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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 56:3-4

"Nagtitiwala At Hindi Natatakot"

ni Rev. Carl Haak

Awit 56:3, 4:  “Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo.  Sa Dios na pinupuri ko ang salita,
sa Dios ay inilagay ko ang aking tiwala, ang laman sa akin ay ano ang magagawa?”

Nawa ay ipagkaloob ng Dios sa bawat isa sa atin na sabihin iyan ngayon sa buo nitong kapangyarihan,
kagandahan, at kasimplehan.  Ang Awit 56 ay isang awit na isinulat ni David – kinasihan ng Dios, ngunit
isinulat sa pamamagitan ni David.  Sinasabi niya, “Kapag natatakot ako.”  Si David ay lalaking may matapang
na pananampalataya.  Naaalala natin siya sa katapangan ng kanyang pananampalataya – pinatay niya ang
leon at ang oso,nilabanan niya ang higante, tila siya ay ipinanganak para lumaban.  Gayunman, alam niya
ang takot – nakalulumpong takot, takot na nagpapawala ng kanyang pag-asa.

Lahat tayo ay dapat magpahayag, bilang mga anak ng Dios, sa mga oras ng pagkatakot.  Hindi lang sa wala
sinabi ni Jesus, “Huwag kayong matakot, munting kawan.”  Alam Niya na matatakot tayo.  Natatakot tayo
sa operasyon, kanser.  Ano ang mangyayari?  Mabubuhay ba ako?  Maaalagaan ko ba ang aking pamilya at
mga anak?  Natatakot tayo para sa kalusugan ng ating mga anak.  Naranasan natin ang kapangyarihan ng
Panginoon, ngunit nagtatanong tayo, “Mararanasan ba nila ang kapangyarihang iyon kung hihipuin sila ng
Panginoon sa karamdaman?”  Bilang mga anak tayo ay natatakot.  Natatakot tayo sa masasamang bagay na
nangyayari sa ating pamilya.  Natatakot tayo kung tayo ba ay magugustuhan.

Hindi lamang naroon ang matinding pasanin ng mga magulang para sa mga naliligaw na anak, kundi naroon
din ang takot ng mga magulang, tungkol sa mga anak na ito, kung ano ang mangyayari sa kanila sa ilalim,
kung minsan, ng matinding pagsaway ng Dios.  May mga personal tayong takot – mga takot sa nakalipas na
kasalanan, takot sa mga bunga ng ating mga kasalanan, takot kung kakayanin nating magbigay, takot sa
nakaraan, takot sa hinaharap, takot sa isang bagay ngayon.

Marahil ay hindi ko nabanggit ang iyong takot, o kahit malapit man lang doon.  Kaya, yumuko ka sandali sa
harapan ng Dios at ipahayag ang iyong takot at sabihin sa Kanya, “Panginoon, alam Mo ang lahat ng bagay;
alam Mo na maraming oras na ako ay natatakot.”

 “Kapag natatakot ako,” sabi ni David, “aking inilalagak ang tiwala ko sa Iyo.”  Ang pagtitiwala ay bahagi ng
tunay na pananampalataya kay Jesu Cristo.  Iyon ay kaloob ng Dios kung saan ang ating pananampalataya
ay magiliw na tiwala sa Dios.  Ito ay nagiging pananangan, pag-asa, sa katangian ng salita ng ating Dios.
Dapat tayong magtiwala at hindi matakot.

Napakahalaga na maunawaan natin, ng kaunti, ang tagpo ng Awit 56.  Ito ay isinulat sa panahon nang
nilalabanan ni David ang pagkasindak.  Nawalan na siya ng pag-asa.  Ang kasaysayan ay itinala para sa atin
sa I Samuel 21.  Maaga itong nangyari sa kanyang buhay, nang tumakas siya kay Haring Saul, na hinahanap
siya upang patayin.  Itinaboy siya sa bawat taguan sa Israel na dating nagbigay sa kanya ng kaligtasan.  Sa
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wakas ay tumakas siya sa bayan ng Filistia, isang bayan na tinatawag na Gat, na pinalakas – at sinunggaban
siya ng mga Filisteo.

Si David ay kinamuhian ni Haring Saul bilang pinahiran ng Panginoon.  Inisip niyang patayin siya.  Si David
ay tumakas.  Ang pagkasindak ay tila nagbanta at dumaig sa kanya.  Una siyang pumunta sa Nob, kay
Ahimelec na pari.  Naghanap siya ng pagkain, at ilang uri din ng sandata, at nang sabihin ni Ahimelec na ang
tabak ni Goliat ay naroon, sumagot si David:  “Walang ibang gaya niyon. Ibigay mo sa akin."

Ang kanyang pagpipilian ay napaka kaunti.  Kaya sa wakas ay natagpuan niya ang sarili sa Gat, isa sa mga
pangunahing bayan ng Filisteo, sa paniniwalang hindi siya mapupuntahan ni Saul doon, para lamang ang
presensya niya ay ibalita sa hari, si Achis.  Siya ay dinakip.  Naniwala ang mga Filisteo noon, na si David ay
may masamang layunin sa pagpunta sa kanilang bayan.  At nagplano si David ng kanyang pagtakas sa
pagpapanggap na nababaliw.  Mababasa natin sa I Samuel 21:13, “Kaya't kanyang (David) binago ang
kanyang kilos sa harap nila, at nagkunwaring baliw sa harapan nila. Gumawa siya ng mga guhit sa mga pinto
ng tarangkahan, at pinatulo ang laway sa kanyang balbas.”  Naisip niyang napilitan siyang gumamit ng tusong
pamamaraan, na magpanggap na nababaliw, upang iligtas ang kanyang buhay.  Ibinaba niya ang kanyang
dangal sa mga mata ng sanlibutan.  

Sa pagkakataong ito sa kanyang buhay, nagkaroon ng napakalaking paligsahan sa pagitan ng
pananampalataya at pagkatakot.  Siya ay nag-iisa.  Wala siyang kasama.  Wala siyang pagkukunan.  Siya ay
nasa paganong bayan.  Walang makakasama sa kanya.  Wala ka ring makakasama, sa pantaong saysay, sa
operasyon o sa personal na pagkabagabag ng iyong kaluluwa.  

Si David ay wala nang pag-asa.  Ang Gat, matatandaan mo, ay tahanan ng higanteng si Goliat.  Si Goliat ay
mula sa Gat.  Si Goliat ay ang isa na pinatay ni David.  Si Goliat ang lokal na bayani, ang ipinagmamalaki ng
Gat.  Ang kanyang tabak ay maaalala sa Gat.  May kaunting kabanalan na kakatuwa dito.  Nang pumunta si
David kay Ahimelec na pari, humingi siya ng sandata.  Naghahanap siya ng bagay na magbibigay sa kanya
ng kaligtasan sa panganib.  Sinabi ng pari, “Narito ang tabak ni Goliat.”  Kaya kinuha niya ang tabak na iyon
at naisip niya na ang tabak ay magbibigay sa kanya ng kaligtasan sa kanyang takot.  Ngunit ngayon ang
tabak na iyon, habang siya ay naglalakad sa bayan ng Gat, ay naging pangunahing pabigat.  Nakikinita ko
na itinapon David ang tabak sa unang basurahan na nakita niya.  

Itinuturo sa atin ng Panginoon na ang pamamaraan na pinipili natin upang ipagtanggol ang ating sarili ay
madalas na nagiging malala kaysa walang saysay.  Ginagawa lamang nilang mas maselan ang kalagayan.

Si David ay natatakot.  Siya ay takot na takot.  Walang tutulong sa kanya.  Pinili niya ang sarili niyang
katusuhan.  Wala na siyang pag-asa.

Nakakaramdam ka ba ng takot?  Pakiramdam mo ba ay nag-iisa ka?  Pakiramdam mo ba ngayon ay wala
kang pag-asa?  Wala ka nang mapupuntahan sa problemang ito.  Nasa dulo ka na ng iyong lubid.  Kung
gayon, ngayon, kailangan mong basahin ang Awit 56, sapagkat kilala ka ng Panginoon at nalalaman Niya ang
iyong daan.  At isinulat na Niya sa iyo ang tungkol sa iyo at sa iyong daan.

Ito ay awit tungkol sa pagtitiwala at hindi pagkatakot.  Ito ay tungkol sa pananampalataya, na nagbibigay
ng tagumpay sa gayong mga kalagayan.  Alamin natin, kung gayon, kung gaano makatotohanan ang Biblia.
Tunay na nalalaman ng Banal na Kasulatan ang ating kabuuan.

Sinasabi natin sa isa’t isa, “Magtiwala, huwag kang matakot.”  At sumasagot tayo doon, “Natatakot ako.  At
ang pagtanggi dito ay hindi nakapagpapaalis nito.”  Alamin natin.  Alamin natin na ang presensya ng takot
ay hindi nangangahulugan na wala tayong pananampalataya.  Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng
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takot.  Ang pananampalataya ay paglaban sa takot.  Ang pananampalataya ay ang tagumpay kung saan ang
takot ay hindi makapaghahari.  Ang pagtitiwala ni David sa Dios ay nilabanan niya na maparalisa ng kanyang
takot.  Hindi tayo dapat magkaroon nitong plastik na pananaw ng pananampalatayang Cristiano at itaas ito
sa harap ng bawat isa bilang pamantayan ng ortodoksiya na hindi tayo kailanman magpapahayag ng
anumang uri ng takot.  Hindi tayo kailanman magpapahayag ng anumang uri ng kalungkutan o pagluha kundi
ay maituturing tayong di-sumasampalataya.  Hindi, tahasan nating ipinapahayag na maraming beses tayong
may pagkatakot.  Ang takot ay nasa paligid natin.  Ngunit kapag natatakot tayo, dapat tayong magtiwala sa
Dios. 

Pansinin na naramdaman ni David na para siyang lulunukin.  “Sa buong araw” sabi niya sa talatang 2,
“niyuyurakan ako, pakiramdam ko ay madadaig ako.  Pakiramdam ko ay napapalibutan ako.  Ang mga Filisteo
ay nasa paligid ko.  Hindi ako makabalik sa Israel.  Kahit saan ako bumaling, lahat sila ay hinahabol ako, lahat
sila ay ginugulo ako.  Walang lugar ng pagtakas.”  Ang takot ay napaligid sa kanya at binabantaan siyang
lunukin.

At sa katayuang iyon, sinasabi ng Kasulatan, “Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo.”
Mayroong nakakabagbag ng loob at labis na umaaliw sa kasimplehan ng pahayag na ito.  Ang Dios ay
nagsasalita sa simple, makapangyarihang mga salita.  Napakalinaw, ito ang paksa ng buong awit.  Paulit-ulit
itong bumabalik:  Huwag matakot, kundi magtiwala!  Magtiwala sa Dios.  May tunay at buhay na
pananampalataya, umasa lamang sa Kanya.  Umiyak sa Kanya.  Dalhin ang iyong mga takot sa Kanya.

Iyan ang lumulutas sa lahat nang ito.  Anuman ang takot para sa iyo, ito man ay operasyon o ang kalusugan
ng iyong anak o ang kaluluwa ng iyong anak na babae o ang buhay may-asawa ng iyong anak na lalaki o ang
personal mong takot – narito ang simple, ang nagtatagumpay, ang di-nabibigong sagot:  Magtiwala sa Dios.
“Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa iyo.  Sa Dios na pinupuri ko ang salita, sa Dios ay
inilagay ko ang aking tiwala.”   Naroon ang sagot.  Ilagay ang iyong tiwala sa Dios.  Ang Dios dito ay
nag-uutos sa atin ng isang gawain.  Gumagawa Siya ng pananampalataya sa ating puso at at iniuutos Niya
ang ginagawa Niya sa pagkilos.  Sinasabi Niya, “Pinagkalooban kita ng makalangit na biyaya ng pagtitiwala.
Hindi bagay na nagmumula sa iyong kalooban kundi nagmumula sa Akin.  Isang bagay na ngayon ay
nakatanim sa isang bagong puso at sa isang bagong kalooban sa loob mo.  At tinatawag Kita, sa
pamamagitan ng Aking biyaya, na maging aktibo sa pagtititwalang iyon.”  

Ang salitang “tiwala” ay tumutukoy sa katiyakan, sa isang bagay na maaasahan.  Ito ang katiyakan ng isa
na magtatagal at tunay at matatag, o ng isang bagay na hindi ako bibiguin, upang maasahan ko ito, makilala
ko ito ng tiyakan.  Anuman ang mangyari, kapag ako ay nagtiwala, alam ko na ang isang ito o ang bagay na
ito ay hindi ako bibiguin.  Maipapahingalay ko ang lahat sa Kanya.

 “Sa Dios na pinupuri ko ang salita, sa Dios ay inilagay ko ang aking tiwala.”  Narinig  mo iyon?  Ang Dios at
ang Kanyang salita ay maaasahan!  Wala nang iba.  Kabataan, narinig mo ba iyon?  Walang matatag.  Walang
makakaalalay sa iyo.  Hindi ang pagpapahalaga ng sanlibutan, hindi pera, hindi kalayawan, hindi kasiyahan,
hindi nobyo, hindi nobya.  Hindi ka nila mabibigyang-kasiyahan.  Hindi ang isports.  Ang Dios at ang Kanyang
salita.  Sila lamang ang maaasahan.

Ito ang kapahayagan ng ating pananampalataya:  1) Magtitiwala ako sa Dios – sa Dios ay ilalagay ko ang
aking tiwala.  Ang salitang Dios dito ay Elohim, ang Dios ng maluwalhating kaganapan, ang karingalan at
ningning ng Dios bilang lubos na sapat at kumpleto sa Kanyang sarili.  Ito ay pangalan na sumisigaw ng
Kanyang katangian:  Siya ay Dios na Makapangyarihan sa lahat, walang hanggan, matapat, mapagbiyaya,
na bilang maluwalhating Dios ay niloob sa Kanyang sarili na ipakita ang Kanyang kaluwalhatian sa mukha ni
Jesu Cristo at upang alisin ang Kanyang mga anak mula sa kasalanan tungo sa Kanyang sariling sinapupunan.
Ang tanging Dios, ang takda, ang tiyak, ang matatag, ang Isang di-matitinag, ang Isang tiyakang maaasahan,
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ang Isang tapat sa Kanyang mga layunin.  Ang Dios na pinatunayan ang Kanyang katapatan sa pagbibigay
ng sarili Niyang Anak sa krus, na nagbigay sa atin ng dakila sa lahat ng mga kaloob – ang ating kaligtasan.
Hindi ka rin ba Niya ngayon iingatan?   Hindi ba Siya tatayong katabi mo?  Siya ay Dios.  Ang pagtitiwala sa
Dios ay hindi kailanman walang saysay.  Makinig sa Kasulatan:    Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon,
at kanyang aalalayan ka; hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid.  At pupunuan ng aking
Dios ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.
Magtiwala sa Dios!

At ang Kanyang salita.  “Sa Dios na pinupuri ko ang salita.”  Ang pagpuri dito ay upang magyabang o
lumuwalhati.  Si David ay nagyayabang tungkol sa Dios at nagyayabang siya tungkol sa salita ng Dios.
Natagpuan niyang ganap ang salita ng Dios.  Kapag tila pinabayaan na Siya ng Dios, ang kapangyarihan ng
Dios at pangako ang nagpapanatili sa kanya.  Nagtiwala siya sa salita ng Dios.  Ang salita ng Dios, ang Biblia,
ay naghahayag ng Dios sa atin.  Ito ang pamamaraan na ang Dios ay nagsasalita sa atin.  Ang salita ng Dios,
samakatuwid, ay hindi katulad ng anupaman.  Ang salita ng Dios ay nakikibahagi sa mga katangian ng
katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan.  Ang salita ng Dios ay mapagkakatiwalaan, tapat, at totoo.

Kaya nga sinasalangsang natin lahat ng nasa daigdig ng iglesia na itinatanggi ang inspirasyon, ang
kawalang-kamalian ng salita ng Dios.  Kaya nga sinasabi natin, “Hindi, tiyakang hindi!  Mali,” nang ang
Genesis 1-11 ay kinwestiyon na hindi katotohanan kundi isang alamat; nang ang mga himala ng Biblia ay
ginawang usapin; at nang ang malalaking bahagi ng Banal na Kasulatan ay isinantabi bilang di-siyentipiko
o di-mapagkakatiwalaan ayon sa makasaysayang pag-iisip.  Nauunawaan mo na ang pagtatanggol at ang
kapahayagan ng tanging mapagkakatiwalaan at tiyak na katotohanan ng salita ng Dios ay hindi
pangkatalinuhan, abstract na pagtatalong pang-teolohiya.  Ito ay may kinalaman sa akin at sa aking mga
takot.  Ito ay may kinalaman sa katotohanan ng marami kong takot at pagtitiwala sa Dios.  Maaasahan ko
ba ang salita ng Dios bilang totoo o hindi?  Ito ba ay totoo sa lahat ng bahagi nito o hindi?  At kung hindi ito
totoo sa lahat nitong bahagi, aling bahagi ang hindi totoo?  Ngayon kailangan ko ng theologian na sabihin
sa akin, “Itong bahagi ng Biblia ay maaasahan mo ngunit, sa banda rito, hindi kami nakatitiyak tungkol diyan,
o dati ay iniisip namin na iyan ay totoo pero hindi na ngayon.”

Minamahal, ang salita ng Dios ay totoo, bawat salita.  Nagyayabang tayo sa salita ng Dios.  Ang salita ng Dios
ay totoo sa kanyang kasaysayan.  Ito ay totoo sa kanyang mga pangako.  Ito ay totoo sa kanyang aral.  Ito
ay totoo sa lahat.  Ito ang salita ng Dios, na hindi magsisinungaling.  Pinupuri natin ang Dios sa pagbibigay
sa atin ng pagpapala ng Kasulatan.  “Kapag natatakot ako, aking inilalagak ang tiwala ko sa Dios; sa Dios na
pinupuri ko ang salita.”  Gagawin ko iyan.

Pansinin na paulit-ulit iyang sinasabi ni David.  Magtitiwala ako sa Dios.  Pupurihin ko ang Kanyang salita.
Ang kapangyarihan ng biyaya ay kapag tayo ay binigyang-kamalayan sa ating mga takot, na nagbabantang
lunukin tayo, nagtitiwala din tayo sa Dios at sa Kanyang salita at sinasabi natin, “Alam kong ang Dios ay
magiging totoo, totoo sa akin.  Alam ko ang Kanyang salita ay matatagpuang tapat.”

Kunin natin ang pangakong iyan sa atin ngayon.  “Sa Dios ay inilalagay ko ang aking tiwala; pupurihin ko ang
Kanyang salita.”  Alam natin na tayo ay tunay na malapit sa takot at pag-aalinlangan.  Alam natin na, kapag
inakay tayo ng Dios sa madilim at mahirap na daan at ginagawang walang-katiyakan ang ating pag-asa at
hindi ipinapakita sa atin ang kahihinatnan ng mga bagay, agad nating tinatanong kung Siya ba ay kasama
natin.  Magtiwala sa Dios, na hindi laging sinasabi sa iyo ang dahilan ng Kanyang mga kilos kundi laging
ipinapakita sa iyo ang dulo ng kaluwalhatian at laging inihahayag sa iyo ang Kanyang puso kay Jesu Cristo.

May mga oras na nanalangin tayo at tila ang ating mga kahilingan ay hindi sinasagot, at nagsisimula tayong
matuksong magreklamo at sinasabi natin, “Anong buti ang ginagawa nito?”  Magtiwala sa Dios.  Sinasagot
ka Niya.  Ang sagot Niya ay:  Magtiwala ka sa Akin at sa Aking salita at pumayapa ka.
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May mga oras kapag tayo ay nawawalan ng pag-asa at naniniwalang ang pagtitiwala sa Dios ay walang
mabuting magagawa sa atin.  Kung gayon ay sinasabi ng Dios, “Nagkamali ka ng paghatol.  Huwag kang
matakot sa magagawa ng laman sa iyo.”  Doon ang usapin, sa kabila ng lahat, ay hubad, di ba?  Dios o ang
laman?  Pinahahalagahan ba natin ang laman, pinahahalagahan ba natin ang mga tao, pinahahalagahan ba
natin itong sanlibutan kaysa Dios?  Lahat ng takot natin ay nagmumula sa laman, mula sa makalupa.  Mas
higit pa ba sila kaysa Dios?  Hindi.  Hinahawakan sila ng Dios sa Kanyang mga kamay at nagsisilbi lamang
sila sa Kanyang layunin.  Magtitiwala ako sa Dios.  

Nililikha ng Dios ang mga katayuang ikinatatakot natin.  Nakasakay Siya sa pagiging soberano sa mabagyong
dagat.  Sa Kanyang probidensya inakay Niya si David sa dulo, at pagkatapos ay pinanumbalik si David sa
buhay na pag-asa.

Kaya ang Dios ay gagawa sa atin.  Dadalhin Niya tayo sa mga sandali ng pagkatakot.  Bakit?  Upang turuan
tayong magtiwala.  Hindi tayo natututong magtiwala sa Dios nang walang pagkatakot.  Ang pagtitiwala sa
Dios ay matututunan lamang sa pamamagitan ng takot.  Ngunit ang pagtitiwala sa Dios ay nagbibigay sa atin
ng kapayapaan.  May matatagpuan ka bang kapayapaan nang higit dito?  Kapag natatakot ako, aking
inilalagak ang tiwala ko sa Iyo.  Naluluwalhati nito ang Dios.  Walang lubos na lumuluwalhati sa Dios at
walang nagpapahayag kung sino ang Dios gaya ng ating pagtitiwala.  Ang biyaya ng pagtitiwala ay
nagpapahayag na ang Dios ay Dios – sapat, mabuti, totoo, at tapat.

Ang pagtitiwala sa Dios ang pinakamagandang patotoo kung sino ang iyong Dios – kung sino ang iyong Dios
habang ikaw ay nakatayo sa harap ng sanlibutan.  Ang pagtitiwala sa Dios ang malakas na pagpapahayag
mula sa iglesia na ang Dios ay Dios.  Ang pinakamagandang patotoo ng Dios ay hindi isang sermon, hindi
isang tula, hindi mabisang tuluyan o prosa.  Kundi ito:  na ikaw ay nagtitiwala sa Dios.  Sa ganito ang Dios
ay naluluwalhati.  Magtiwala ka sa Kanya at huwag matakot.

__________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong salita.  Dalangin namin na isusulat Mo ito sa aming mga puso.
Dumadalangin kami sa pangalan ni Jesus, Amen.


