon.  Napipigil nila ang kanilang emosyon sa pamamagitan ng lakas ng kalooban.  Ngunit 
ang puso?  Paanong sasabihin ng isang tao sa kanyang puso na huwag matakot?  Ito ba, marahil, ang 
pagmamalaki ng kamangmangan?  Ito ba ang pagmamalaki ng kapalaluan, walang saysay na 
pagmamalaki ng tao?  Iyon ba’y dahil nang panahong iyon ay walang anumang ikatatakot si David?  Ang 
pagmamalaki bang ito ay gawa, marahil, sa mga araw lamang nang ang espiritual na araw ay sumisikat?  
Malinaw, ang sagot natin sa lahat ng iyan, ay Hindi.  Hinding-hindi.  Ang matapang na tanong na ito, 
“Sino ang aking katatakutan?” ay hindi sinalita mula sa haka-hakang bato ng pagtitiwala sa sarili.  
Mayroon niyan sa iglesia.  Kung minsan makakarinig ka ng pagmamalaki ng isang matapang kapag 
walang nakikitang kaaway, kapag walang panunuya, walang pagdurusa.  Ngunit kapag dumating ang 
panunuya at pagdurusa, ang tinig ay tahimik.  Ipinapakita sa atin ng kasaysayan ng Iglesia na mayroong 
mga bayani sa salita kapag hindi kinakailangan ang kabayanihan.  Subalit kapag naitayo na ang andamyo 
at ang apoy ay nagningas, di magtatagal sila ay sasama sa hanay ng mga kaaway.  Iyan ay napakahalaga.  
Kung minsan makikita mo sa iglesia ang mga nasa kanilang kabataan na nagsasabing, “Hindi ako 
magpapakatanga para uminom.  Hindi ako susunod sa karamihan.  Maninindigan ako, gagawin ko ang 
mga tamang pasya.”  Subalit nariyan ang sandali ng panggigipit.  Pagkatapos ay nariyan ang sasakyang 
puno ng mga kabataan at may isang nagdala ng beer at bigla na lang ang kapahayagan ng 
pananampalataya ay nanahimik.  Ang bawat isa sa atin ay napakabilis pumuna sa mga pagkahulog at 
espiritual na kahinaan ng iba.  Ngunit napakabagal nating makilala ang karuwagan at ang kahinaan na 
nasa ating mga sarili. 
 
Hindi, ang matapang na tanong na ito ay hindi itinatanong batay sa anumang haka-hakang pagtitiwala sa 
sarili.  Tingnan natin ang buhay ni David nang sandali.  Nang sabihin niya ang mga salitang ito at isinulat 
ang awit na ito, napakalinaw na si David ay nasa daan ng matinding pakikipaglaban.  Nadama niya, una 
sa lahat, ang galit ng mga espiritual na kaaway.  Sinabi niya sa talatang 2, “Nang dumating sa akin ang 
mga manggagawa ng kasamaan, upang lamunin ang aking laman, ang aking mga kaaway at aking mga 
kalaban, sila'y matitisod at mabubuwal.”  Iyan ay napakaliwanag na wika.  Sinasabi niya na ang kanyang 
mga kaaway ay kumakain ng laman (carnivorous) tungkol sa kanyang buhay.  Pinagpipistahan nila ang 
anumang makapagpapabagsak sa kanya.  Nasasarapan silang makita siyang may malaking problema.  
Nauuhaw sila sa kanyang dugo.  May naranasan ka na bang tulad niyan – kawalang-pagbibigay, pag-
alipusta sa iyo, pagkasuklam sa iyo bilang isang na kay Cristo kaya walang ibang nais ang iyong mga 
kaaway kundi lamunin ka?  Iyan ang karanasan ni David nang sabihin niyang, “Sino ang aking 
katatakutan?” 
 
Mayroon pa.  Nakikipagpunyagi siya sa pagdanas sa presensya ng Dios:  talatang 9.  Nanalangin siya sa 
Dios, “Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin.  Sa galit, ang iyong lingkod ay huwag mong paalisin, 
ikaw na naging saklolo sa akin.  Huwag mo akong itakuwil, huwag mo akong pabayaan, O Dios ng aking 
kaligtasan!”  Sa ilalim ng mga kapaguran at mga kahirapan na niloob ng Dios para sa kanya sa kanyang 
buhay, nagsimulang isipin ni David na marahil ang Dios ay hindi na nalulugod sa kanya at paaalisin siya sa 
galit.  Naranasan mo na ba ang mga kaisipang iyan?  Naranasan ni David. 
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Mayroon pa.  Nalaman natin mula sa awit na sa pagkakataong ito si David ay nakakaranas ng matinding 
personal na kawalan:  Sapagkat pinabayaan na ako ng aking ama at ina, sabi niya sa talatang 10, 
gayunma'y ibabangon ako ng Panginoon.  Hindi niya tinutukoy doon ang pagpapabaya sa kanyang sarili 
sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang.  Malamang na tinutukoy niya ang kanilang panghuling 
paghihiwalay sa kamatayan.  Sa kamatayan ng isang tao, nadarama niya ang pagiging ulila, gaya ng barko 
na itinaboy sa daungan, nagpapaalala sa kalumbayan ng buhay ng tao sa sarili nito.  Sabi ni David, 
“Ibabangon ako ng Panginoon.  Ibibigay ng Panginoon sa sandaling iyon ang pinakamalalim kong 
pangkaisipan, emosyonal, espiritual na pangangailangan.  Sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi 
ako magkukulang.”  Si David, nang itanong niyang, Sino ang aking katatakutan? ay dumaranas ng 
katotohanan nitong buhay na may suliranin at kalungkutan, bilang isang nagpahayag ng pangalan ng 
Dios. 
 
Kung aangkinin natin ang talatang ito, sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, kung gayon ay 
dapat natin isiping pumantay sa karanasan ng anak ng Dios dito sa sanlibutan.  Nais kong pansinin mo na 
ang tanong ay:  Sino ang aking katatakutan?  Hindi ano, kundi sino.  Iyan ay, nakinikinita ni David hindi 
ang mga pambulag na puwersa laban sa kanya kundi ang matalino, tuso, nagpaplanong mga kaaway 
laban sa kanya.  Sa Salita ng Dios may gayong tatlong kaaway. 
 
Nariyan ang diablo, yaong walang takot na kalaban, yaong walang pagod na kalaban, ang isang 
nababaliw sa pagkapoot sa Dios at sa lahat ng gawa ng Dios, at samakatuwid ay ang iyong sumumpang 
kaaway sa pagpapahayag kay Cristo.  Wala siyang ibang nais kundi ang ilayo ka sa mga bagay na 
natutunan mo kay Cristo.  Nais niyang mamuhay kang panlabas na tumatango sa Kanyang katotohanan, 
nagpapatuloy sa iyong espiritual na buhay na may walang-pagtatalagang ugali, isa lamang panlabas na 
pagmamahal sa Kanya at sa Kanyang iglesia.  Nais niyang simulan mong isipin na ang mga bagay-bagay 
sa Salita ng Dios at ng iglesia ay makitid lamang, hindi natural, hindi sapat na mga bagay.  At inaakit ka 
niya palayo sa kanila. 
 
Nariyan, pangalawa, ang masamang sanlibutan.  At ang sanlibutan ay dapat katakutan ngayon.  Ito’y 
dapat mismong katakutan dahil sinasabi ng sanlibutan sa Cristiano, “Walang dapat ikatakot.  Walang 
mga problema, walang kasamaan, walang masasamang bunga sa iyong mga gawa.  Huwag mong 
katakutan ang kalalabasan ng ganito at ganyang gawa.  Namumuhay kang walang kasal; may mga anak 
ka sa iba’t ibang kapareha; bumibili ka gamit ang credit cards.  Huwag kang tumingin sa daan.  Mayroon 
lamang ikaw at ang mga kalayawan sa ngayon.  Mali,” sabi ng sanlibutan sa iyo at sa akin, “mali na ikaw 
ay magkaroon ng pananagutan sa iyong mga gawa.  Ang magbayad para sa iyong mga gawa?  Ang 
pagkaitan ang iyong sarili ng isang bagay?  Ah, iyan ay napakasama.”  Iyan ang sanlibutan.  Sinasabi 
nitong, “Huwag kang matakot.” 
 
At pagkatapos ay nariyan ang ating makasalanan laman.  Iyan ang pangatlong kaaway at iyan ang unang 
kaaway! Iyan ang pinakamalaki nating kaaway.  Kung hindi mo kinatatakutan ang iyong makasalanang 
laman bilang regular at numero-uno mong kaaway, kung gayon ikaw ay nadadaya.  Kung hindi ka 
natatakot sa kasalanang nasa iyo, ito’y dahil hindi mo nalalaman ito sa iyo.  Hindi mo pinag-iisipan kung 
anong uri ka ng tao at ang kapangyarihan ng kasalanang nasa iyo. 
 
Ngayon, sa liwanag ng tatlong kaaway na ito:  ang diablo, ang sanlibutan, ang makasalanan nating 
laman; sa liwanag ng katotohanang nakalulugod sa Ama ngayon sa pamamagitan ng maraming 
pagsubok na subukin ang ating pananampalataya; paano magiging posible na maging atin ang matapang 
na tanong na ito:  Sino ang aking katatakutan, sino ang aking kasisindakan?”  Posible ba ito?   
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Ang sagot ay walang-dudang “Oo!”  Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan, sino ang aking 
katatakutan?  Ang Panginoon ay muog ng aking buhay; sino ang aking kasisindakan?  May matibay na 
dahilan.  Hindi lamang isinigaw ni David ang tanong.  Kundi may personal siyang kilala, si Jehovah, ang 
Dios ng kaligtasan.  Ang dahilan kaya nagagawa niya ang pahayag na ito ay ang kanyang naranasang 
kaalaman sa Dios, kung sino Siya, at ang karanasan kung sino ang Dios sa kanya.  Ang dakilang layon ng 
ating pananampalataya ay ang Dios.  Si Jehovah ay aking liwanag at aking kaligtasan! Ang 
pananampalatayang nagliligtas ay pagkakilala sa Dios.  Ang pagkakilala sa Dios ay nagpapawala ng takot.  
Ang payo ng Salita ng Dios sa atin ay, “Kung ikaw ay magiging malaya sa takot, kung malalaman mo ang 
pinakamaliit na sukat ng pagtitiwala at tapang at pahinga at kaginhawahan ng puso, dapat mo Siyang 
makilala.  Dapat mong makilala si Jehovah, ang AKO AY ANG AKO NGA.”  Iyan ang buong Biblia.  
Makapangyarihan itong inilalagay ng Jeremias 9:23, 24:  “Huwag magmapuri ang marunong sa kanyang 
karunungan, at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri 
ang mayaman sa kanyang kayamanan; kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang 
nauunawaan at nakikilala ako.” 
 
Ang layon ng iyong pag-aaral at iyong paglago bilang anak ng Dios ay hindi ang tao at hindi ang iyong 
pakiramdam.  Ang layon ng espiritual mong buhay ay hindi ang iyong damdamin, ang makaugnay sa 
iyong damdamin.  Hindi iyan ang numero-unong prayoridad ng espiritual na buhay.  Kundi ang numero-
unong prayoridad ng espiritual na buhay ay ang tunay na makilala ang Dios, ang lubusang makilala ang 
Dios, ang makilala ang Dios sa pananampalataya, ang makilala Siyang may paggalang, ang makilala 
Siyang may lubos na pagtitiwala, na may pagsunod at pag-ibig.  Si Jehovah ay aking liwanag at aking 
kaligtasan.  Ang AKO AY ANG AKO NGA ay aking kalakasan, ang walang hanggan, ang 
mapagkakatiwalaan, ang matapat, ang di-mababago, ang di-nagbabagong Dios, ang Dios na hindi 
magsisinungaling, ang Dios na walang pagbabagu-bago ni anino ng pagtalikod, ang Dios na nagsalita at 
hindi ba Niya gagawin ito?  Ang Dios na Siya rin mula walang hanggan hanggang walang hanggan – hindi 
natin kakayanin.  Ang nalalaman lamang natin ay pagbabago at pagkasira.  Tumingin ka sa paligid mo.  
Tingnan mo ang iyong sarili.  Ano ang pirmihan?  Ano ang mapagtitiwalaan?  Wala, maliban kay Jehovah. 
 
Si Jehovah ay di-nagbabago sa kapangyarihan, layunin, pag-ibig, at kahabagan.  Ang AKO AY ANG AKO 
NGA, si Jehovah, ay aking liwanag.  Lalo ang katangian ng katapatan ng Dios, ang pagiging di-nagbabago 
ng Dios, ang nagpapasigla sa ating kaluluwa at naglalapit sa atin sa Kanya.  Ito rin ang katangian na higit 
na kinasusuklaman ng masasamang tao.  Nagngangalit ang ngipin ng masasamang tao kapag narinig 
nilang si Jehovah ay matuwid, banal, at makatarungan.  Ngunit sila ay galit na galit kapag naririnig nila na 
Siya ay palaging mananatili; na ang Kanyang pangalan ay Jehovah (Ako’y hindi nagbabago); na Siya ay 
matuwid at palaging magiging matuwid, banal, at makatarungan; na hindi magkakaroon ng pakikiayon 
ang banal tungo sa antas ng tao; na Siya ay Dios magpakailanman.  Ang masasama ay nanginginig at 
kinapopootan ito.  Subalit gustung-gusto natin ito.  Ito ang ating kalakasan, ang ating liwanag, ang ating 
kaligtasan.  Ang ating Dios ay mananatiling di-nagbabago magpakailanman, sa pag-ibig, sa layunin, sa 
kahabagan, sa karunungan, at kalakasan. 
 
Si Jehovah ay aking liwanag.   Walang duda ang salitang “liwanag” ay tumutukoy sa kaunawaan, gabay sa 
buhay at landas ng isang tao.  Ang makilala ang Dios ay nangangahulugang hindi ka lalakad sa kadiliman 
kundi magkakaroon ka ng liwanag ng buhay.  Ang liwanag na iyon, syempre, ay ibinigay sa Kanyang 
banal na Salita.  Basahin ang Biblia.  Si Jehovah ay aking liwanag?  Kung gayon ay babasahin mo ang 
banal na Kasulatan.  Naniniwala akong ang isang nakasisilaw na bagay marahil ay lalong magpapahanga 
sa atin kaysa anumang bagay kapag tayo sa wakas ay tumayong kasama ng Dios sa kaluwalhatian.  Iyan 
ay ito, kung paano natin minaliit ang kaloob at ang kapangyarihan ng banal na Kasulatan.  Binabasa mo 
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ba ang iyong Biblia?  Hindi mo mapapalampas ang palabas na iyon sa TV.  Kailangan mong makuha ang 
iyong diyaryo at kape.  Ah, ang artikulong iyon sa magasin o sa aklat na iyon – mayroon kang oras para 
dito.  Isinantabi mo ba ang Kasulatan sa linggong ito?  Isinantabi mo ba? 
 
Pagkatapos ay nariyan ang pangangaral ng Salita ng Dios sa iglesia.  Ngayon, nais kong pansinin mo sa 
awit (basahin mo mismo) kung saan patungo ang mang-aawit mula talatang 1.  Sa talatang 2 at 3 
ipinaliliwanag niya nang detalyado ang ilan sa mga bagay na magpapatakot sa kanya.  At pagkatapos 
kaagad niyan, saan siya pumupunta?  Pumupunta siya sa bahay ng Dios.  Sa gitna ng kanyang mga takot, 
sinabi niya, “Isang bagay ang hiningi ko sa PANGINOON, na aking hahanapin; na ako'y makapanirahan sa 
bahay ng PANGINOON, sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng 
PANGINOON, at sumangguni sa kanyang templo. Sapagkat ako'y ikukubli niya sa kanyang kanlungan sa 
araw ng kaguluhan sa ilalim ng kanyang tolda ako'y kanyang itatago, at itataas niya ako sa ibabaw ng 
isang malaking bato.”  
 
Si Jehovah ay aking liwanag?  Kung gayon ay pakinggan mong mabuti, at unawain ito.  Iyan ay 
nangangahulugan na ang iglesia, kung saan ang Kanyang Salita ay ipinangangaral, ay ang lugar na dapat 
mong paroonan.  Doon ang liwanag ng buhay na Dios ay bumabaha sa iyo upang lumakad kang kasama 
Niya.  Gaano kadalas ka dapat pumunta sa iglesia?  Sasabihin mo, “Kung saan sinasabing dalawang 
beses, at siguro ay dapat tayong magkaroon ng ibang gawain sa gabi upang mas maraming tao ang 
pumasok?”  Iyan ay salita ng tao.  Gaano kadalas ka dapat pumunta sa iglesia?  Sa tuwing ang iglesia ay 
tinatawag upang sumamba.  Sa tuwing ang bayan ng Dios ay nagtitipun-tipon para sa Salita.  Sa tuwing 
ang Salita ay ipinangangaral sa atin.  Diyan ka dapat pumupunta sa iglesia. 
 
Dalawang beses.  Sasabihin mo, “Bakit dalawang beses?”  Palagay ko, dalawang beses dahil hindi tatlo.  
Dahil kapag tatlo, kung gayon tatlong beses kang kabilang doon. 
 
Ngunit kailangan mong mapabilang sa isang theocentric na iglesia.  Ang salitang “theocentric” ay 
nangangahulugang naka-sentro sa Dios.  Ang Dios na Dios, ang Dios na inihahayag ang Kanyang 
kagandahan sa Kanyang iglesia sa pamamagitan ng doktrina at sa pamamagitan ng pangangaral ng 
katotohanan. 
 
Dito ang kaisipan ay kaligtasan mula sa paghihirap.  Pagsagip mula sa kawalan ng pag-asa.  Siya ang 
umabot sa akin, sabi ni David, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at itinaas ako nang higit sa aking mga 
kaaway na nakapalibot sa akin.  
 
Pagkatapos ay Siya ang muog ng aking buhay.  Iyan ay tumutukoy sa pagtitiis, ang kakayahang 
magpatuloy.  Siya ang aking kalasag.  Ipinagsasanggalang Niya ako, inaalalayan Niya ako, pinagpapatuloy 
Niya ako.  Nauunawaan mo ba ang kawalang-takot ng kanyang pananampalataya?  Mayroon siyang 
napakatibay na dahilan.  May matibay tayong dahilan upang magtanong:  Sino ang aking katatakutan?  Si 
Jehovah ay aking liwanag, aking muog, aking kaligtasan.  Dahil sa kung sino ang Dios at dahil sa kung sino 
Siya sa atin, kaya hindi tayo dapat matakot.  Nauunawaan mo ba iyan? 
 
Iyan ay personal.  Limang beses sa isang talata ang personal na pangngalan ay ginamit:  aking.  Sapagkat 
ang pananampalataya ay personal.  Ito ay gawa ng Dios sa ating mga puso.  Ito ay gawa ng Panginoon sa 
atin, pinag-iisa tayo sa Kanya at pinagkakalooban tayong personal na tumayo sa pagmamahal, 
pagkakilala, at pananalig sa Kanya.  Nakita mo, ang pananampalataya ay hindi panteorya.  Ito’y hindi 
lamang emosyonal.  Ito’y hindi lamang sistema ng bunga, palagay, at mga prinsipyo.   
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Ito’y pagkaalam sa mga bagay na ito, ng katotohanan ng Salita ng Dios.  Ngunit ito’y buhay na kaalaman.  
Ito’y kaalaman na nananahan sa puso.  Ito ang personal na kaalaman sa pananampalatya. 
 
Ngayon ay balik tayo kung saan tayo nagsimula, dahil iyan mismo ang layunin ng Dios sa pagsubok.  Ang 
layunin Niya ay gawing personal ang pananampalatayang itinanim Niya sa atin sa pamamagitan ng 
pagsubok.  Layunin ng Dios na ituro sa atin kung ano ang kahulugan ng si Jehovah ay aking liwanag, 
kaligtasan, at kalakasan.  Hatid Niya sa atin ang kadiliman upang ipakita sa atin na Siya ang liwanag.  
Hatid Niya sa atin ang labis na kahirapan sa buhay na ito at ang sarili nating mga kasalanan upang ipakita 
sa atin na Siya ang kaligtasan.  Hatid Niya sa ating ipakita ang ating kahinaan, ang ating kahangalan, 
upang ipakita sa atin na Siya ang walang hanggang kalakasan.  
 
Kaya nga ikaw ay nasa lupa ngayon, anak ng Dios.  Ikaw ay nasa lupa upang matuto tungkol sa Dios, 
upang matuto sa Dios, upang lumakad kasama ng Dios, upang makilala Siya sa paraang magpapahinga ka 
sa Kanya, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Kanya, sundin mo Siya, magpasakop ka sa Kanya, at nasain 
mong luwalhatiin Siya sa pagsunod.  Sa gayon ikaw ay magiging walang takot.  Hindi iyan kawalang-
ingat.  Hindi iyan walang-saysay na pagmamalaki.  Ito’y katotohanan.  Ito ang katiyakan ng 
pananampalataya.  Masasabi nating, “Sino ang aking katatakutan?  Sino ang aking kasisindakan?” Sa 
pagpapahayag natin ng pananampalataya, nabubuhay sa ating kaluluwa ang pagpapakumbaba – ang 
kawalang-tiwala sa sarili.  Ngunit sa pagpapahayag din natin, ikinukubli natin ang ating mga sarili sa Dios 
na buhay – liwanag, kalakasan, at kaligtasan sa Kanya.  Kaya hindi ako natatakot. 
 
At ang kawalang-takot ay pagiging malaya, tunay na malaya, matagumpay, higit sa matagumpay, sa 
pamamagitan Niya na umibig sa akin. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Panginoon, salamat po sa banal na Salita ng Dios.  Dalangin namin na, sa pamamagitan ng 
kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito ay masulat sa mga pahina ng aming puso, na makita rin ito sa aming 
mga buhay, na sumaamin ito sa aming isip at kaluluwa sa buong sanlinggong darating.  Sa pangalan ni 
Jesus aming dalangin, Amen. 
 


