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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Pedro 1:20-21

“Banal Na Kasulatan: (2) Ang Sumulat Nito”

ni Rev. Douglas J. Kuiper

Noong nakaraang linggo ating sinuri ang kapahayagan ng mang aawit,  “Ang salita mo'y ilawan sa aking
mga paa, at liwanag sa aking landas,” at ating napansin na naniniwala ang mang aawit sa Kasulatan na
siyang Salita ng Dios.  Ano ang ibig niyang sabihin nang tawagin niya ang Kasulatan na Salita ng Dios?
Sa anong kaisipan na ito ay Salita ng Dios?  Ito ba ay ang salita na patungkol sa Dios?  Tiyak hindi ito
totoo.  Ipinapahayag ng Kasulatan ang Dios na si Jehovah.  Subalit higit pa rito, na ang Kasulatan ay ang
salita lamang na patungkol sa Dios, dahil sa katunayan ang Kasulatan ay ang salita ng Dios na isinulat,
nagmula ito sa Dios, ang salita na ang Dios ang sumulat.  Ito ang ating ibig sabihin nang tawagin natin
ito na salita ng Dios.

Mahalagang maunawaan ito at paniwalaan na ang Dios ang manunulat ng Kasulatan, una sa lahat, dahil
alam natin ang sumulat ng isang aklat, mayroon na tayong kaisipan sa kahalagahan nito.  Ito ay totoo
sa ibang aklat na ating binabasa sa pang araw-araw na buhay.  Ang malaman ang iba’t ibang mga
manunulat at ang klase ng sulatin na ginawa, ating makikita ang pabalat at hatulan ang aklat.  Kahit
madalas tayong pinapayuhan na “huwag hatulan ang isang aklat sa pabalat nito,” tunay na may mga
pagkakataon na ang bagay na ito ay posible pa rin.  Kaya nga, sa Kasulatan, kung alam natin na ang
Dios ang sumulat nito, mayroon agad tayong kaalaman sa kahalagahan ng aklat.  Ang maniwala na ang
Dios ay ang tanging nag-iisang Dios, at Siya ay nagsasalita ng katotohanan, nalalaman natin na ang aklat
na ito ay magsasalita din ng katotohanan.

Kaya naman, pangalawa, mahalaga na malaman na ang Dios ang manunulat ng Kasulatan dahil ito ay
magbibigay sa atin ng kaunawaan ng pagtitiwala sa aklat.  Nang magsalita ang mang aawit ng Kasulatan
na siyang ilaw sa ating mga paa at liwanag sa kanyang landas, siya ay nagsasabi ng patungkol sa
pagtitiwala at mapagkakatiwalaang patnubay.  Dahil ito ang salita ng Dios.

Saan tayo magsisimula ngayon habang nagsasalita ng patungkol sa Kasulatan na siyang Salita ng Dios
at Dios ang sumulat nito?  Magsisimula tayo sa puntong pananampalataya.  Sinasabi ng Kasulatan na
ito ay Salita ng Dios at naniniwala tayo kung ano ang sinasabi ng Kasulatan.  Sa pangkalahatan, tayo ay
naniniwala dito kapag ang isang sinasabi sa atin ng aklat kung sino ang sumulat nito.  Bihira nating
tinatanong ang sumulat ng aklat, sa katunayan, mababasa mo ang pangalan nito sa pabalat pa lamang
ng aklat.  At ito ay tunay din sa atin pagdating sa Kasulatan.  Hindi natin tinatanong ang may akda ng
Kasulatan kapag sinabing ang sumulat nito ay ang Dios.  Gayonman, ang ating pananampalataya ay hindi
bulag na pananampalataya.  Alam natin na ang Dios ang sumulat nito at kapag sinabi ng Dios na Siya
ang sumulat nito Siya ay tama, dahil ang mga bagay na inihula ng Kasulatan ay mangyayari nga.  Walang
tao na paunang nakakita sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa panahon at sa kasaysayan.  Ang
Kasulatan ay dapat isinulat ng Dios.



Page 2 of  5

Ito ngayon ang itinuturo ng apostol na si Pedro, sa pamamagitan ng pagkasi ng Dios, sa II Pedro 1:21,
21.  “Na malaman muna ito, na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling
pagpapaliwanag.   Sapagka't hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman: kundi ang mga tao
ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo.”  Dito tinuturuan tayo ni Pedro sa
manunulat ng banal Kasulatan.  Una, pansinin mo, na siya ay nagsasalita sa pinagmulan ng Kasulatan.
 “Alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag.”  Paglipas ng maraming
mga siglo may mga hula na naitala sa Kasulatan.  Ang hula una sa lahat, ay bagay na pasalita.  Sinasabi
ni Pedro na ang “Ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng Espiritu Santo.”  Subalit
ang mga hulang ito ay naisulat na.  At ang salitang “Kasulatan” ay nangangahulugan ng “mga sulat.”
Kaya ang nasa isipan ni Pedro ay ang pagdating ng Kasulatan, ang pinagmulan ng Kasulatan.  At hindi
lang basta bahagi ng Kasulatan, kundi ang nasa isipan niya ay ang buong Kasulatan.  Kahit pa totoo na
ang panahon ng ito ay maisulat niya, ang Kasulatan ay hindi pa kumpleto, pero ang nasa isipan pa rin
niya ay ang buong Kasulatan, ang banal na mga sulat na nasa bayan ng Dios sa panahong iyun.  “Alin
mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag.”  Ang nasa isipan niya ay ang
buong Kasulatan.

Unawain natin ngayon, na si Pedro ay nagsasalita sa pinagmulan ng Kasulatan, pansinin sa pangalawang
lugar nito, na nilinaw niya sa puntong ito.  Ang tao ay walang muwang sa pagsusulat ng Kasulatan.  Ang
sabihin na ang Dios ang manunulat ng Kasulatan ay hindi nangangailangan sa atin na itanggi ang mga
taong ginamit sa pagsulat ng Kasulatan.  Ang sumunod na teksto ay nagsalita rin nito.  “Ang mga tao
ay nagsalita buhat sa Dios.”  At nalalaman natin sa ating mga sarili na sa pagsusulat ni apostol Pedro ng
mga salitang ito, ay sumusulat ng Kasulatan.  Malinaw sa Kasulatan na si David ang sumulat ng marami
sa Mga Awit; na si Isaias ay ang tao na siyang nangyaring dumating sa Isaias; na si Pablo ang sumulat
ng maraming sulat.  Karamihan sa mga aklat ay makikilala na ang tao ang kinasangkapan.  Hindi natin
itinatanggi na ang tao ay ginamit upang maisulat ang Kasulatan nang sabihin natin na ang Dios ang
sumulat ng Kasulatan.  Subalit ang ibig nating sabihin na ang mga salita at kaisipan ng Kasulatan ay hindi
nagbuhat sa mga tao.  Sinasabi ng talatang 20,  “Alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa
sariling pagpapaliwanag.”  Ito ang ating unang patunay na ang mga salita, ang kaisipan, at ang nag
udyok sa pagsulat ng Kasulatan ay hindi mula sa mga tao.  Nang sabihin kasi ni Pedro sa talatang 20 na
walang hula sa Kasulatan ang nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, hindi niya ibig sabihin lamang na
ituro na  walang sinoman na dapat akalain na nauunawaan niya ang Kasulatan at hindi ang iba.  Totoo,
na minsan, kakaunti sa mga tao ang may tumpak na kaunawaan sa Kasulatan.  Subalit ang punto ni
Pedro, walang anomang hula na nararapat sa pansariling pagpapaliwanag, at walang aspeto ng
Kasulatan ay nasa pansariling pag-iisip lamang ng sumulat nito.  Huwag kang magpunta kay Pedro ay
itanong sa kanya na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin.  Huwag kang magpunta kay Isaias at
itanong sa kanya na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin.  Dahil ang mga tao na sumulat ng
Kasulatang ito, ang taong kinasangkapan, ay hindi binigyan ng pansariling kaisipan lamang.

Ang pangalawang aspeto ay matatagpuan sa teksto na sumusuporta sa kaisipan na ang mga pananalita,
mga kaisipan, at tapat na layuning sumulat na hindi nagmula sa tao na sinasabi ni Pedro ito sa mga
salitang:  “Sapagka't hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman.”  Sina Pedro, Pablo at Isaias
ay hindi na lamang nagising isang araw at sinabing,  “Sa palagay ko, gusto kong sumulat ng isang aklat
na babasahin sa lahat ng panahon ng bayan ng Dios at kanilang tatandaan.”  Ang pagkakasulat ng
Kasulatan ay hindi dahil sa kanilang kalooban.  Gaya na lamang ng kaligtasan, na hindi ayon sa kalooban
ng tao, (ating mababasa sa Mga Roma 9:16),  “Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi
sa Dios na naaawa.”  Gaya na lamang ng pagpapadala kay Cristo sa pagiging tao, ito ay hindi ayon sa
kalooban ni birheng Maria (sinabi ng Dios sa kanya ang gagawin niya, pero hindi niya ito tinanong kung
papayagan ba o ang kanyang pag-sang ayon), ganyan din ang Kasulatan.  Ang hula ay dumating noong
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una dahil sa kalooban ng tao.  Hindi mahalaga dito ang niloloob sa kalooban ng pantaong kasangkapan.

Kaya pangatlo, sa teksto na ipinapakita sa atin ng mga salita, kaisipan at tapat na layunin na isulat ay
ito hindi sa tao sa pangungusap na ito:  “Ang mga tao ay nagsalita buhat sa Dios, na nangaudyokan ng
Espiritu Santo.”  Ang salitang “nangaudyukan” ay ginamit sa ibang mga Kasulatan na tumutukoy sa isang
barko na tinatangay ng hangin.  Hindi ang kalooban ng barko sa sarili niya o ng nagmamaneho ng barko,
hindi ang pagkilos ng barko ang nagpapagalaw sa barko.  Ito ay ang hangin lamang.  Ang barko ay
nagkukusa lang.  Kaya ang sitas na ito ay nagtuturo ng napakalinaw na sa pamamagitan ng Dios ay
ginamit ang pantaong kasangkapan upang maisulat ang Kanyang Kasulatan, ang mga taong ito ay
nagkusa patungkol dito.  

Kabaligtaran sa iniisip ng maraming tao ngayon na mayroon sa loob ng Kasulatan ng isang pantaong
sangkap.  Hindi lang dahil ginamit ng Dios ang mga tao na maisulat ang Kanyang Kasulatan, kundi ang
tao mismo ay may pansariling opinion din sa kanyang naisulat; marahil, tinawag ito na kapwa-may-akda
ng Kasulatan; na may ibang bahagi ng sangkap ng Kasulatan ay para sa Dios at ang ibang bahagi ay
pantao; o binigyan ng Dios ang tao ng kaisipan na sumulat, pero isinulat ng tao ang mga ito sa kanilang
sariling pangungusap – ang sangkap ay mula sa Dios at ang anyo naman ay sa pantao.  Hindi na
mahalaga kung paano mo ito ipapaliwanag sa pantaong kaisipan.  Alinman sa dalawa, mauuwi sa ganito
ang kaisipang ito:  ang tao ay hindi lang ginamit, hindi lang naudyukan ng Espiritu, kundi ang tao talaga
ay aktibong kasama sa pagsusulat ng Kasulatan.  Ang ganitong kaisipan na ang salita ng Dios sa ating
teksto ay nagbibigay linaw:  “Ang hula ay dumating hindi noong unang panahon dahil sa kalooban ng
tao kundi ang mga banal na tao ng Dios ay nagsalita habang pinapakilos ng Espiritu Santo.”

Sa ganito ang bibinigyang-diing positibo ng teksto samakatuwid, ay ang pagkilos ng Dios sa pagsusulat
ng Kasulatan.  Nilinaw ng teksto na ang pagsasalita ng hula sa Kasulatan, at gayon din ang pagsusulat
ng gayong mga hula, ay gawa lamang ng Dios.  Dahil ang Espiritu Santo na nagpakilos sa mga tao ng
Dios na magsalita at sumulat ay ang Dios.

At sa ganito ang gawa ng Dios ay naging malinaw mula sa katotohanan na may isang napakalinaw na
patunay na binigyang diin sa orihinal:  dahil ang mga hula nooong una ay hindi dumating sa kalooban
ng tao, kundi ng mga banal na tao ng Dios na nagsalita habang sila ay pinakilos ng Espiritu Santo.  Ang
teksto ay nagsasalita ng kahanga-hangang inspirasyon.  Hindi natin ginamit ang salitang “inspirasyon”
na ibig sabihin na ang Dios, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay gumabay sa mga tao upang ang
kanilang naisulat ay hindi ang kanilang sariling salita kundi salita ng Dios.  Hindi sa ganitong paraan natin
ginagamit ang salitang inspirasyon ngayon.  Sinabi natin ang salitang “kinasihan” na gumagawa ng isang
bagay – na may kaisipan o pampasigla.  Hindi ganito talaga ang ibig sabihin ng ating teksto.  Naipakita
na natin na ang tao ay nagkusa lamang.  Ang salitang “inspirasyon” sa ating paggamit nito ay may
pagsasagawa upang sumulat ng Kasulatan na nangangahulugan na ang Espiritu Santo ay gumabay sa
mga tao ng Dios upang sa gayon ang kanilang naisulat ay hindi ang kanilang salita kundi ng Dios.

Ang isang napakahalagang katanungan ay ito, Paano nangyari ang inspirasyong ito?  Ito ay isang
mahalagang katanungan dahil ang ilan dito ay nagkakamali.  Upang bigyang katarungan ang kaisipan
na ang Kasulatan ay naisulat ayon sa dikta ng Dios.  Hindi rin ito totoo.  Makikita din natin mula sa
Kasulatan na naisulat ni Pablo ang kanyang mga karanasan at ayon sa kanyang sariling pagkatao.  Sa
pagsulat ni David ng Mga Awit 23, hindi niya tiyak isinulat ang nagdidikta sa kanyang tainga kundi
isinusulat niya ang sariling karanasan at ang kanyang kapahayagan at kung ano ang kanyang paniniwala
na totoo.  Hindi ito isang kaso ng mechanical inspiration (o tila robot ang tao na naisulat ang Kasulatan).
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Gayonman, dapat din tayong magbantay laban sa kaisipan ng ilan na nagsasabi na habang nabubuhay
pa si David, o habang si Pablo ay nabubuhay pa, ang Dios ay may kaisipan ng ilang katotohanan na nais
Niyang maibigay sa Kanyang bayan at kaya naman tumingin Siya sa paligid upang makita kung sino ang
pinakamabuting tao na magagamit para maibigay ang katotohanang ito at naisipan niyang pagpasiyahan
na piliin si David at nariyan sina Pablo at Pedro rin, ginagamit ang mabuting kaparaanan na meron Siya
ayon sa Kanyang naisin.  Huwag din nating puntahan ang gayong direksyon.

Paano kumilos ang Espiritu sa mga tao para maisulat nila, habang kanilang ipinapahayag ang pansariling
pagkatao at kanilang mga karanasan sa buhay, na letra-por-letra, na walang kamalian, ang salita ng
Dios?  Para masagot ang katanungan ito, dapat isipin ang katotohanan ng soberanong Dios.  Ang Dios,
mula sa walang hanggan, ay soberanong nalaman ang lahat ng bagay na mangyayari sa panahon at
kasaysayan.  Kanyang soberanong nalaman ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng
Kanyang iglesia.  Samakatuwid, Kanyang soberanong nalamang isulat ang Kanyang Kasulatan, upang
maipakilala ang sarili sa Kanyang bayan kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng daan ng pagkakasulat ng
salita.  Ito ay may kinalaman sa pagiging soberano ng Dios.

Mula sa walang pasimula, Kanyang nalaman ang bawat bahagi ng Kasulatan na dapat maisulat – ang
animnaput anim na iba’t ibang aklat.  At Kanyang kinilala na ang mga aklat na ito ay ayon sa iba’t ibang
uri – ang iba ay sa anyo ng isang liham sa Kanyang iglesia, ang iba ay nasa anyo ng pagbabalik
kaysasayan, ang ilan aman ay sa paraang patula.  Kanyang nalaman din na ang mga aklat na ito ay
maisusulat ng iba’t ibang mga manunulat upang bigyang-diin na kapag naisulat ito ng iba’t ibang
manunulat, pero nagsasalita ng magkakatulad na katotohanan, ibig sabihin ang manunulat ng aklat na
ito ay walang iba kundi ang Dios. 

Ayon sa kaalaman ng Dios mula sa walang pasimula, nagtaguyod ng Kanyang probidensya ng isang
David.  At upang maisulat ni David ang salmo ito ng Mga Awit 23, na siya namang nalaman ng Dios mula
sa walang hanggan na gagawin ni David, ginawa ng Dios una si David na isang pastol.  Nalaman ng Dios
na Kanyang gagamitin ang isang Pablo upang magsalita sa iglesia ng pagdurusa na dapat pagtiisan ng
iglesia.  Upang maihanda at sanayin si Pablo na magawa ito, nalaman ng Dios na ang isang Pablo ay
magdurusa ng maraming mga bagay ng ebanghelyo – kasama na ang paghahagupit at pagkakulong.
Nagtaguyod ang Dios, ng mga lalaki na nais Niyang sumulat ng Kanyang mga Kasulatan, na
pinangangasiwaan ng bawat aspeto ng kanilang buhay upang maisulat ang kanilang pahayag ng kanilang
sariling pagkatao at sumunod sa kanilang mga karanasan subalit sa lahat ng ito, ay ang Salita ng Dios.

Paano ito mangyayari?  Kung sa puntong ito ikaw ay hindi pa nasiyahan sa kasagutan, ating masasabi
na ito ay isang himala!  Walang duda na ito ay isang himala (ang inspirasyon ng Kasulatan) na
pagpapadala ng Dios kay Cristo sa ating laman at pinalaki ng isang birheng Maria na maging
kasangkapan na Kanyang ginamit hanggang sa katuparan.  Ito rin ang himala na nagligtas sa atin, sa
pagkilos ng Kanyang Espiritu Santo sa ating mga puso, at gayonman tinanggap ang lahat ng papuri sa
gawang kaligtasan.  Kaya ang Kasulatan, at ang inspirasyon ng Kasulatan, ay isang kahanga-hanga at
isang himala ng Dios.

Dapat mong malaman muna ito, mga minamahal na tagapakinig sa radio, na walang hula ng Kasulatan
ay sa anomang pansariling paliwanag.  Dahil ang hula ay hindi dumating noon dahil sa kalooban ng tao,
kundi ng mga tao ng Dios habang sila ay pinapakilos ng Espiritu Santo.  Iyan ang una mo dapat
malaman.  Dahil kung ito muna ang malalaman mo, mauunawaan mo kung bakit ang Kasulatan ay
tiyakang nararapat pagkatiwalaan.  Sinabi ito ni apostol Pedro sa mga banal sa talatang 19:  “At kami
ay mayroong lalong panatag na salita ng hula; na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong
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sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa
pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso.”  Isang higit na
katiyakang salita ng hula! 

Paano malalaman ng mga tao na sinulatan ni Pedro na siya ay nagsasalita ng katotohanan?  Si Pedro ay
nagbabala sa iglesia laban sa kamalian ng aral, kasama na dyan ang patungkol sa pagdating ni Jesu
Cristo.  At siya rin ay nagbabala sa kanila laban sa imoral na pamumuhay, ang makasalanang
pamumuhay na doon sila inihahatid ng kamalian.  Paano malalaman ng kanyang mga sinusulatan na ang
kanyang sulat ay mula sa puso?  Kanyang binibigyang-diin ang pagtitiwala sa kanyang sinasabi, na una
sa lahat, sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay nasa Bundok ng Transfiguration (pagbabagong-anyo
ni Jesus) nang marinig niya ang Dios na nagsabi kay Cristo:  “Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong
lubos na kinalulugdan.”  Subalit nang sabihin ni Pedro,  “Huwag kayong maniwala sa kung ano ang
naisulat ko dahil lang sa dahilang iyan.  Kami ay may mas higit na tiyak na salita.  Ito ay ang naisulat ko,”
ang ibig sabihin ni Pedro na sinasabi sa iglesia,  “ito ay ayon sa buong Kasulatan.  At walang anomang
bahagi ng Kasulatan ay gawa o resulta ng kalooban ng tao.”  Ang Kasulatan ay salita ng Dios.  Kaya
naman ito ang gumagawa kaya ang Kasulatan ay isang tapat na patnubay.  At ito rin ang gumagawa
kaya ang mga isinusulat ni Pedro dahil sa inspirasyon ay tunay para sa atin.

Nangaral si Pedro para sa mga banal, “na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan,
na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim.”  Kung inyong natatandaan noong
nakaraang linggo na aking sinabi ang pangangailangan para sa Kasulatan bilang isang ilaw na
magliliwanag sa madilim nating landasin?  Sinasabi ni Pedro,  “nalalaman natin na ang Kasulatan ay ang
salita ng Dios, mapapagkatiwalaan mo ito na patnubay mo sa iyong patutunguhan.  Dapat mong
unawaing mabuti ang Kasulatan.”

Igawad nawa ng Dios sa bawat isa sa atin ang biyaya na kapahayagan na ang Kasulatan lang ang
Kanyang salita at unawain ito.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, aming dalangin na sa pamamagitan ng Inyo pong Banal na Espiritu ay
hikayatin kami sa katotohanan na sinasabi ng Iyo pong salita at gawin sa amin na ibigay ang lahat ng
kaluwalhatian at parangal sa Iyo pong pangalan para dito.  Magawa namin na unawain ang Kasulatan
at huwag isantabi ang sinasabi sa amin.  Sa kaluwalhatian ng Inyo pong pangalan at alang-alang kay
Cristo, Amen.


