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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 77:11 -12

“Aalalahanin Ko Ang Salita ng Panginoon”

ni Rev.  Carl Haak

Ang ating mensahe ngayon ay hinango mula mula sa aklat ng Mga Awit 77:11, 12,  “Babanggitin ko
ang mga gawa ng Panginoon; sapagka't aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una.  Bubulayin
ko ang lahat ng iyong gawa, at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa.”

Dapat nating mahalin ang Biblia tulad ng pagmamahal natin sa ating mga mata.  Mahal natin ang ating
mga mata dahil kung wala ang mga ito hindi natin makikita kung ano ang kaibig-ibig at kung ano ang
maganda.  Kung wala ang Biblia, hindi ko magagawa, sa pananampalataya, ang makita ang liwanag
ng karunungan ng kaluwalhatian ng Dios sa mukha ni Jesu Cristo (2 Cor. 4:6).  Kung wala ang Biblia,
hindi ko magagawang malaman ang di-mahanap na kayamanan ni Cristo (Efeso 3:8).  Kung wala ang
Biblia, hindi ko magagawang malaman na ako ay isang dakilang makasalanan at si Jesu Cristo ay isang
dakilang Tagapagligtas:  “Dios, maawa ka sa akin, na isang makasalanan.”  Ang Biblia ay ang kaloob
ng Dios na nagpapatalino sa akin tungo sa kaligtasan mula sa krus ni Jesu Cristo.  Sa pamamagitan ng
Biblia ang makapangyarihang mga pangako ng Dios ay hinatid sa akin.  Nakita kong lahat ito na
dumadaloy mula sa krus ni Jesu Cristo.

Mabubuhay ka ba nang wala ang iyong mga mata?  Mabubuhay ka ba nang wala ang iyong Biblia – ang
aklat na nagbubukas ng sanlibutan na di-nakikita at kaluwalhatian, ang yaman at ang nagniningning
na pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo sa iyo?

Dapat nating pakamahalin ang aklat ng mga Mga Awit sa Biblia dahil nagpapakita ang Mga Awit ng
karanasan ng isang anak ng Dios.  Ang karanasan ng mang-aawit ay ang iyong karanasan bilang isang
anak ng Dios.  Inilagay ng Dios ang Mga Awit sa Biblia hindi lamang upang tawagin tayo sa mataas na
uri ng pananampalataya at papuri, kundi upang ibigay rin sa atin ang isang pamamaraan ng
pakikipag-laban laban sa kadiliman ng kawalang pag-asa.  Tiyak na inilalagay ng Dios ang Mga Awit
sa Biblia upang maturuan tayo ng mas mataas na papuri at pagsamba.  “Purihin mo ang Panginoon,
Oh kaluluwa ko: at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kaniyang banal na pangalan.”  “Dakila
ang Panginoon, at marapat na purihin.”

Subalit inilagay ng Dios ang Mga Awit sa Biblia hindi lamang upang ang ating karanasan ay maging
isang papuri, kundi upang umaliw din sa atin sa bawat madilim na sandali ng kawalang lakas ng loob
at pag aalinlangan.  Sa Mga Awit ikaw ay may imbakan ng mga armas para sa pakikipaglaban sa
higanteng Kawalan ng pag-asa.  Ang Mga Awit sa Biblia ay nagbibigay sa atin ng pamamaraan ng
pakikipaglaban sa kadiliman ng kalumbayan at kawalang pag-asa.  Sinasabi ng mang-aawit sa Mga Awit
77,  “Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon; sapagka't aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo
ng una.  Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa, at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa.”  
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Ang Cristianong pamumuhay kung gayon, ay isang pamumuhay sa Salita ng Dios, pagbabasa,
pananampalataya, pakikinig ng gawa ni Jesu Cristo na naipahayag sa Kasulatan, pakikinig sa mga
pangako ng Dios kay Jesu Cristo.  Ito ang Cristianong pamumuhay.  Ang putulin ang Salita, pagputol
lalo na ang Mga Awit, na mawala sa iyong pang araw-araw na pamumuhay, at ang Dios ay magiging
zero sa iyo.  Kung kailangan ko ng pakikipagtipon kasama ang Dios, magkakaroon ako nito sa Salita
ng Dios.  Sapagkat ang Banal na Kasulatan, ay ang Dios ay nagsasabi sa akin ng Kanyang
makapangyarihang mga gawa ng biyaya kay Jesu Cristo na aking Panginoon.  At sa mga
makapangyarihang mga gawang iyon, ang aking kaluluwa ay naitas mula sa kadiliman patungo sa
Kanyang liwanag.

Si Asap ang mang-aawit ng Mga Awit 77.  Sinasabi sa atin ni Asap na siya ay sumusulat mula sa
karanasan na dito siya ay sobrang nalungkot at natabunan, at nailugmok sa kadiliman at kawalang
pag-asa.  Makinig ka sa kanya.  Sinasabi Niya,  “Tumatangging maaliw ang kaluluwa ko.”  Sa madaling
salita, ang sinasabi niya sa iba,  “Pabayaan nyo akong mag-isa.  Walang makakatulong sa akin.”
Natagpuan niya ang sarili na lumalayo mula sa grupo ng mga kaibigan at mga katuwang.  Makinig ka
sa kanya.  “Ako'y nagdaramdam,” wika niya, “at ang diwa ko'y nanglulupaypay... ako'y totoong
nababagabag na hindi ako makapagsalita.”  Nangyari na ba sa iyo ito?  Masyado kang nanghihina at
hindi makapagsalita?

Pagkatapos sinabi niya,  “Iyong pinupuyat ang mga mata ko.”  Hindi siya makatulog sa gabi.
Nanampalataya si Asap na siya ay pinabayaan na ng Dios, “Magtatakuwil ba ng Panginoon magpakailan
man? At hindi na baga siya lilingap pa?  Ang kaniya bang kagandahang-loob ay lubos na nawala
magpakailan man? Natapos na bang walang hanggan ang kaniyang pangako?  Nakalimot na ba ang
Dios na magmaawain? Kaniya bang tinakpan ng kagalitan ang kaniyang malumanay na mga kaawaan?”
(vv.7-9).  Ang mga kaawaan ng Dios at mga pangako, ang biyaya ng Dios – hindi niya naramdaman
sa mga bagay na ito sa kanyang buhay.  Ang kaisipan ng Dios ay naghatid sa kanya sa kawalang
kapayapaan, kundi nagdulot sa kanya ng lumalaking takot.  Siya ay nakulong sa madilim na kawalang
pag-asa.  Hindi nagbago ang buhay para isang anak ng Dios sa taong nagdaan.  Ang kaisipan na ang
pamumuhay bilang Cristiano ay isang tuloy-tuloy na tagumpay at walang sandali ng kalungkutan,
kadiliman, kawalang pag-asa, o matinding kalungkutan – ang kaisipang ito ay walang kabuluhan.  Ang
itanggi ang matinding kalungkutan sa buhay ng isang Cristiano, ay pagsasabi na ang isang anak ng Dios
ay hindi makakaramdam ng ganitong paraan – ang sabihing ang gayong mga bagay ay
nangangahulugan na hindi binabasa ang Biblia.  Dahil sa karanasang ito na katulad sa atin sa
pamamagitan ni Asap sa Banal na Kasulatan.  Tayo ay natitisod at nagkakaroon ng paglalabanan sa
lahat ng paraan sa kaluwalhatian.  Ang Dios ay matapat.  Kailangan natin Siya.  Tayo ay mahina.  

Ako ay isang pesimista sa aking kalikasan.  Subalit tayo ay mga optimista – naniniwala, makatotohanan,
nakatitiyak na paniguradong optimista -  sa mga pangako ng Dios.  Nalalaman natin na sa Kanyang
pag-ibig, kapangyarihan, at karunungan ay magagawang abutin tayo mula sa anomang kadiliman.
Nakikita at naririnig Niya.  Ang Kanyang bisig ay hindi maiksi upang di makapagligtas.  Kanya tayong
itataas.

Ating tingnan ang pamamaraan ni Asap sa pakikipagbaka sa kanyang matinding kalungkutan.  Ganito
rin dapat ang ating pamamaraan.  Hindi ka mabibigo, kung iyong babasahin ang Salmo, upang makita
ang isang pagbabago, isang tanda ng kaibahan, sa panlabas na pagtingin ni Asap.  Binabasa ko ay mula
sa mga talatang 7-9 nang kanyang pagtatanong sa presensya ng Dios.  Subalit kung ikaw ay pupunta
sa mga talatang 14-15, sinasabi niya,  “Ikaw ay Dios na gumagawa ng mga kagilagilalas: iyong
ipinakilala ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao.  Iyong tinubos ng kamay mo ang iyong bayan, ang
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mga anak ng Jacob at ng Jose.”  Minsan naniniwala siya na hindi siya minamahal ng Dios, na itinulak
siya ng Dios sa isang tabi.  At pagkatapos, sa sumunod na punto, siya ay nagsasalita ng lubos, mas
higit na positibo:  “Ikaw ay Dios na gumagawa ng mga kagilagilalas... Iyong tinubos ng kamay mo ang
iyong bayan... Iyong pinapatnubayan ang iyong bayan na parang kawan, sa pamamagitan ng kamay
ni Moises at ni Aaron,”  ito sinasabi niya sa hulihang bahagi ng Salmo. 

Paano siya napunta sa matinding kalungkutan ng mga talatang 7-9 pag pagtitiwala sa talatang 13 at
sumunod?  Nagsimula ito sa talatang 10.  Kanyang isinulat,  “Ito ang sakit ko,”  tumutukoy ito sa
kanyang kalungkutan.  “Nguni't aalalahanin ko ang mga taon ng kanang kamay ng Kataastaasan.”
Sinisimulan niyang isipin ang kanang kamay ng Dios, ang kamay na gumawa ng kagila-gilalas.  Kanyang
inaalala na si Jesu Cristo ay nasa kanang kamay ng Dios, ang kanyang Tagapagligtas.  Mula sa kanang
kamay ng Dios nagmumula ang kagila-gilalas na mga gawa.  Sa Kanyang kanang kamay, binuksan ng
Dios ang Dagat na Pula at hinati ito para sa Isreal.  Sa Kanyang kanang kamay iningatan Niya ang
Israel sa loob ng apatnapung taon sa ilang.  Sa Kanyang kanang kamay gumawa Siya ng
makapangyarihang gawa ng katapatan.  “Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon; sapagka't
aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una.  Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa, at
magmumuni tungkol sa iyong mga gawa,” sabi niya,  “sa iyong mga gawa.”  Sinimulan Niyang  isipin
ang makapangyarihang mga gawa ng Dios na nagmumula  sa Kanyang sariling kanang kamay.
Sinimulan Niyang pagnilay-nilayan ang katotohanan ng Dios – ang katapatan ng Dios, kapangyarihan,
pag-ibig – at ang dakila, dakilang gawa ng Dios kay Jesu Cristo at ng krus.

Ano ang kanyang pamamaraan?  Ang kanyang pamamaraan ay ang:  “Tingnan hindi ang sarili at ang
imposibleng magagawa niya; kundi tumingin lang sa kamangha-manghang mga gawa ng Dios na
ipinakita sa Banal na Kasulatan.”

Ang Cristianong pamumuhay at pamumuhay sa Salita ng Dios.  Kung hindi mo binabasa ang Salita ng
Dios, kung hindi ka mananatili dito, kung hindi mo maisasa-ulo ang iba rito, kung hindi mo pagbubulay-
bulayan ito, kung hindi mo ibababad ang iyong isipan dito, wala kang magiging kasagutan sa higanteng
kawalan ng pag-asa.

Tayo ay manghihina, kung hiwalay tayo sa Kasulatan.  Tayo ay madaling matatangay ng bulaang aral
at lahat ng mga uri ng nauusong takbo ng sanlibutan.  Maramimg klase ng nauusong takbo ng sistema
ngayon sa iglesia.  Hihipan lamang tayo papalayo ng nauusong ito malibang tayo ay naka-ugat ng
matindi sa basehan ng Banal na Kasulatan.  Kung wala ang Banal na Kasulatan madali tayo matatangay
ng mga pagsubok sa buhay.  Ang bahay ay masusunog; ang isang bata ay nangangailangan ng
tuloy-tuloy at oras-oras na pangangalaga; ang matinding kalungkutan ay mamumuhay sa hangganan
ng iyong kaluluwa upang makapasok.  Tayo dapat ay patuloy sa Kasulatan.  Tayo ay dapat matulad sa
puno na naka-ugat at nakasalig sa Banal na Kasulatan.  Ano ang kapani-paniwalang pamamaraan ng
isang buhay Cristiano?  Ang pamumuhay bilang Cristiano ay pamumuhay sa Salita ng Dios.  Ito ay
paghahangad ng tuloy- tuloy sa mga gawa ng Dios.

Ang paglalakbay ni Asap dahil sa kawalang lakas-loob ay isang pagkilos ng kamalayan ng kanyang
pananampalataya sa isipan na alalahanin ang mga gawa at kagalingan ng Dios.  Sa iyong naunawaan
sa mga ginagawa ng Dios, at ng kagalingan Niya, ay hindi lamang biglang lumabas o nagmumula sa
kanya.  Oo, mayroon tayong karanasan minsan kapag, wala man lang kadahi-dahilan, ang kagalingan
ng Dios ay biglang lumalabas sa ating isipan.  Magagawa ito ng Dios.  Subalit madalas tinatawag Niya
tayo sa kamalayan ng paggawa ng pananampalataya.  Hindi ito kusa.  Nakipaglaban si Asap sa
kasiyahang ito.
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Pansinin mo ang tatlong mga salita na kanyang ginagamit, mga salita ng kamalayan, matinding
pagsisikap.  “Aking aalalahanin,” at pagkatapos kanyang inulit ang salitang ito,  “tunay na aking
aalalahanin.”  Pangalawa, “Bubulayin ko,” at ang salitang ito ay nangangahulugang “pagugulungin sa
aking isipan.”  At pangatlo, “Aking sasabihin,”:  “Bubulayin ko ang salita, ako’y titingin sa salita.”

Walang kahinahunan na pangyayari dito.  Wala kang malungkot lamang na pagbibitiw.  Subalit makikita
mo dito ang isang labanan, isang laban kasiyahan.  Ito ay isang digmaan para sa kapayapaan.  Ito ay
panghahawakan sa Dios at sa Kanyang mga pangako kasama ang mga kamay, panghahawakan sa
Biblia kasama ang mga kamay, at sa pamamagitan ng naluluhang mga mata sa pagbabasa ng
kamangha-manghang Salita ng Dios.  Ang Cristianong pamumuhay ay isang pagsisikap na may
kamalayan sa mamuhay sa Salita ng Dios.  Ito ay ang pagbubulay-bulay sa gawa ng Dios, na
maluwalhating inilarawan sa atin sa Salita ng Dios.  Nakaparami ang nasisiyahan sa paraan nang
kanilang pamumuhay bilang Cristiano.  Napakarami na pinapakitunguhan ang Salita ng Dios na naiiba,
walang malasakit.  At pagtapos, marahil, ating itatanong, “Bakit wala sa Cristianismo ang tunay sa
akin?”  Mayroon pa tayo minsang tapang na sabihin ito minsan.  “Bakit walang totoo sa mga ito?  Bakit
wala man lang akong makuha mula rito?”  Habang nalalaman natin na tayo walang regular na
pagbabasa ng Salita ng Dios.

Ang buhay Cristiano ay isang marubdob na buhay.  Ang buhay Cristiano ay pagsasabing,  “Nakita ko
ang maluwalhating lupain, isang magandang lupain, isang makapangyarihang hari, isang pambihirang
katotohanan, isang Cristo na tanging yaman.”  Si John Bunyan, sa kanyang dakilang likha na The
Pilgrim’s Progress, ay tumpak nang kanyang ilarawan ang pamumuhay bilang Cristiano sa siyudad ng
Pagkawasak at tinatakpan ang kanyang mga tainga habang siya ay papalayo sa siyudad at siya’y
sumisigaw,  “Buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan, kailangan kong magkaroon ng
buhay na walang hanggan.”  Tandaan mo, bulay-bulayin mo, tumingin ka sa Salita ng Dios.  Tingnan
mo ang Kalbaryo.  Isaalang-alang mo ang Salita ng Dios.  Isaalang-alang mo ang mga gawa ng Dios.
Hayaan mo na ang mga gawang iyon ay magpagulong-gulong sa iyong kaluluwa.  Pag-isipan mo ito
ng matindi!

Gagawin ko, gagawin ko, gagawin ko.  Matatagpuan natin yan sa mga talata ng Mga Awit 77.  Sinasabi
ng mang-aawit,  “Bubulayin ko... aalalahanin ko....aalalahanin ko.... gagawin ko.”

Lahat tayo ay may mga panahon na ating nasasabi,  “Nalalaman ko ang Salita ng Dios sa akin ulo,
subalit hindi ko ito nararamdaman sa aking puso.  Tila wala ako nang katulad ng sinasabi ng
mang-aawit.”  Pakiramdam natin tayo ay di-nararapat sa panahong iyon at di-katanggap tanggap sa
Dios at, marahil, minsan sa nagdaan, may malaking kasalanan ang nasa isipan mo.  O siguro isang
nakakatakot na kasalanan ang iyong nagawa laban sa akin ngayon na dahilan kaya sinisisi ko ang aking
sarili.  At ating sinasabi,  “Hindi ako makaahon dito sa aking panghihina ng loob.  Ang kaalaman kay
Cristo at ng Kanyang dakilang mga gawa sa nagdaan, ang makapangyarihang mga gawa na ikilos ang
buong mundo ng sala mula sa akin at parangalan ako na may walang hanggang kaluwalhatian – ito ay
totoo.  Subalit hindi ito tila gumagawa ng kakaiba ngayon.”

Ano ang aking gagawin?  Ang maramdaman ba ang ganitong paraan ay mapapangatwiranan ako bilang
isang walang pakiaalam?  Makinig ka.  “Ito ang aking sakit,” sabi ng mang-aawit.  “Subalit si Cristo ay
nasa kanang kamay ng Dios.  Bubulayin ko ito, at aking pag-iisipin.”

Parang ganito iyan.  Aking tatawagan ang isipan na ang aking Panginoong Jesu Cristo, ang walang
dungis na Kordero ng Dios, sa araw ng kasaysayan ay isinabit sa krus ng paghihirap at sakit.  At ginawa
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Niya ito upang pawiin ang poot ng Dios laban sa aking kasalanan.  Aking aalalahanin na Siya ay may
katabi na isang lalaki na ipinako rin, na nabuhay na makasalanan at nasa panganib ng walang
hanggang kaparusahan.  Aking aalalahanin na dahil sa ilang kamangha-manghang dahilan ng biyaya
ng Dios, na matatagpuan sa puso mismo ng Dios, ang lalaking ito na unang isinumpa ni Jesu Cristo
nang Siya ay nakabitin sa krus, pagkatapos magpapahayag sa Kanya at sumigaw kay Jesus na,
“Panginoon, alalahanin mo ako kapag Ikaw ay nasa Iyong paghahari.”  Aking bubulayin ang biyaya ng
Dios na naghatid ng kamangha-manghang pagbabago sa puso ng lalaki, at kung paanong hindi
kaibig-ibig at kung paanong walang pag-asa sa lalaking ito sa kanyang sarili.  Doon, aking isusulong
ang aking alaala dito.  Aking itatanong, “Ano ang sinabi ni Jesus sa kanya?”  Aking hahanapin ito.  Saan
ito matatagpuan?  Ito ay matatagpuan sa evangelio ni Lucas.  Anong kabanata?  Lucas 23.  Anong
talata? talatang 43:  “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso.”  Titigil
ako at aking iisipin at hindi ako magmamadali kahit pa ako’y abala ngayon.  Aking isasara lahat ng tinig.
Ano ang ibig sabihin nito?  Ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Jesus?  Ito ay pagbubulay-bulay.  Dito
si Jesus ay mamamatay na.  Ay sinabi Niya sa naghihingalong lalaki na karapat-dapat sunugin sa
impierno na sa araw na iyon makikita niya ang Paraiso.  Ano ang ibig sabihin nito?  Ibig sabihin na ang
biyaya ng Dios kay Jesus ay nagpawi dahil sa pagpapawalang-sala kay Jesu Cristo.  May kapatawaran
sa dugo.  Mayroong pagtanggap.  May pagpapawalang-sala kay Jesu Cristo.  At pagkatapos sasabihin
ko,  “Ang iyong daan, Oh Dios, ay nasa santuario: sino ang dakilang dios na gaya ng Dios?  Ikaw ay
Dios na gumagawa ng mga kagilagilalas.  Iyong pinapatnubayan ang iyong bayan na parang kawan,
sa pamamagitan ng kamay ni Moises at ni Aaron – hindi, sa pamamagitan ng kamay ni Jesus.  Inakay
ng Dios ang Kanyang bayan sa kamay ni Jesus – ang mabuting Pastol ng mga tupa.”

At ang nabubuhay na Dios ay aalisin ako mula sa kawalang pag-asa tungo sa kagila-gilalas na liwanag
ng pag-ibig ni Cristo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa Inyong mahalagang Salita.  At hinihiling namin na maitatak
muli ito sa aming mga puso sa pamamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu.  Ang aming buhay
Cristiano nawa ay nakabase lamang sa Salita ng Dios.  Aming nawang mabasa sa Kasulatan at
maliwanagan nawa ang aming mga sarili sa araw na ito kasama ang magandang Mga Awit.  Sa
pangalan ni Jesus, Amen.


