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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 5:39

"Pagtitiis Sa Pamamagitan Ng Pagsasaliksik Ng Kasulatan"

ni Rev. Carl Haak

Noong nakaraang Linggo sinimulan natin ang serye ng mga mensahe sa katototahanan ng pagpapatuloy ng
mga banal – ang katotohanan na nakatayo sa katotohanan ng pagpapanatili.  Ang Dios ay Dios na tapat, na
hindi kayang itanggi ang Kanyang sarili, ayon sa Tito 1:2.  Siya samakatuwid ang Dios na magliligtas sa lahat
nang binili ng dugo ni Jesu Cristo at dinala sa kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang biyaya.  Subalit itong
katotohanan ng pagpapanatili ay nagtuturo sa mananampalataya na magpatuloy, iyon ay, tinatawag ang
mananampalataya upang magpatuloy.

Nakita natin noong isang linggo na tayo ay tinawag upang magpatuloy lalo na ngayong nabubuhay tayo sa
panahon ng kasamaan.  Ang Panginoon ay nagsalita sa atin sa matitinong salitang iyon, na sapagkat ang
kalapastanganan ay lalago, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay
siyang maliligtas.

Sa araw na ito ay nais nating tingnan ang pamamaraan na ibinibigay sa atin ng Dios upang magpatuloy sa
ating pananampalataya.  Ang pamamaraan ay ang Kasulatan.  Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Salita
ng Dios, ang mga mananampalataya ay nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya hanggang sa wakas. 

Ang Kasulatan na ating titingnan lalo na ay ang mga salita ni Jesu Cristo sa Juan 5:39, kung saan ay nagsalita
Siya sa mga Judio:  “Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon
kayong buhay na walang hanggan; at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin.”  Hinihikayat tayo ni Jesus na
saliksikin ang Kasulatan, upang makilala natin Siya at magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Sa Juan 5 nabasa natin na ang Panginoon ay nagpagaling ng isang lalaking may sakit sa tipunan ng tubig ng
Betzatha.  Sinabihan ni Jesus ang lalaking iyon na buhatin ang kanyang higaan at lumakad.  Ang mga pinuno
ng mga Judio ay dumating na pinupuna si Jesus, sapagkat ginawa Niya ito ng Araw ng Sabbath.  At sinikap
nilang Siya’y patayin dahil, bilang tugon, ginawa ni Jesus na kapantay ng Dios ang Kanyang sarili.  Si Jesus,
sa Kanyang pangangaral, ay ipinamukha sa kanila ang kanilang kasalanan ng pagtanggi sa patotoo ng Dios
tungkol sa Kanya bilang Anak ng Dios, bilang parehong Cristo at Tagapagligtas.  Sinabi ni Jesus na ang
patotoo na Siya ang Anak ng Dios ay hindi nakasalalay sa sarili Niyang pagsaksi.  Kundi itinuro Niya ang
tatlong bagay na nagpapatotoong Siya ang Anak ng Dios.

Una sa lahat, ipinaalala Niya sa kanila ang pagsaksi ni Juan Bautista.  Pangalawa, nagpatuloy Siya sa
pagpapa-alala sa kanila sa mga pagsaksi ng mga gawang Kanyang ginawa, sapagkat ang mga ginawa Niya
ay nagpapatotoo kung sino Siya.  At pangatlo, ipinaaala Niya sa kanila sa pagsaksi ng Ama na nagsalita mula
sa langit:  “Ito ang minamahal kong Anak, sa kanya ako lubos na nalulugod.”  Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus,
“Wala sa mga saksing ito ang pinaniwalaan ninyo.  Tinanggihan ninyo ang lahat ng mga saksing ito.  At sa
katapusan, ay hindi kayo naniwala,” sabi Niya, “dahil hindi kayo naniniwala sa Kasulatan.  Saliksikin ninyo ang
kasulatan,” sabi Niya, sapagkat iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin.”  Si Jesus ay may huling pakiusap
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sa katibayan ng kung sino Siya bilang Dios Anak.  Ang huli Niyang pakiusap ay ang Kasulatan.  Sabi Niya sa
mga Judio, “Hindi ninyo pinaniwalaan si Juan Bautista.  Hindi ninyo pinaniwalaan ang Aking mga gawa.  Hindi
ninyo pinaniwalaan ang Ama mula sa langit.  Narito ang panghuling pakiusap:  Saliksikin ninyo ang
Kasulatan.”

Ang Kasulatan ang kapangyarihan at awtoridad ng Dios.  At sila rin ang kapangyarihan atawtoridad upang
mapanatili tayo sa pagpapatuloy sa ating pananampalataya.

Dapat nating maunawaan lalo na ang isang bagay habang tinitingnan natin ang mga salitang ito ni Jesus.
Dapat nating makita ang palagay ni Jesus tungkol sa Kasulatan – ang Kanyang pananaw sa awtoridad at
kapangyarihan ng Banal na Kasulatan.  Ang bigat niyon ay dapat mapunta sa kaluluwa natin.  Ang kanyang
kahalagahan:  “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan; sapagkat iyon ang nagpapatotoo tungkol sa Akin,” sa
konteksto ng kapitulong ito ay nangangahulugang itinuturing ni Jesus na ang Kasulatan ang huling hukumang
paghahabol (court of appeal).  Sinasabi Niya sa mga Judio:  “Hindi ninyo pinaniwalaan si Juan Bautisa nang
sabihin niyang, ‘Narito, ang Kordero ng Dios.’  Hindi ninyo pinaniwalaan ang Aking mga gawa.  Hindi ninyo
pinaniwalaan mismo ang Aking Ama, na nagsugo sa Akin at nagpatotoo tungkol sa akin.”  “Ang Ama mismo
ang nagpatotoo tungkol sa Akin,” sabi ni Jesus, “ngunit ang Kanyang Salita ay hindi nananatili sa inyo, hindi
ninyo pinaniwalaan ang Dios mismo.”  Sabi ni Jesus, “Sige, kung gayon, may isa pa Akong saksi, may isa pa
Akong panghuling awtoridad.  Puntahan ang mga Kasulatan.”

Iyon ay napakalakas na parangal sa Kasulatan.  Para kay Jesus, ang huling salita sa anumang aralin ay:  ang
Kasulatan.  Iyan ay mahalaga sa atin.  Sa ano bumaling si Jesus upang matiyak ang katotohanan ng isang
bagay?  Sa ano Siya bumaling upang makayanan ang tukso?  Saan Siya pumunta upang makatagpo ng
kaaliwan?  Sa Kasulatan.  Sabi Niya, “Nasusulat.”  Kung ikaw at ako, kung gayon, ay dapat mapanatili mula
sa mga pakana ng diablo; kung tayo ay dapat mapanatili mula sa buong kadiliman at kawalang pag-asa; kung
dapat nating malaman ang daan na dapat nating puntahan; kung dapat nating maunawaan ang Kanyang
kalooban sa pakikipag-date at sa trabaho at sa buong buhay natin, dapat nating saliksikin ang Kasulatan.

Iyan ay lubos na nakagiginhawa.  Sasabihin mo, sa iyong kaguluhan, sa iyong kalungkutan, at sa iyong mga
problema:  “Ah, kung ang isang anghel ay darating at sasabihin sa akin…o kung magsusulat lamang ang Dios
sa ulap…o kung magsasalita lamang nang malinaw ang Dios sa akin upang marinig ko ang sasabihin Niya….”
Subalit sinasabi ni Jesus, “Sa Aking pananaw mayroon kang mas higit pa kaysa riyan.  Mayroon kang mas
higit pa kaysa anghel, mas higit pa kaysa tinig mula sa langit, mas higit pa kaysa makakita ng isang himala
na kaya kong isagawa – ang sarili Kong mga gawa.  Mayroon kang mas higit pa na nasa harapan mo mismo.
Nariyan ang Kasulatan.  Saliksikin mo ang Kasulatan, ang Salita ng Dios.  Ang Dios ay magsasalita sa iyo sa
pamamagitan nila.” 

Ang Kasulatan na tinutukoy ni Jesus ay ang nakasulat na salita ng Dios.  Pasalamatan din natin ang
katotohanang iyan.  Ang kahulugan ng Kasulatan ay “sulat.”  Ang Kasulatan ay ang mga sulat ng
katotohanan, ang salita ng Dios na nakasulat.  Ang salita ng Dios, syempre, ay sinalita rin.  Mababasa natin
sa II Pedro 1:20, 21, “Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na walang propesiya ng kasulatan na
nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa
pamamagitan ng kalooban ng tao.”  Tinutukoy doon ang sinambit na salita ng Dios sa pamamagitan ng mga
propeta, sa pamamagitan ng mga pangitain, panaginip, o sa ibang pamamaraan kung saan ang Dios ay
nagsalita ng direkta sa kanila.  Subalit si Jesus, sa ating teksto, ay hindi tinutukoy ang sinambit na salita kundi
ang isinulat na salita.  Nang sabihin Niyang, “Saliksikin ang Kasulatan,” ibig Niyang sabihin, “Saliksikin ang
banal na mga isinulat ng Dios.”  Sapagkat ang ating Dios, dahil sa Kanyang natatanging malasakit sa atin at
sa ating kaligtasan, ay inutusan ang Kanyang mga lingkod ang mga propeta na ipagkatiwala ang Kanyang
nahayag na salita sa panulat.  Ang Dios, sa mapagmahal na malasakit sa ating kaligtasan, ay isinulat ang
Kanyang salita.  Naniniwala tayo sa verbal inspiration – ang mga salita, ang pagsusulat, ay kinasihan kung
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kaya’t ngayon ang salita ng Dios ay itim sa puti.  Ito ay nasa papel.  Ito ay tinatawag na Biblia.  Mababasa
natin sa II Timoteo 3:16, 17, “Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Dios [lahat ng Kasulatan, lahat
ng sulat, banal na sulat, ay kinasihan ng Dios], at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid,
at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat
ng mga gawang mabuti.”  Ang lahat ng Kasulatan, mula Genesis 1:1 hanggang Apocalipsis 22:21, ang
animnapu’t anim na mga aklat ng Biblia, sa pamamagitan ng apatnapung iba’t ibang lalaki, lahat ng buong
Kasulatan ay sulat ng Dios.  Ito ang pahayag ng Dios at Kanyang kaluwalhatian kay Jesu Cristo.  Pansinin ang
sinabi ni Jesus:  “Ang Kasulatan ang nagpapatotoo tungkol sa akin.”  Ang lahat ng Kasulatan, ang animnapu’t
anim, lahat nang iyon ay nagpapatotoo tungkol sa Akin.  Hindi ito hiwa-hiwalay na koleksyon ng iba’t ibang
sulat.  Hindi ito koleksyon ng mga relihiyosong karanasan.  Hindi ito magkakahalong pahayag at lahat ng iba
pa.  Kundi ito ay isang nagkakaisang mensahe Ko.  Ito ang katotohanan ni Cristo na nagmula sa langit para
sa ating kaligtasan upang tayo ay makipagkasundo sa Dios.

Ngayon, sabi ni Jesus, Saliksikin ang Kasulatan.  Kunin mo ito.  Buksan mo.  Basahin mo.  Paniwalaan ito
kaysa alinmang aklat.  Paniwalaan na pinanghahawakan mo sa Kasulatan ang nananatili at buhay na salita
ng Dios.  Huwag mong isipin na hindi mo maaaring saliksikin ang Kasulatan.  “Ikaw,” sabi ni Jesus, “saliksikin
mo ang Kasulatan.”

Sinasabi ng Salita ng Dios sa II Timoteo 3:15, “at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang
mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya
kay Cristo Jesus.”  Ibig sabihin niyan na hindi lamang ang Kasulatan ang kinasihang  Salita tungkol kay Jesus;
kundi ang Kasulatan ay, sa biyaya ng Dios, mauunawaan ng bawat anak ng Dios.  Saliksikin mo ang
Kasulatan.  Sila ay maliwanag.  Sila ay malinaw.  Sila ay nagpapatotoo tungkol sa Akin.  “Sa mga iyon,” sabi
ni Jesus, “kayo ay mayroong buhay na walang hanggan.”

Ang tanong, kung gayon, ay ito:  “Ano ang ginagawa mo sa iyong Biblia?”  Sila ay nagpapatotoo, sila ay
nagsasalita.  Ang salitang “nagpapatotoo” ay mayroong pangako, ang salitang sinabi sa ilalim ng panunumpa.
Sila ay nagpapatotoo, nagsasalita sila sa mananampalataya tungkol sa Akin.  “Saliksikin mo sila,” sabi ni
Jesus.

Ang pagsasaliksik ng Kasulatan ay higit pa ang kahulugan kaysa pagbabasa lamang ng Kasulatan, ang
padaanan sila sa walang pakialam na paraan.  Kundi ito ay tumutukoy sa maingat, lubos na pagtingin sa
Kasulatan.  Ang salitang “saliksik” na ginagamit ni Jesus ay ginamit din sa I Corinto 2:10.  Mababasa natin,
“Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagkat sinisiyasat ng
Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Dios.”  Dinadala tayo ng talatang
iyon sa Trinidad:  ang Ama, Anak, at Espiritu Santo.  Sinisiyasat ng Banal na Espiritu ang malalalim na mga
bagay ng Dios.  Hindi lamang Niya ito pinapadaanan.  Kundi sinisiyasat Niya ito at inilalabas Niya ang mga
ito sa atin.  Kaya dapat nating saliksikin ang Kasulatan.  Dapat natin itong siyasatin.  Dapat natin itong
pag-aralan.

Ito ay taliwas sa ating kultura.  Ang kultura natin sa relihiyon ay nagsasabing ito ay dapat madali at dapat
itong patahimikin.  Sinasabi ni Jesus, taliwas sa pagnanasang iyon, “Dapat mong hukayin ang Kasulatan.”
Hindi Niya ibig sabihin na ang Kasulatan ay nakatago, mahirap na aklat.  Nakita natin na kahit ang maliit na
bata ay maaaring maghukay ng malalim sa puso ng Dios.  Ngunit ang salitang iyon na “saliksik” ay literal na
nagmula sa ugat ng “mangangaso” – ang mangangaso na pinag-aaralan ang daan at mga gawi ng kanyang
laro.  Pinag-aaralan niya ang hangin.  Pinag-aaralan niya ang kulay.  Pinag-aaralan niya ang landas ng dugo.
Sabi ni Jesus, “Saliksikin mo sila.  Tugisin mo sila.  Saliksikin mo sila sa paraang sasabihin mo, ‘Nais kong
malaman ang kalooban ng aking Dios, nais kong lumakad kasama ng aking Tagapagligtas, nais ko Siyang
sundin, nais kong maunawaan kung ano ang sinasabi nila, nais kong gawin ang ipinagagawa nila sa akin.’
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Saliksikin, tuklasin ang salita ng Dios.”  “Ang usapin,” sabi ni Jesus, “ay buhay o kamatayan.  Sapagkat sa
kanila ay may buhay na walang hanggan.” 

Ang pagsasaliksik na ito ay dapat magsimula sa ating tahanan.  Ito ay dapat magsimula sa pansarili.  Ito ay
dapat magsimula sa pamamagitan ng pagtuturo sa ating mga anak ng mga gawi ng pansariling debosyon.
Dapat natin silang turuan kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng oras sa Salita ng Dios araw-araw.
Dapat tayong mamuhay sa Kasulatan sa harap ng ating mga anak sa paraang nakikita nilang nasisiyahan tayo
sa kanila, na nagagalak tayo sa kanila, na hinahanap natin sa kanila ang ating kaaliwan.  Ibig sabihin na dapat
mayroong oras ang pamilya para sa Kasulatan.  Magulang, inilalapag mo ang iyong paa, sa mga hinihingi ng
paaralan, ng negosyo, ng paglilibang, at telebisyon.  At sinasabi mo, “Ang pamilyang ito ay magkakaroon ng
oras araw-araw upang sama-samang saliksikin ang Kasulatan.”  Ikaw, Tatay, ang nagbibigay ng oras upang
magpaliwanag.  Tumitingin ka sa mga sanggunian.  Naglalabas ka, marahil, ng atlas ng Biblia upang ipakita
sa mga anak mo kung saan nangyari ang mga bagay na ito na sinasabi ng Biblia.  Tatanungin mo ang iyong
mga anak, “Ano ang salita ng Dios sa atin dito?”

At pagkatapos, mula sa tahanan ay susunod ang mga klase ng pag-aaral ng Biblia sa iglesia, kung saan nais
natin pumunta dahil nagugutom pa tayo sa Salitang iyon – ang pagkakataon na mapag-uusapan natin ang
Salita bilang katawan ni Jesu Cristo.  Saliksikin ang Kasulatan.

Ang pagsasaliksik natin ay dapat nakatuon.  Dapat ito ay dahil sa tamang dahilan.  Sabi ni Jesus, “sapagkat
iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at iyon ang nagpapatotoo tungkol
sa akin.”  Nakita mo, sa pagtatalo sa pagitan ni Jesus at ng mga Judio, may isang punto ng pagsang-ayon
at isang punto ng di-pagkakasundo.  Ang punto na sila ay sumasang-ayon ay ang Kasulatan ay may banal
na pinagmulan.  Ang mga Judio ay hindi bukas ang pag-iisip (liberal).  Kinikilala nila na ang Biblia ay nagmula
sa Dios.  Ang punto ng di-pagkakasundo ay sa layunin ng Kasulatan.  Sinabi ni Jesus na ang layunin ng
Kasulatan ay isa.  “Ipinahahayag nito ang Salita ng Dios sa Akin.  Ito ay tungkol lahat sa Akin, Jesu Cristo,
ang Salita ng Dios.”  Sabi ng mga Judio, “Hindi.  Hindi ito tungkol lahat sa pagkakilala sa iyo.  Kundi ito ay
tungkol sa kung paano nakatingin ang Dios sa atin upang itaas Siya at kung paano namin maililigtas ang
aming sarili.”  Sinaliksik ng mga Judio ang Kasulatan.  Nagsaliksik sila at nagsaliksik.  Sila ay maingat sa
kanilang pagsasaliksik sa Kasulatan.  Kinabisa nila ito mula harap hanggang likod at mula likod hanggang
harap.  Ngunit wala itong nagawang mabuti sa kanila.  Ipinahamak sila nito dahil tinanggihan nila si Cristo.
Hindi nila nakita ang buong punto.  Ang Kasulatan ay ibinigay upang makilala natin si Jesus at sumampalataya
sa Kanya.  Ngunit para sa mga Judio ito ay naging pam-paaralan.  Ito ay naging panlabas.  Ito ay naging mas
tungkol sa panlabas na buhay.  Hindi sila nailapit sa Dios.  Hindi nila nalaman ang tungkol sa kanilang sarili
bilang mga makasalanan.  Hindi sila lumapit, pagkatapos masaliksik ang Kasulatan, upang sumamba sa krus
ni Jesu Cristo.  Hindi sila sumampalataya kay Jesus.  Ang layunin, ang tuon, ng pagsasaliksik ng Kasulatan
dapat ay upang makilala ko Siya. 

Ngayon mayroon ding mga nagsasaliksik ng Kasulatan.  Naniniwala sila na sinasaliksik nila ang Kasulatan.
Subalit niloloko lang nila ang kanilang mga sarili.  Sinasabi ni Jesus na ang dahilan kung bakit ang mga lalaki
at mga babae, mga binata at mga dalaga, ay dapat saliksikin ang Kasulatan ay upang malaman na sila ay
nagpapatotoo tungkol sa Kanya.  Kung hindi ko sila sasaliksikin dahil sa layuning iyon,  na sinasabing, upang
malaman ang tungkol kay Cristo na nagmula sa langit para sa aking kaligtasan at napako sa krus at muling
nabuhay upang ako ay mapatawad at mamuhay sa Kanya, kung hindi ako magsasaliksik sa dahilang iyon,
kung gayon ang pagbabasa ko ay walang pakinabang.  Hindi, mas malala pa.  Hahatulan ako nito.  Ang buhay
na walang hanggan ay matatagpuan sa pagsasaliksik ng Kasulatan, sa pagkakilala kay Jesu Cristo.  Sila ay
nagpapatotoo tungkol kay Jesus.

Sinasaliksik mo ba ang Kasulatan?  Pinaniniwalaan mo ba ang Kasulatan?  Sa pamamagitan ng biyaya ng
Dios, sumasampalataya ka ba sa Isa na naghayag sa iyo ng Kasulatan – si Jesus, ang Anak ng Dios?
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Ang Biblia, sa lahat ng mga bahagi nito, ay ang patotoo ni Jesu Cristo.  Naaalala mo ba ang sinabi ni Jesus
sa dalawang naglalakbay sa Emaus (Lucas 24:27)?   “At magmula kay Moises at sa mga propeta ay
ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan.”  Silang lahat ay
tungkol kay Jesu Cristo. 

Kaya nga tayo ay nasasabik tungkol sa Biblia.  Kaya nga tayo ay nasasabik tungkol sa ating pagkakataon na
sama-samang makapag-aral ng Biblia sa iglesia.  Kaya nga tayo ay nasasabik tungkol sa pagdalo sa iglesiang
biblikal kung saan ang Salita ng Dios ay ipinaliliwanag bawat Linggo.  Tayo ay nasasabik dahil sa paraang ito
ay nakikita natin Siya, nakikilala natin Siya.  Naririnig natin Siyang gumagabay at nagtuturo sa atin at inaaliw
tayo at ginagabayan tayo sa walang hanggang daan.  Naririnig natin Siyang nagbibigay-katuruan sa
pag-aasawa at sa ating mga trabaho at sa ating pananalapi at sa pakikipag-date.   Ipinagkakaloob Niyang
malaman natin ang lahat tungkol sa Kanya.  

Naniniwala ka ba sa Anak ng Dios tungo sa buhay na walang hanggan?  Naniniwala ka ba sa Kasulatan?
Naniniwala ka ba sa Kanyang katuwiran bilang tanging bagay na makapag-wawasto sa iyo sa Dios?  Inilalagay
mo ba ang iyong tiwala sa krus?  Nagpasya ka na bang mamuhay sa harap ng Dios kay Cristo sa buong buhay
mo?  Lahat nang ito ay dahil sa biyaya ng Dios sa iyo.

Ngunit ngayon, saliksikin mo ang Kasulatan.  Masikap mo silang saliksikin.  Siyasatin mo sila ng may
mapagmahal na kasiyahan.  Sa gayon ay lalago ka kay Jesus.  Tayo ay aaliwin.  Tayo ay tuturuan.  Tayo ay
palalakasin.  Tatamasahin natin ang walang hanggang buhay.  Tayo ay magpapatuloy sa pamamagitan ng
pagsasaliksik sa Kasulatan.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong pinakabanal na Salita.  At dalangin namin na ito ay aming matanggap bilang kaloob
ng Iyong biyaya kay Cristo.  Saliksikin nawa namin ang Kasulatan.  Makita nawa namin si Cristo na nakasulat
sa bawat pahina.  At nawa kami, sa pamamagitan niyon, ay makilala Siya at matamasa ang buhay na walang
hanggan sa pamamagitan Niya.  Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. 


