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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 119:11

"Ating Iniingatan Ang Salita Ng Dios Sa Ating Mga Puso"

ni Rev. Carl Haak

Ang Salita ng Dios na aking dadalhin ngayon ay matatagpuan sa Mga Awit 119:11, ito ang sinasabi:
“Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo.”  Ang Salita ng
Dios ngayon na dadalhin sa atin ay isang payak na mensahe, tungkol sa pagpapahalaga sa pagkilala sa Salita
ng Dios, sa pagkakabisado ng Salita ng Dios, at isapuso ito.

Paano mo isinusulat ang Salita ng Dios sa iyong puso?  Ang Espiritu Santo ang gumagawa nito.  Pero paano
natin inilalagay ang Salitang ito sa atin puso?  Meron bang ibang uri ng panulat o sinsil?  Ang sagot:  sa
pamamagitan ng pagsasaulo dito.  Sa pamamagitan ng pagsasaulo isinusulat ng Espiritu Santo ang Salita ng
Dios sa ating mga puso upang malaman natin ang Salita ng Dios, nagagawa nating pag-usapan ang patungkol
dito, nagagawa nating ulitin ang mga ito.  At nagbibigay ito sa atin ng direksyon sa buhay.

Ang halaga ng pagsasaulo sa Salita ng Dios ay nakaugnay sa bagay na ito, na kung wala ang Salita ng Dios
sa ating mga puso, hindi natin magagawa ang magkaroon ng buhay na may kabanalan.  Ating mababasa,
“Salita Mo,” “upang huwag akong magkasala laban sa iyo.”  Hindi ito Biblia na nakasarado sa ating tahanan
na na mabuti sa iyo kapag ikaw ay humaharap sa tukso, kawalang pag-asa, at kasinungalingan ni Satanas.
Ito ay hindi sa paraan ng pagdadala mo sa Biblia minsan at hinihimas mo na gaya sa bote na may lamang
genie na magbibigay sa iyo ng pag-iingat.  Hindi isang kaisipan na magsabi:  “Ano nga ba ang sinasabi nito
uli… saan nga ba iyan… ah, narito lang ito, ‘di ba?”  Ang ganyang karunungan ay walang pakinabang sa iyo
kapag naharap ka na sa tukso na ating kaaway.  Kundi ito ang Salita ng Dios na nasa iyong puso, kung saan
mo ito kailangan, iyan ang magiging kalakasan na mula sa Dios para pangalagaan ka sa pang araw-araw
mong buhay.  Kailangan mo ang Salita ng Dios sa iyong puso, kung ikaw ay humaharap bilang isang
Cristiano.  Ang taong pumapasok sa trabaho na walang baon na pagkain o pera para sa tanghalian ay
mahihirapan sa gutom.  Ang kabataan na maputi mula sa malamig na klima at malantad ng apat na oras sa
initan ng araw ay masusunog ang balat nito.  Ang sundalo sa Iraq na walang dalang bala sa hawak niyang
baril o ang baril ay nasa kanilang tahanan at nakasabit lang ay walang mailalaban.  Ganito rin ang anak ng
Dios na nagpapatuloy mabuhay, na pumapasok sa trabaho, o nasa bakasyon, o nasa paaralan, o anumang
bahagi ng buhay niya, na nasa tukso laban sa kasalanan, o nasa pakikibaka sa buhay, kapag wala ang Salita
ng Dios sa puso niya, ay masusunog, magugutom, mawawalan ng laban.

Sa mga kabataan, ang buhay Cristiano ay hindi sa sariling proyekto na gagawin mo.  Hindi ito bagay  na ayon
sa iyong pakiramdam.  May alituntunin, nariyan ang Salita.  Ito ay isang makapangyarihang Salita.  Ito ay
ang Salita ng Dios.  Ito ang kapangyarihan sa buhay Cristiano – kapag ito ang nasa puso mo!

Mula sa ating teksto ngayon sa Mga Awit 119, ito ay maliwanag na isang awit ng pag-ibig.  Ito ay isang
harana sa Biblia para sa Biblia patungkol sa kahalagahan at pakinabang ng Kasulatan.  Ito ay may 24 na mga
hati, ayon sa letra ng Hebreo, na may 8 mga talata sa bawat hati.  At ito ay isang handog, isang awit ng
pag-ibig, ng Biblia para sa Biblia.  Ito ay naisulat, ng isang kabataan na dumaan sa matinding pag-uusig dahil
sa pananampalataya.  Hindi natin matiyak kung sino talaga ang kabataang ito, o kailan siya nabuhay.  Siya
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ay nakulong dahil sa kanyang paglakad at pagpapahayag sa Dios.  Ang pag-uusig ang naghatid sa kanya sa
pinakamataas na bahagi sa kaharian ng Dios.  Nagsaysay siya ng mga hari, prinsipe, na kumutya at umusig
at nagkulong sa kanya.  Isinulat niya na ang sitwasyon na kanyang yaman, ang nagpanatili sa kanya – ang
Salita ng Dios.  Sinasabi niya, ito ay ang Salita ng Dios, na may kapangyarihan na pangalagaan ang kanyang
pananampalataya sa pinakamahirap at matinding mga pangyayari.  Sinabi niyang meron siyang itinago sa
kanyang puso.  Ito ang ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa, bagay na nagbibigay sa kanya ng pangako ng
pagkalaya, kaya kailangan niya itong itago.  Itinago niya ito na kahit ang bantay ay hindi ito maiaalis sa
kanya.  Itinago niya ang Salita ng Dios sa kanyang puso, upang huwag siyang magkasala sa harap ng
pag-uusig.  Dapat nating itago ang Salita ng Dios sa ating mga puso.

Sinabi ngayon ng mang-aawit ang “ang iyong salita”:  “ang Iyong salita sa aking puso.”  Kung ating
matututunan kung sino ang Sa Iyo, kailangan nating balikan ang unang talata sa Mga Awit 119 na ating
mababasa ay ganito,  “Mapalad silang sakdal ang landas, na sa kautusan ng PANGINOON ay lumalakad!”
Ang tinutukoy na “iyo” ay ang Panginoon, o si Jehovah.  Salita ito ni Jehovah na nakatago sa kanyang puso.
Ang ibig sabihin ng “Jehovah” ay “Ako’y si Ako nga.”  Ito ang pangalan ng Dios na nagpapahayag sa atin na
ang Dios ay walang hanggan.  Hindi Siya kailan lang umiral.  Siya ay umiiral palagi.  AKO’Y SI AKO NGA!  Ito
ay nagsasabi sa atin na Siya ay soberano sa kapangyarihan, na Kanyang tinataglay ang buong pamamahala.
Hindi Niya ito kinuha mula sa iba ang Kanyang pagka-Dios at kapangyarihan.  Hindi ito mula sa iba.  Walang
pagbabago sa Dios.  

Ang pinagmulan ng Biblia ay ang Dios, na si Jehovah.  Gaya ng itinuturo ng marami, ang Biblia ay hindi
naglalaman ng mga pananaw ng tao patungkol sa Dios, mga naitalang pangyayari sa Dios.  Ang Biblia ay
hindi  patungkol sa pagkikipag-usap at pagpapakita ng Dios.  Ito ay Salita na isinulat ni Jehovah.  Siya ito na
“Siya” na Salita.  Ito ay ang Salita na isinusulat Niya patungkol sa Sarili at sa lahat ng kahanga-hangang mga
bagay na ipinangako Niya upang luwalhatiin ang Sarili kay Jesu Cristo.

Dahil ito ay Salita ni Jehovah na Siyang kataas-taasan at walang hanggang Dios, ang Dios lamang ang Siyang
mabuti at maluwalhati, ito ang Salita na patungkol sa Kanyang sarili.  Ito ay Salita na nagsasabi sa atin
patungkol sa Kanyang sarili at sa lahat ng mga bagay na gagawin Niya sa atin.  Ito ang Salita ng Dios na
sinasabi sa atin patungkol sa Kanyang sarili at sa Kanyang pag-ibig at kapangyarihan Niya at Kanyang layunin
kay Cristo.  Sa atin na abang mga makasalanan, mga naligaw na makasalanan, alikabok na nilalang, at mga
rebelde, Siya ay lumalapit sa atin sa Kanyang dakila at mahalagang mga pangako, na sinasabi sa II Pedro
1 – ang dakila at mahalagang mga pangako ng Dios.  Ito ay isang kayamanan, isang dakilang kayamanan.

Sinasabi ng mang-aawit, na ang Salita, ay nakatago sa aking puso.  Ano ang ibig nitong sabihin?  Ano ang
ibig sabihin na ito ay nakatago?  Ibig bang sabihin na inililihim niya ito, sa sarili lamang niya?  Hindi.  Ibig
niyang sabihin na ito ay iniimbak niya na gaya sa isang kayamam sa puso niya.  Kapag sinabi nating itinago
niya ang Salita ng Dios sa kanyang puso, ibig sabihin ito ay nakaimbak bilang isang natatanging kayamanan
sa kanyang puso. 

Ang salitang “nakatago” ay may kahulugan na:  “ikubli.”  Ito ang salita na ginagamit, hamlibawa, sa pagsasabi
na noong itago si Moises ng tatlong buwan ng kanyang mga magulang nang hindi ito matakot sa utos ni
Faraon papatayin ang pagkakaroon ng anak ng mga Israelita.  Pero ang salitang ito ay nagpatuloy pa na
tumutukoy sa higit pang pagkukubli.  Ibig sabihin, pag-iingat ng ipinapalagay na yaman.  Bagay na itinuturing
na higit na mahalaga at nais itong ingatan.  Kaya masasabi mo,  “Ang salita mo na aking iningatan, ay itinago
sa aking puso.”  Ganyan ang kahulugan nito.  Ang Salita ng Dios ay ang pinakamahalagang yaman dahil ito
ay patungkol sa Dios.

At sinasabi ng mang-aawit,  “Iningatan ko ang aking yaman sa aking puso.  Ang nakasulat na Salita ng Dios
na aking isinaulo, dito ako dumadalangin.  Nais ko ang Salita ng Dios  sa aking puso.”  Nakita mo ba, ang
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mang-aawit ay nakabilanggo.  Siya ay naging tinik sa kanyang pamilya.  Siya ay malupit na pinakitunguhan.
Pinagtawanan siya.  Ano ang meron siya?  Walang anuman sa kanya.  Wala siyang mga kaibigan, wala siyang
pag-aari.  Pero siya ay may kayamanan!  Gaya sa nasabi ko, siya ay may kayamanan na hindi makikita ng
nagbabantay mula sa kanya.  Nasa kanyang puso ito.  Wala siyang kopya ng Salita ng Dios.  Pero nasa kanya
ang nakasulat na Salita ng Dios sa bawat pahina sa puso niya, kung saan ito ay makakatulong sa kanya, kung
saan ito ay makakaaliw sa kanya, kung saan ito ay magbibigay sa kanya ng kasiyahan sa bilangguan.  “Ang
Salita Niya ay nakatago sa aking puso!”  

Sasabihin mo nga, nakuha ba niya ito dito?  Siya ay nagpupunta ng iglesia.  Siya ay nanggagaling sa templo,
kung saan naririnig niya ang Salita ng Dios.  Nakikinig siya rito.  At pagkatapos ay isinasaulo niya ito.
Ginagawa niya ito dahil mahal niya ang Dios, at minamahal niya ang Salita nito.

Meron ka ba ng kayamanang ito?  Hindi ko itinatanong sa iyo kung alam mo kung saan matatagpuan ang
Biblia mo sa iyong bagay at mahahanap mo ito ng sandali para sa akin.  Hindi ko itinatanong kung ikaw ba
ay may nakakasalamuha sa mensahe nito – na may kaunting kaalaman na mahahanap sa palibot ng Biblia.
Hindi iyan ang itinatanong ko.  Ang itinatanong ko,  “Ito ba ay nakatago, ito ba ay nakaimbak sa iyong puso?
Iniibig mo ba ito?  Nalalaman mo ba ang kapangyarihan nito?  Nagagalak at ninanasa mo ba ito?  At
ginagamit mo ba ito para maipasok sa iyong puso?”  Sa simbahan, sa pagbabasa ng Biblia, sa Sunday School,
sa pag-aaral ng katekismo, sa Cristianong paaralan – isinasaulo ito.  Pinapahalagahan mo ba ang Salitang ito
sa iyong puso?

Ang mang-aawit ay may dakilang layunin sa pag-iingat ng Salita ng Dios sa kanyang puso.  Sinabi niya,
ginawa ko ito upang huwag akong magkasala laban sa Iyo.  Nais niyang mamuhay na may kabanalan.  Kaya
niya ito ginawa.  Iyan ang kanyang layunin.  Nais niya na mamuhay na isang buhay kay Cristo.  Kung nais
mo ang mamuhay kay Jesu Cristo, dapat mong ingatan ang Salita ng Dios sa iyong puso.  Naisin mo ang
Salita ng Dios na pumasok sa iyong puso, dahil dito lamang may kalakasan na maingatan ka mula sa
kasalanan.

Ibig sabihin, may bagong buhay na ang mang-aawit.  Binigyan siya ng isang bagong buhay kay Cristo.
Binigyan siya ng isang buhay na nagnanais maglingkod at lumuwalhati sa Dios.  Pero naroroon pa rin ang
makasalanang laman sa kanya.  At nauunawaan niya na ang Kasulatan, ang Salita ng Dios, hindi lamang sa
gabi, kundi sa kanyang puso, ang magiging kapangyarihan na mamuhay na may kabanalan, isang
kapangyarihan na lulupig sa kanyang pagkakiling na sumunod sa kasalanan at mamuhay bilang isang
Cristiano.

Nalalaman mo ba ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay?  Ikaw ba ay napapagod sa bigat ng
pakikibaka laban dito?  Ikaw ba minsan ay nawawalan ng pag-asa?  Bilang kabataan, naitatanong mo ba,
kung paano maitatama ang aking direksyon patungo sa Panginoon?  Ano ang paraan para makaiwas sa tukso
ng laman at ihatid ako sa mga bisig ni Jesus?  Narito ang kasagutan:  ang Salita ng Dios sa iyong puso.

Ang sagot ay hindi naglalayon na isang araw babasahin mo ang Biblia.  Ang sagot ay hindi,  “Ako ay kaanib
sa isang matibay na Reformed church.”  Ang sagot ay ang Salita ng Dios sa iyong puso. 

Ginawang sensitibo ng Salita ng Dios ang patungkol sa pagkakasala laban sa Dios.  Hindi niya nais na
magkasala laban sa Dios.  Ang salitang “kasalanan,” ay kapwa nasa Luma at Bagong Tipan, ang kaisipan ng
“missing the mark.”  Ang tanda na dapat nating asintahin ay ang Dios, dahil Siya lamang ang mabuti.  Kapag
ayaw nating gawin ito, iyon ang kasalanan.  Hindi lamang tayo pumapalya ng bahagya kapag hindi ito
nagagawa.  Kundi ating inaasinta ang kabaligtaran, ang ating pagmamataas, ang sariling pamamaraan natin.
Ang kasalanan ang palaging humahadlang sa ating pakikisama sa Dios.  Sinisira nito ang ating relasyon sa
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Dios.  Hindi tayo makatingin sa Dios.  Hindi natin masasabi,  “Alam ko ang tamis ng paglakad na kasama ang
pag-ibig ng Dios.” 

Tiningnan ng mang-aawit ang Salita ng Dios bilang natatanging depensa laban sa kasalanan.   “Iningatan ko
ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo.”

Itago natin ang Salita ng Dios sa ating puso.  Sauluhin ang Salita.  Pagbulay-bulayin ang Salita.  Bigkasin ang
Salita ng Dios.  Isalita ang Salita ng Dios.  Dahil ito ay Salita ng Dios na ginamit ng Espiritu Santo, na
kapangyarihan na nagbibigay sa atin na makalakad kasama ang Dios sa isang makasalanang sanlibutan at
bilang mga makasalanan.  “Anak ko,” sabi ng Kasulatan,  “ilagay mo ang mga salita sa iyong tabi.  Ingatan
mo ito.”  Magkaroon ka ng malapit na buhay sa Salita ng Dios, kahit ito pa ay hindi madali.  Huwag mong
sabihin, “wala akong panahon para magbasa ng Salita ng Dios.”  Huwag mong sabihin iyan!  Huwag mong
sabihin, “hindi ko maunawaan ito.”  Sabihin mo:  “Ninais ko na hindi ito maunawaan.  Wala kasi akong
pagsisikap sa aking puso na unawain ang sinasabi sa akin ng Dios.”  Huwag mong sabihin,  “Pero hindi ko
kasi ito maisaulo.”  Natatandaan mo nga ang score sa basketball.   Natatandaan mo ang mga naglalaro.  Kay
among sauluhin iyan!

Ang Biblia ang tagapaglinis ng kasalanan.  Tiniyak ng mang-aawit na pag-aralan ang Salita ng Dios at italaga
ang malaking bahagi nito sa kanyang alaala upang ang kanyang espiritual na sandata ay maihanda.
Hawakang maigi ang Salita ng Dios.  Nalalaman ni Satanas na ang Salita ng Dios kasi ay mahalaga, kaya
tinatangka niya na agawin ito sa iyo.  Sinasabi niya,  “Masyado ka nang pagod.  Mahirap ito.  Wala itong
kabuluhan.  Mababasa mo pa rin naman ito bukas kapag hindi ka na abala.  May mas mahalagang dapat
munang unahin ngayon.  May dapat unahin muna sa sandaling ito.”  Sinabi ng mang-aawit,  “Hindi.  Ako ay
natutukso bilang isang kabataan ngayon.  Ako ay lumalaban sa kawalang pag-asa.  Inaakit ako ng kasalanan
at pagka-makasarili.  Kailangan ko ang Salita ng Dios ngayon na.”

Ating itago ang Salita ng Dios sa ating mga puso bilang isang kayamanan.  Marami sa Cristianong simbahan
ay hindi ito ginagawa.  Sinaktan ng diablo ang kaluluwa ng iglesia ni Dios nang itanggi ng iglesia ang
inspirasyon ng Banal na Kasulatan.  Ibig sabihin nang sabihin ng iglesia na ang Biblia ay hindi letra-por-letra
na Salita ng Dios, at ito ay may mga kamalian.  Kapag ito ay nangyari na, ang diablo ay nanakit sa
pinaka-puso ng iglesia.  Kapag ang Biblia ay hindi na pinanghahawakan ng iglesia na isang lubos na kinasihan,
kundi pinayagan ang tao na salungatin ito at sabihin na may mga bahagi dito na kamalian, doon ang
kapangyarihan ng banal na pamumuhay ay mawawala na sa iglesia!  Tandaan mo iyan.  Kapag ang iglesia
ay nanginig sa harapan ng Salita ng Dios, kapag ang iglesia ay hindi nangaral ng Salita ng Dios, kapag hindi
na pinahalagahan ng iglesia ang Salita ng Dios, kapag ang iglesia ay ipinagpalit na ang Salita ng Dios,
darating ang oras na ang kabanalan ng buhay ay mawawala na rin.

Pero may iba pang paraan para mawala ang halaga ng Salita ng Dios sa iglesia.  Ito ay kapag ang lahat ng
iba’t ibang uri ng mga bagay sa ating mga puso bilang yaman sa halip na Salita ng Dios.  Ginagawa ng Dios
ang puso mo mahalaga – sa Kanya.  Kapag ating natutunan ang ating yaman, o sports o kaaliwan o pag-aari,
kaya ang Salita ng Dios ay napapabayaan na at nariyan pa ang iba’t ibang mga bagay na umaagaw sa ating
pansin sa ating mga puso, tayo ay nagiging ignorante sa Salita ng Dios, lilisan na rin ang buhay na kabanalan
sa iglesia.

Itago natin ang Salita ng Dios sa ating puso.  Magtungo ka sa bahay ng Dios ng dalawang ulit sa Araw ng
Panginoon.  Tiyakin mo na madaluhan ang una at ikalawang pagsamba.  At makinig ka ng maigi.  Lumapit
ka na may kapakumbabaan at may pagkauhaw na makasalanan sa Salita ng Dios.  Pag-usapan ninyo sa
tahanan ang Salita ng Dios.  Unawain mo na walang bakasyon sa Salita ng Dios.  Panghawakan mo ito ng
malapit sa iyong puso.  Gawin ninyo itong proyekto sa pamilya.  Magkaroon ng panahon para basahin ito.
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Ipakita sa mga bata na ang pagsasaulo nito ay mahalaga sa iyo at sa kanila.  Pagkatapos tipunin mo ang mga
kasamang banal na pag-usapan ang Salita ng Dios.

Ang kapangyarihan ba ng banal na pmumuhay bilang Cristiano ay matatagpuan sa iyong pamumuhay?
Nadarama mo ba ang pagka-malapit mo sa Dios o ang pagiging malayo mo sa Dios?  Ang kasalanan ba ay
umaakay sa iyo ng papalayo ng mas malayo pa?  Kung ang sagot ay,  “Oo, nakakahiya man.  Nadarama ko
ang pagiging malayo ng Dios.  Nakikita ko na ang kasalanan ay naghahatid sa akin na malayo sa Kanya.” 

Sinasabi ng mang-aawit na ang pagkakaroon ng Salita ng Dios sa kanyang puso ang nagdudulot ng isang
banal na pamumuhay.  Ikaw rin ba?

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Banal na Kasulatan.  At aming dalangin na kami ay maging matapat,
sa pag-ibig, tapat na sauluhin ito, tapat na ingatan ang mga ito sa aking puso, upang huwag akong
magkasala laban sa Iyo.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


