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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Juan 10:35

“Banal na Kasulatan: (5) Ang Pagkadi-Maaaring Magkamali (Infallibility) Nito”

ni Rev.  Douglas J. Kuiper

Alam dapat ng anak ng Dios ang Kasulatan sa pagkadi-maaaring magkamali nito.  Hindi lang sa kawalang
kamalian.  Na ito ay totoo rin naman.  Ang kawalang kamalian ay nangangahulugang walang kamalian
sa mga ito.  Subalit ang pagkadi-maaaring magkamali rin naman (walang kakayahang magkamali sa mga
ito).  Na ang infallible (o pagkadi-maaaring magkamali) ay nagpapaliwanag kung bakit ito walang
pagkakamali.  Walang kamalian, hindi lang dahil sa nagkataon lang, kundi dahil ang Kasulatan ay hindi
talaga maaaring magkataglay ng mga kamalian sa loob nito.

Ang dahilan kung bakit ang Kasulatan ay hindi maaaring magtaglay ng mga kamalian dito ay dahil ito
ay Salita ng Dios at ang Dios ay hindi makakapagsinungaling.  Imposible sa Dios na magsinungaling
(Heb. 6:18), na ang Dios na siyang nangako (Tito 1:2).  Ang Dios ay hindi tao na magagawa Niyang
magsinungaling (Mga Bilang 23:19).  Dahil ang Dios ay Dios ng liwanag at ng katotohanan at ng
di-nagbabagong katotohanan, kaya sa Kasulatan ay walang mga kasinungalingan, kamalian, o
pandaraya.

Na ang Kasulatan ay infallible, subalit hindi dahil mula ito sa katotohanang di-nagbabago ang Dios, kundi
ito ay nagpapahayag din ng kalagayan sa Kasulatan mismo.  May ilang bilang ng mga sitas na nababagay
o nagtuturo nito sa ilang digri, subalit ang lumang teksto patungkol sa pagiging infallible ng Kasulatan
ay ang Juan 10:35.  Dito ating mababasa (at si Jesus ang nagsasalita dito):  “Hindi mangyayaring sirain
ang Kasulatan.”

Ito ngayon ay isang pahayag ni Jesus bilang isang magulang.  Ito ay nabanggit kaugnay sa isang
argumento na Kanyang ginagawa sa mga Judyo.   Kaya nga, dapat nating pag-aralan ito kaugnay sa
buong pangyayari at buong argumento.  Subalit may pakinabang sa paggawa ng ganito.  Dahil ang
konteksto at sa liwanag ng argumento, ay hindi lang sinasabi ni Jesus na ang Kasulatan ay hindi masisira
(pero kahit  maliwanag na ginawa Niya iyan), kundi Kanya rin ibinabagay at inilalarawan itong doktrina
ng Kasulatan na infallible.

Ating suriin ang mga pananalita ni Jesus,  “Hindi mangyayaring sirain ang Kasulatan.”

Ang pangyayari sa pagtitiyak na ito habang ang mga Judyo ay handa ng batuhin si Jesus, sa pag-aakusa
sa Kanya ng pamumusong.  “Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin,” ito ay
mababasa natin sa Juan 10:31.  At sa talatang 32, sumagot si Jesus sa kanila,  “Maraming mabubuting
gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin?”
Sumagot ang mga Judyo sa Kanya, na sinasabi,  “Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin,
kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios”  (v. 33).
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Sa pagtatangka na batuhin si Jesus, ang mga Judyo ay kunwari na masigasig para sa kaluwalhatian ng
pangalan ng Dios,  dahil ang pamumusong ay isang karumal-dumal na kasalanan laban sa Dios.  Ito ay
pagsasalita ng laban sa Dios o sa Kanyang kapangyarihan o sa Kanyang karangalan.  Ito ay pagsisimbulo
sa katangian ng Dios na masama o pagtanggi na Siya ay mabuti.  Ito ay napakapangit na kasalanan, at
dapat bantayan natin na labanan ito – na ating tanggihan ang mahahalagang katotohanan tungkol sa
Dios, ang tanggihan na ang Salita Niya ay tunay, ay pagtanggi rin sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang
biyaya – ito at ang mga maraming bagay pa, ang bumubuo sa pamumusong.

Sa Lumang Tipan, ipinag-uutos ng Dios ang pagbato bilang parusa sa pamumusong.  Ang pagbato ay
isang tanda ng sumpa ng Dios – gaya ng kamatayan ni Cristo sa krus na isang sumpang kamatayan.
Ang buong kapulungan ay dapat makiisa sa pamumukol na ito upang ipakita ang kanilang galit sa
kasalanan ng pamumusong at kanilang pag-ibig sa Panginoon.  Samakatuwid, nagpapanggap ang mga
Judyo na may sigasig sa kautusan ng Dios sa pamamagitan ng pagsunod sa pagkakataong ito.
Gayonman, ipinapakita nila ang kanilang bulag na galit kay Jesus bilang Cristo.

Ang ipinapakita ng kanilang galit, ay una sa lahat, ang katotohanan ng kaasalan na kanilang layunin
upang batuhin Siya na isang ilegal sa panahon nila.  Pinamamahalaan ng Roma ang Judea, at sinabi ng
Roma sa mga Judyo na hindi sila makakapaglagay sa sinoman sa kamatayan ng walang pahintulot ng
Roma.  Pero walang paglilitis noon sa Roma.  Ang mga Judyo ang gumagawa ng paglilitis sa kanilang
mga kamay at kanilang babatuhin si Jesus.

ipinapakita rin nito na ang kanilang galit ay naulit na lang na pagtatangka.  Sinubukan na nilang batuhin
Siya noon.  At sa panahong iyun, nakatakas Siya sa kanila.  Hindi pa kasi iyun ang Kanyang panahon.
Subalit ngayon, dahil natagpuan na naman Siyang muli, at hindi rin sila naniniwala sa mga Salita Niya,
handa na naman silang batuhin Siya na hindi naman nagkasala.  Ang kanilang pangangatwiran ay dahil
Siya ay namumusong, dahil sa pag-angkin na Siya ay Dios.

Subalit Siya ay Dios.  At Kanyang ipinakita ng maraming ulit na Siya ay Dios.  “Maraming mabubuting
gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin?
“  Sa pagpapalit sa tubig tungong alak, sa pagpapagaling sa may sakit, sa pagpapakain sa maraming tao,
sa pagpapatawad ng mga makasalanan – sa lahat ng mga bagay na ito ipinakita ni Cristo na Siya ay Anak
ng Dios, dahil nagagawa Niya ang mga bagay na hindi magagawa ng sinomang tao.  Subalit sila ay
bulag.  Galit sila sa Kanya at babatuhin nila Siya.

Bilang tugon sa kanilang pagtatangka na batuhin Siya, ipinagtanggol ni Jesus ang Kanyang sarili.
Ngayon, bilang Dios na nasa Kanyang katauhan, hindi Niya kailangang ipagtanggol ang sarili.  O,
magagawa Niyang patumbahin ang mga ito ng walang lakas.  Subalit ipinagtanggol Niya ang sarili upang
ilantad ang katigasan ng kanilang puso at iwan silang walang maidadahilan.  At ang Kanyang
pagtatanggol ay maliwanag.  Ipinaalala Niya sa kanila ang mga gawa na Kanyang nagawa at kung
paanong napatunayan Niya na Siya ang Mesias (vv. 37, 38:  “Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng
aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan.  Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit
hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo
at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama”).  Hindi ba’t nakakapagtaka na ang tao
na nakakapagpalayas ng demonyo ay hindi Dios?  Ang maniwala na Siya ay Dios – na Siya lamang ang
may kapangyarihan sa masasama.  Ito ay bahagi sa pagtatanggol ni Jesus – ang mga gawa na Kanyang
nagawa upang ipakita na Siya ang Mesias.

Ang pangalawang bahagi sa pagtatanggol ni Jesus ay ang Kanyang apela sa Kasulatan ng Lumang Tipan.
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Sinagot sila ni Jesus:  “Aking sinabi, Kayo'y mga dios?   Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga
dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), Sinasabi baga ninyo tungkol sa
kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako
ang anak ng Dios?”  (vv. 35- 36).   Sinipi ni Jesus ang Mga Awit 82:6.  Ang salmo ay nagsasaad ng
panlupang mga hukom at ng paghatol ng Dios sa mga panlupang hukom.  Ating mababasa sa talatang
1:  “Ang Dios ay tumatayo sa kapisanan ng Dios; siya'y humahatol sa gitna ng mga dios,”  at pagkatapos
sa mga talatang 6 at 7:  “Aking sinabi, Kayo'y mga dios, at kayong lahat ay mga anak ng Kataastaasan.
Gayon ma'y mangamamatay kayong parang mga tao, at mangabubuwal na parang isa sa mga pangulo.”
Sa salmong ito ang Dios sa pamamagitan ng inspiradong salmo, ay nagsasabi na ang panlupang mga
hukom na kahit pa sila ay mga dios (hindi ibig sabihin na banal sa kanilang kalikasan kundi sila ay
pinagkatiwalaan ng banal na paghatol o kahatulan), gayonman sila ay mga tao lang at mamamatay na
tulad ng tao at isang araw, mananagot sa Hukom ng mga hukom, sa Dios mismo.  Samakatuwid ang Mga
Awit 82, ay nagpapaalaala sa lahat ng mga hukom na humatol ng matuwid.

Subalit ngayon si Jesus ay umaapela sa salmong iyan na dito tinawag ang mga tao ng Dios, mga mortal
at makasalanang mga tao, tinawag na dios dahil may banal na paghatol na ipinagkatiwala sa kanila, ito
ay ang panlupang kahatulan.  “Kung tinawag ng Dios ang mga tao na mga dios, bakit ninyo Ako ngayon
kinapopootan, kayong mga Judyo, nang hindi ako gumawa ng kasalanan kundi tanging kabutihan lang
at kaya naman nagpapatotoo Ako na ako ang tunay na Dios?”  tanong ni Jesus.  May kaugnayan ito na
sinasabi Niya,  “at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan.” Dito nakasalig ang argumento – ang
pagiging infallible ng Kasulatan.

Nang sabihin ni Jesus ang talatang 35 ng Juan 10,  “at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan,” hindi
Niya ibig sabihin na ang Mga Awit 82 lang ang hindi masisira – na ating dapat tanggapin ang Mga Awit
82 sa kung ano ang sinasabi nito – subalit ang nasa isipan niya ay ang buong Kasulatan.  Ang Kasulatan
ay masisira at, samakatuwid, walang bahagi ng Kasulatan ang masisira pa.  Ang sirain ang Kasulatan ay
pag-aalis ng awtoridad nito.  Hindi masisira ang Kasulatan dahil ang awtoridad nito ay ibinigay na buhat
sa Dios.  Walang sinoman ang makakaalis ng awtoridad nito.  

Ang dahilan kung bakit ang awtoridad ng Kasulatan ay hindi masisira ay dahil ito ay hindi talaga masisira.
Dapat mong maunawaan na sa ating koteksto ang salitang “hindi mangyayari” ay nangangahulugang
“hindi ito magagawang mangyari.”  Kaya, ang dahilan kung bakit ang Kasulatan ay walang kamalian ay
dahil ito magagawang masira.  Ang awtoridad nito.  Ang mga salita nito ay naninindigan.

Ngayon, sa ating oras at kapanahunan, maraming mga tao ang hindi sang-ayon sa salitang ito ni Jesus,
at kanilang ipinapalagay na ang Kasulatan ay maaaring may kamalian, na ito ay nalalaman ng kamalian.
Sinasabi ng ilan, na ang Buong Kasulatan ay may kamalian.  Ang mga bahaging iyan ay nagtuturo sa atin
ng tungkol sa kaligtasan kay Jesu Cristo na walang kamalian, pero maraming iba pa na bahagi ng
Kasulatan ay walang kaugnayan sa pagtuturo ng kaligtasan kay Cristo ay may kamalian.  Halimbawa,
sinabi ng mga tao na sa mga magkakaugnay na mga sitas ng Kasulatan ay makakatagpo ka ng hindi
magkakatulad.  May apat tayong kwento ng ebanghelyo.  Sila ay magkakaiba ng kwento ng pangyayari.
Ang mga aklat ni Samuel at ng Mga Hari ay magkakaugnay na pangyayari sa mga aklat ng Mga Cronica.
Dito, may ilang paratang na hindi magkakatulad.  Ang ilan naman na tila kamalian, ay matatagpuan sa
Kasulatan na ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay may kanya-kanyang kalayaan sa pag-kopya ng
Lumang Tipan.  Minsan “nagkakamali” sila ng pagsipi, minsan naman mali talaga ang pinagkukuhaan nila
ng katotohanan.  Halimbawa, si Mateo, ay tila sinipi niya si Zacarias, subalit si Jeremias ang sinabi niya
na kanyang sinipi.  Ang pangatlong pagkakamali sa Kasulatan ay ito, sinasabi ng ilan, may mga itinuturo
ang Kasulatan na kontradiksyon sa sinasabi ng agham at kasaysayan.  Ang Biblia, sabi nila, ay
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nagsasalita ng isang lapad na mundo; samantalang sinasabi sa atin ng agham na ito ay pabilog.  Ang
Biblia ay nagsasaad ng anim na 24 oras sa bawat araw ng paglikha; sinasabi naman ng agham na ang
mundo ay umiikot.  Ito ang mga halimbawa ng ilang paraan na sinasabi ng tao na ang Kasulatan na dito
ay may mga kamalian.

Ano ang dahilan ng pag-iisip na may mga kamalian ang Kasulatan?  Ang totoo, ang sagot ay dahil
tinatanaw nila ang Kasulatan hindi bilang Salita lamang ng Dios, kundi salita ng tao.  At ang mga tao ay
nakakagawa ng pagkakamali.  Isinulat ng tao ang sarili nitong kultura.  Ang mga sulat ng kalalakihan ay
naglalarawan ng kanilang mga limitasyon.  Ang Dios ay hindi ang may-akda, kundi mga tao.  Naipakita
na natin mula sa Kasulatan, na ang Dios ang may-akda ng Kasulatan.  At hindi makakapagsinungaling
ang Dios.

Sa iba, marahil, ay may panganib na sabihin na ang Kasulatan ay may mga kamalian dahil kanilang
ninanais na ipakita na sila ay marurunong sa harap ng sanlibutan.  Mapapahiya sila sa kanilang mga sarili
sa tinatawag nilang kamalian ng Kasulatan kaya naman, sa halip na manghawakan sa tinatawag nilang
kamalian ng Kasulatan bilang katotohanan, tinatawag nila itong kamalian upang makakuha ng respeto
ng sanlibutan.

Sa lahat ng ito, ang tugon ng anak ng Dios ay ang mga salitang ito ni Jesus:  “at hindi mangyayaring
sirain ang kasulatan.”

Dahil sinabi ito ni Jesus, atin itong papatunayan, at gagawin natin ito na isang usaping pananampalataya.
Ang Kasulatan ay Salita ng Dios.  Kilala natin ang ating Dios at minamahal natin ang ating Dios at alam
natin na hindi Siya makakapagsinungaling; samakatuwid ating sasabihin,  “at hindi mangyayaring sirain
ang kasulatan.”  Hindi natin mawawakasang pagkasunduin ang mga di-umanong salungatan na
matatagpuan sa Kasulatan, o hindi natin lubos na maipapaliwanag ang Kasulatan kapag ito ay
nagpapakita na kontradiskyon sa sarili nito o sa patunay pa ng agham, pero hindi natin sinasabi na hindi
natin maipapaliwanag ang mga kaibahang ito na tila kamalian sa Kasulatan.  Kundi sa halip, magsisimula
tayo sa pagsasabi, na kahit hindi natin ito maipapaliwanag, ang Kasulatan ay tumpak pa rin.  Walang
kamalian sa Kasulatan.

Kasabay din nito, dapat din nating maunawaan na marami sa tinatawag nilang mga kamalian ay
mauunawaan ng tama kapag naunawaan ng tama rin ang Kasulatan.  Ang Kasulatan ay ipapaliwanag
ng Kasulatan.  Kapag ang isang manunulat ng Bagong Tipan ay tila sumipi ng di-eksakto mula sa
manunulat ng Lumang Tipan, dapat nating unawain ito na sa pamamagitan ng pagkasi ng Dios kaya
nagawa ng manunulat ng Bagong Tipan na bigyang liwanag ang hula sa Lumang Tipan o sitas na isinulat
ng may-akda ng Lumang Tipan.  At ito’y upang maunawaan ng mainam ng iglesia ni Cristo ang Lumang
Tipan na ibinigay sa Bagong Tipan, at sumipi mula sa Lumang Tipan.  Tandaan mo iyan, tuwing iniisip
mo na ang mga manunulat ng Bagong Tipan ay nagkamali sa pagsipi ng Lumang Tipan.

Hindi dapat palaging inuunawa ang Kasulatan ng literal.  Sa ganitong paraan ating maisasaayos ang ilang
tila di-ugnayan sa Kasulatan.  May apat na mga sulok sa lupa ang isang patula.  May ilang element ng
katotohanan dito.  Subalit ang pagpapahayag na may apat na sulok ay hindi naglalayon na maging
scientific.  Gayonman, nang basahin natin ang Genesis 1 na ang sanlibutan ay nilikha ng anim na araw
(ito ay ang buong umaga at gabi), kaya naman, hindi natin masasasabi na ang mga araw ng 24 oras ay
“isang paglalarawan lamang ng Kasulatan.”  Kundi ang masasabi natin na nilikha ng dios ang sanlibutan
sa isang kahanga-hangang pamamaraan na sinabi Niya sa atin kung paano ito upang hindi madaya ng
pag-aaral ng agham.  Sa pamamagitan ng pananampalataya ating nauunawaan na ang mga sanlibutan
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ay binalangkas sa pamamagitan ng Salita ng Dios.

Ginamit ngayon ni Cristo ang doktrina na nababagay dito at naglalarawan dito.  Dahil tinutukoy Niya ang
Lumang Tipan.  “Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios?”  May
magsasabi siguro agad na,  “Tingnan mo, sinasabi ni Jesus na Siya ay sumisipi mula sa kautusan, pero
ang totoo ang sinisipi Niya ay ang Mga Awit.”  Dapat nating maunawaan na ang salitang “kautusan” ay
ginamit upang tukuyin ang buong Lumang Tipan.  Si Jesus ay nagsasalita ng “kautusan at ng mga
propeta.”  Hindi intension ni Jesus dito sa pahayag na ito ay nagmula sa aklat ng Exodo, Levitico, Mga
Bilang, o Deuteronomio.  Kundi ang punto na matatagpuan sa Kasulatan ang pahayag ng Lumang Tipan.

Higit pa rito, ginamit ni Cristo ang doktrina ng infallibility ng Kasulatan upang ilarawan ito dahil ang
Kanyang sipi ay mas nagiging mas malinaw na ating matatagpuan sa Lumang Tipan.  Ang sipi na ating
matatagpuan sa Mga Awit 82:6 ay nagsasabi,  “Aking sinabi, Kayo'y mga dios.”  Sino ang “Akin” na
nagsabi nito?  Ang mang-aawit marahil.  Marahil ito ang sagot, pabalik sa talatang 1 na ating mababasa,
“Siya'y humahatol sa gitna ng mga dios.”  Hindi ba’t ang mang-aawit ang siyang nagsabi, sa
pamamagitan ng pagkasi, na sa mga Judyo, “Nasabi ko na kanina na kayo ay mga dios.  Ipapaliwanag
ko dito kung ano ang ibig kong sabihin”?  Hindi.  Nilinaw ni Jesus sa Kanyang sipi sa tekstong ito na ang
“Akin” ay ang Dios mismo.  “Hindi ba’t nakasulat sa inyong mga kautusan, Sinasabi Ko, Na kayo ay mga
dios?  Kung tinatawag Niya silang mga dios na sa kanila ang Salita ng Dios ay dumating…”  Tinawag Niya
silang mga dios.  Iyan ay paglilinaw ni Jesus dito na si Jehovah na Siyang Dios ang “Akin” sa Mga Awit
82:6.  Samakatuwid, sa dalawang magkaibang pamamaraan ating makikita na ginamit ni Cristo ang
doktrina ng pagiging infallible ng Kasulatan at sa paglalarawan din nito.

Ito ang batayan ngayon, na ginamit ni Jesus upang patunayan na Siya ang dapat umangkin na maging
Anak ng Dios.  Ang Kanyang mga gawa ay nagpapakita nito at pinapahintulutan ito ng Kasulatan.  Huwag
hayaang paratangan Siya ng mga Judyo na pamumusong.

Dapat nating isapuso ang argumentong ito, na una sa lahat, kilalanin ang Kasulatan sa itinuturo nito. 
Kapag nagtuturo ito na Siya ang Mesias, dapat nating paniwalaan ito.  Kapag nagtuturo ito na ang
Kasulatan ay hindi masisira, dapat nating paniwalaan ito.  Kung ang Kasulatan ay masisira, hindi natin
ito p’wedeng patnubay, na siyang makapagkakatiwalaang bagay sa buong buhay natin.  Kung hindi ito
masisira, ito ang ating gabay ay palaging magiging patnubay.  At sa iyo na tagapakinig sa radyo, hindi
ang salita ko, kundi ang salita ni Jesus ang naririto: Ang Kasulatan ay hindi masisira.  Dito ay walang
kamalian.  Magpakumbaba tayo dito at isapamuhay ito.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, aming dalangin na kung aming inakala na ang Kasulatan ay may kamalian
dito, Ikaw po ay gumawa sa aming pananampalataya sa aming puso na ito ay hindi totoo at hindi
maaaring mangyari.   Maging nauunawaan man namin ang Iyo pong Kasulatan sa bawat aspeto ng
katotohanan, o maging kami man ay may katanungan pa rin tungkol sa kung ano kahulugan ng
Kasulatan, kaya naman, dulutan na aming paniwalaan na ang Salita Mo ay katotohanan at
magpakumbaba kami dito at sa ganitong pamamaraan aming maranasan ang Iyo pong pagpapala.
Alang-alang kay Jesus, Amen.


