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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Timoteo 3:4-5

Magbalik Mula sa Katotohanan” 

ni Rev. Carl Haak

Ang Salita ng Dios para sa atin ngayon ay ang II Timoteo 3:1,  “Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga
huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib.”  Tayo ang nasa gayong mga huling panahon
bago magbalik si Jesu Cristo.  At ibig sabihin ang panahong mapanganib ay nasa atin na.

Ano ang sanhi ng mapanganib na panahong ito?  Sinagot ito ni Pablo kay Timoteo sa mga talatang 2-5
ng II Timoteo 3:  “Sapagka't ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi,
mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing,
mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga
walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang
ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; Na may anyo ng kabanalan,
datapuwa't tinanggihan ang kapangyarihan nito.”

Sinabihan din tayo sa talatang 12 at 13 ng II Timoteo 3:  “Oo, at lahat na ibig mabuhay na may
kabanalan kay Cristo Jesus ay mangagbabata ng paguusig.  Datapuwa't ang masasamang tao at mga
magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang mangadadaya.”  Ito rin ang
dahilan ng mapanganib na mga panahon para sa tunay na iglesia ni Jesu Cristo.

Subalit mayroon ba.  Ito ay matatagpuan sa sitas na ating isasaalang alang ngayon.  II Timoteo 4:3-5:
“Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila
ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling
mga masasamang pita;  at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa
katha.  Nguni't ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay.”  Darating ang panahon, sabi sa atin sa mga
talatang ito, na sa huling mga araw kapag ang tao ay hindi na nanghahawakan sa tumpak na doktrina
kundi bumabaling mula sa katha mula sa katotohanan.

Subalit bakit pangitain ng ating teksto ay napakamapanganib?  Bakit ang mga pangyayari ng maraming
pagtalikod sa katotohanan tungo sa katha ay mapanganib o banta sa atin sa iglesia?  Dahil ang lahat
ng ito ay nangyayari sa loob mismo ng iglesia.  Lahat ng ating nabasa sa mga kabanatang 3 at 4 ng
II Timoteo patungkol sa huling mga araw na mangyayari sa iglesia.  At ito ang dahilan kung bakit
magiging mapanganib na mga bagay para sa tunay na iglesia ni Cristo.  Ang “sila” ng mga kabanatang
ito ay hindi tumutukoy sa masamang sanlibutang labas sa iglesia, kundi ito ay tumutukoy sa marami
sa loob ng iglesia.  Sa iglesia ay magkakaroon ng anyo ng kabanalan subalit itatanggi ang
kapangyarihan nito.  Sa iglesia ng masamang tao at mahalay ay dadaming pasama ng pasama.  Sila
ay tatalikod mula sa katotohanan at babaling sa katha.  Magkakaroon sila ng makakating tainga at
mangangalaga sa kanilang mga sarili ng bulaang mga guro.



Page 2 of  6

At yan kung bakit ating isasaalang alang ang babala ng Salita ng Dios sa sitas na ito sa II Timoteo 4
ngayon.  Sa lahat ng mga bagay, tinawag tayo upang maging mapagbantay.

Tumpak na doktrina!  Bigyan mo ako ng mabuti, tumpak na doktrina!  Ito ang gusto kong marinig sa
iglesia.

Doktrina?  Ito ay isang bagay na bihirang bihira nang naririnig ngayon, di ba?  Bagkus, ang madalas
marinig ay:  “Bigyan mo ako ng mabuti, praktikal na pangangaral.  At kung pwede, huwag mo itong
pahabain.  Sabihin mo sa akin kung paano ako mabubuhay.  Ito lang ang gusto kong marinig.  Silang
mga nangangaral ng doktrina?  Ang kanilang paglilingkod ay patay.  Walang espiritu, walang buhay sa
kanila.”

“Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral.”  Gayon ang Salita ng Dios
na ating isasaalang alang ngayon.  Ginagamit ni Pablo ang salitang “doktrina o aral” ilang ulit sa
kabanatang ito at sa susunod pa.  Makikita natin ito sa mga talatang 10 at 16 ng kabanatang 3, at mga
talatang 2 at 3 ng kabanatang atin din isasaalang alang ngayon.  Sa kabanatang 3 ang salitang
“doktrina” ay ginamit na katulad ng salitang “katotohanan.”  Ating makikita ‘yan sa mga talatang 7 at
8.  Atin din matatagpuan ang salitang “doktrina” na katulad ng “ang kasulatan.”  Ating matatagpuan
‘yan sa talatang 16 ng kabanatang 13.

At parehong tunay din ang nasa kabanatang 4.  Sa ating sitas ito ay parehong muli sa salitang “ ang
katotohanan.”  Darating ang panahon kapag hindi na nila matiis ang tamang doktrina,”  at “kanilang
ibabaling ang tainga mula sa katotohanan.”  Sa sitwasyong ito kay Timoteo, ang kaisipan ng doktrina
ay tinatanggap na isang napaka-positibo at napakagandang paglalarawan.

Kaya ano ngayon ang doktrina, ayon sa Salita ng Dios na ito?  Ang tumpak na aral ay, una sa lahat,
ang katotohanan.  Ang katotohanan ngayon ay siyang kalaban ng kasinungalingan.  Ang katotohanan
ay tama tulad sa pagtaliwas sa kamalian.  Ang katotohanan ang tamang pananaw sa mga bagay.  Ito
ay realidad.  Ang katotohanan ay hindi relatibo, tulad ng maraming sinasabi sa ngayon.  Hindi ito
patungkol sa isang tao at ibang bagay sa ibang tao.   Ang katotohanan ay ang panukat ng buhay ng
bawat isa, at ang kabutihan, mabuti, at tumpak.  Ito ang katotohanan.   

At alam din natin upang mahanap kung ano ang mabuti at tama, dapat tayong magbalik sa Dios.  Lahat
ng mga bagay naman ay nilikha Niya at para sa Kanya.  Siya ang naglalagay kung ano ang mabuti at
mali.  Kanyang inilalagay kung ano ang katotohanan.  At ito ay tunay dahil ang Dios ang katotohanan.
Siya sa Kanyang sarili ang katotohanan.  Siya ang Dios sa lahat ng katotohanan dahil sa Kanya ay
walang kasalanan, walang pagkakamali, walang anino ng pagsisisi.  Siya ay dalisay sa kaganapan.

Kung ang Dios ay katotohanan, Kanyang rin nalalaman para sa atin ang Kanyang nilikha kung ano ang
tama at kung ano ang mali.  Hindi mahalaga kung hindi natin gusto ito – na marami dito, sa
katotohanan ay ayaw natin.  Ang Dios ang manlilikha at Kanyang nalalaman kung ano ang tama at kung
ano mali para sa Kanyang nilikha.  Kanyang ipinapaalam sa atin.  Kanyang isinasalita ang katotohanan
sa atin.  Ang Salita ng Dios na Kanyang isinasalita sa atin ay nagiging katotohanan.  Ang Salita ng Dios
ay nagsasalita sa atin na nakatala ang tama sa atin sa Banal na Kasulatan.  Sa madaling salita, ang
Salita ng Dios ay katotohanan.

Kaya, kapag ang Salita ng Dios dito sa II Timoteo 4 ay nagsasalita ng katotohanan, ito ay nagsasalita
sa realidad, tungkol sa Salita ng Dios, ang Kasulatan.  Ang Kasulatan ay naglalaman ng katotohanan.
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At kapag ang sitas na ating isinaalang alang ay naisaalang alang na, bilang pagbibigay galang sa
katotohahanan, may mga tatalikod mula rito.  May mga tatalikod mula sa Salita ng Dios - sa Kasulatan.

Gayonman, ating matatagpuan sa II Timoteo 3:16 na mayroon din pagkakakilanlan sa pagitan ng
doktrina at ng Kasulatan.  Ang Biblia ay hindi isang tapos nang maliit na aklat ng doktrina.  Hindi ito
isang sistematikong aklat ng Teologo.  Ang Biblia ay naglalaman ng mga doktrina.  Sa katunayan, lahat
ng doktrina ay matatagpuan sa Kasulatan.  Subalit ang Biblia mismo ay hindi isang pormal na artikulo
ng doktrina.  Ito kung bakit ang iglesia gumagamit ng pananalita ni Pablo sa I Timoteo 3:15,  “haligi
at suhay ng katotohanan.”  Dahil sa nakita mo, ipinagkatiwala ng Dios ang Kasulatan sa Kanyang
iglesia.  At sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu, Kanyang ginagabayan ang iglesia sa daan
ng katotohanan.

Dito nagmumula ang buong kaisipan ng doktrina.  Sa pangangaral ng iglesia at sa kanyang mga sulatin
ang iglesia ay nagtuturo buhat sa Salita ng Dios.  Ginagawa ito ng iglesia ng maayos, hinihimay mula
sa Biblia at nakasulat, madalas, ang katotohanan – na tungkol sa Dios, ang katotohanan tungkol kay
Cristo, ang katotohanan tungkol sa tao, ang katotohanan tungkol sa kaligtasan, ang katotohanan
tungkol sa iglesia, ang katotohanan tungkol sa kung ano ang mangyayari sa huling mga araw.  Habang
ginagawa ito ng iglesia, ang katotohanan ay natututuhan bilang mga doktrina, o ng mga katuruan ng
Kasulatan.

Ito ang halaga ng pagpapahayag at mga kredo.  Kanilang inilalagay ang katotohanan ng Salita ng Dios
sa isang maayos na pamamaraan.  Kanilang ipinapahayag ang mga doktrina ng Biblia bilang kalaban
ng kabulaanan ng masasamang tao at kahalayan.

Kaya ito ang doktrina.  Ang Doktrina ay isang maayos na paglalagay ng katotohanan ng Banal na
Kasulatan.  Kaya mabuti ang may tumpak na doktrina.  Sa katunayan ang salitang “tumpak” na doktrina
ay nangangahulugang “malusog” na doktrina, doktrina na nagpapatibay, nagtuturo, mabuti para sa
pagpapayo, magandang kumalinga, mabuti para pang araw-araw na buhay ng bayan ng Dios.  Malusog
na doktrina.

Ating binibigyang diin ang tumpak na doktrina dahil mayroon din hindi tumpak na doktrina na maaaring
maituro, at madalas maituro, sa iglesia.  Ito ay bulaang doktrina, doktrina na naituturo din sa
nasasakop ng iglesia kundi tinatangkilik at nagpapanggap na katotohanan.  Si Pablo ay nagsasabi ng
“masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, na mangagdadaya, at sila rin ang
mangadadaya,” habang papalapit ang katapusan.  Madalas sa mga taong ito, ay mga lalaking kilala at
mga lalaking may awtoridad sa iglesia.  Pwedeng sila ay mga matatanda o mga diakono, ministro o
misyonero, o guro ng teologo.

Subalit sinoman ang mga lalaking ito at saanmang lugar ang mga ito ay naka-pwesto, isang bagay ang
naglalarawan sa kanila:  ang mga lalaking ito, ay mga guro, sila ay aktibong tumatangkilik, hindi ng
tumpak na doktrina ngayon, kundi kabulaanang doktrina.  Ang gamitin ang salitang ginamit sa sitas na
ito, ay kanilang itinuturo ang “mga katha.”  O marahil, ang mas mainam na salita ay “alamat.”  Sila ay
nagtuturo ng kathang-isip.  Ang isang kathang-isip ay isang kuwentong imahinasyon lamang, ipinaglihi
sa mapamahiing mga lalaki at ginagamit upang makatulong sa kanilang relihiyon.  Ang alamat ay isang
imahinasyong kuwento tungkol sa mga dios, o sa paglikha ng sanlibutang ito, o natural na pangyayari,
o buhay ng tao at kanyang kapalaran.  Ang lahat ng mga ito ay ginamit na pangsuporta sa
maka-dios-diosang paniniwala.  Atin nang lahat narinig ang Griego at ng Romanong alamat tungkol sa
kanilang mga dios Zeus o Apollos o Venus o Mercury.
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Ginagamit ni Pablo ang salitang “alamat” sa sitas na ito upang ilarawan ang bulaang mga katuruan na
madalas dumarating na tila tumpak na doktrina.  At masasabi ko ito, ay isang magandang kataga upang
ilarawan ang mga kabulaanan na kilalang kilala ngayon.  Ang mga ito ay alamat, gawang kwento ng
kamangmangan, kasalanan ng madilim na pag-iisip ng mga bulaang guro; mga kwento tungkol sa
mahinang Dios, isang mahinang Cristo; at alamat tungkol sa makapangyarihang tao at kanyang
pagbabago.  Ganito ang ating naririnig ngayon.  Ang mga bulaang guro ay nagtuturo ng kwentong
imahinasyon na ginagawang pulubi ang soberanong Dios o ginagawang dakilang makatao lamang ang
ating makapangyarihang Tagapagligtas – subalit tiyak hindi ang Anak ng Dios na dumarating upang
magligtas mula sa kasalanan.  Ang kwentong imahinasyon na humihikayat sa isang makasalanang tao
upang mag-isip ng positibo sa kanyang sarili – kahit pa lumalakad siya sa kanyang kasalanan.  Ang
kwentong imahinasyon tungkol sa sangnilikhang ito at kalawakang ito – mga kwento na nagsasabi na
nagpabagu-bago mahigit isang milyong taon na. 

At kaya naman nagpatuloy ang mga kathang-isip.  Ang mga katulad nilang guro ay palagi na lang, sa
buong kasaysayan, ay naghatid sa marami papalayo mula sa katotohanan tungo sa kasinungalingan.
Gayonman sinabi ni Pablo kay Timoteo, na maririnig sa sitas na ito, na ang oras ay darating kapag sila,
ito ay ang mga kaanib ng iglesia sa kabuoan, ay hindi na magtitiis sa tumpak na doktrina.  Sila na may
anyo ng kabanalan, subalit itinatanggi ang kapangyarihan sa kanilang mga buhay, ay tatalikod mula
sa katotohanan at susundin ang mga kathang-isip na ito.

Palaging nariyan ang iglesia.  Nariyan palagi ang matatapat na mga pastor at guro na nanghahawakan
sa katotohanan.  Makakatagpo pa rin tayo ng tiyak na iglesia na siyang nangangaral ng tumpak na
doktrina.  Subalit ang Salita ng Dios sa sitas na ating isinasaalang alang ngayon ay nagsasabi sa atin
na sa huling mga oras marami sa mga kaanib ng iglesia ay magkakaroon ng “makating mga tainga.”

At ibig sabihin ng lahat ng ito na ang mga tao sa iglesia ay mapapagod sa katandaan, lumang kwento
ni Jesus at kaligtasan para sa mga kasalanan.  Ito ay hindi sapat na nakapananabik sa kanila.  Hindi
ito magiging sapat na kaaliwan para sa kanila.  Kanilang hahangarin na marinig ang isang bago, isang
bagay na kakaiba, isang bagay na nakakakiliti ng kanilang kababawan.  Sila ay mapapagod sa
ebanghelyo at nais na marinig ang isang bagay na kakaiba, isang bagay na kakamot sa kanilang
makakating mga tainga, isang bagay na makapagpapabugso ng kanilang damdamin, isang bagay na
magdudulot ng mabuting pakiramdam sa kanilang mga sarili.  Hindi na sila manghahawakan, upang
makapanatili, upang makapagpatuloy, sa tumpak na doktrina.  Kanilang nanaisin ang isang bagong
bagay.  Kanilang hahangarin ang alamat.  Oo, ito ang kanilang gusto!  Isang bagay na bago.  Isang
kapana-panabik na pagpilit sa Biblia.  At ang mga gurong ito, na mga bulaang guro, ay palaging
kasama nila, at bibigyan nila ang mga tao ng katulad ng nais nilang marinig.  Kanilang susundin ang
mga kathang-isip na may buong pagsusumikap at pagnanais sa mga bagong hikayat sa isang bagong
turo na natagpuan.

Ngayon, masdan mo ang paligid at magmasid.  Ito ba ang espiritu na humahawak sa daigdig ng ating
iglesia ngayon?  Huwag mong ipikit ang iyong mga mata kung ano ang itinuturo ng Salita ng Dios dito.
Nakakatakot ito kung paanong ang nauuso sa bawat malalaking denominasyon ay malayo sa
katotohanan at patungo sa mga alamat ng kabulaanan.  Hindi na ipinagdidiinan ng mga iglesia ang
doktrina; inaangkin ng mga iglesia na ang doktrina ay maghihiwalay sa mga tao at hindi nila
ipagdidiinan anomang bagay kundi lahat naman ay maaaring sumang-ayon sa lahat.  Ang kailangan
lang namin ay isang dakilang inpluwensya ng moral sa lipunan.  Walang mga negatibo.  Ang mga
doktrina ay naghahati ng dibisyon.  Tinatanggap namin ang lahat ng mga doktrina.
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Ang mga bulaang gurong ito ay magyayabang tungkol sa kanilang mga sariling programa.  Kanilang
ipagyayabang ang tungkol sa katotohanan na magagawa nila, sa pamamagitan ng ebanghelyo, na
gawin kang mayaman at bigyan ka ng panlupang kasaganaan at kaligayahan sa sanlibutang ito.
Doktrina?  Sino may pakialam doktrina?  Gagawin naming makaramdam ka ng mabuti tungkol sa inyong
mga sarili.

Nakakatakot ito na kakaunting mga iglesia ang hindi kasama dito.  Napakarami tila naapektuhan ng
nakamamatay na alamat.  Tingnan mo kung ano ang ginawa nila sa Dios.  Tingnan mo kung ano ang
kanilang ginawa kay Jesu Cristo.  Tingnan mo ang kanilang ginawa sa Kasulatan.  Ipinagyayabang ang
kanilang mga sarili, sinasabi nila na ang Kasulatan na Salita ng Dios ay isang alamat, at ang kanilang
itinuturo ay siyang katotohahan.

Ang nauuso ngayon sa iglesia ay nakakaakit.  Ginagawa nito ang Biblia at sinasabi nito na alamat.
Paglikha?  Ha!  Pagkahulog sa kasalanan?  Ang Pagbaha?  Lahat ay mga alamat lang, sabi nila.  At ang
mga tao kasama ang makakati nilang mga tainga ay nakikinig ng masaya at sumusunod sa bulaang
doktrinang ito.

Subalit ang kapansin-pansin ay kung ano ang mangyayari dahil sa makakating mga tainga ng mga
di-sumasampalataya sa loob mismo ng iglesia.  Sa kanilang sariling laman, sinabi sa atin sa II Timoteo,
hahanap sila sa kanilang mga sariling mga guro.  Sa kanilang makasalanang laman, kanilang
kasusuklaman ang tumpak na doktrina, kanilang kasusuklaman ang katotohanan, at sa kanilang
pagnanasa para sa alamat, hahanap sila ng mga guro.  Ito mismo ang isang larawan ng pamamaraan
upang ilarawan ang gawain ng mga may makakating tainga.  Hahanap sila, magtitipon sila ng mga
guro.  At ito man ay naglalarawan ng nangyayari ngayon.  Ang mga kaanib na ito na hindi nasiyahan
sa katotohanan at wala din kasiyahan sa mga guro at mangangaral na nagpipilit na ipangaral ang
katotohanan.  At dahil ang mga kaanib ay mabagal na nakukuha ang karamihan sa iglesia at
napakahilig sa pasalita, magsisimula nitong makuha ang kapulungan.  Kanilang susuwayin at hahamakin
ang matapat na mangangaral ng ebanghelyo na maninindigan sa katotohanan.  Kanilang hahamunin
ang mga mamimilit sa tumpak na doktrina.  At sa mga nananatili ay mapipilitang sumunod at sundin
sila.

Magpapasimula silang mag lundagan, magsamasama, sa mahahalagang lugar at mga tungkulin sa
iglesia ng mga bulaang guro, misyonero, ministro ng ebanghelyo, elders at deacons, guro sa paaralan,
at iba pa.  Lahat sila ay magpapasimulang magturo ng alamat.  Hindi na talaga mahalaga kung ito ba
ay alamat.  Ang lahat ay may karapatan na maniwala kung ano ang gusto niya.  Lahat ay kukunsintihin
maliban sa katotohanan.  Ito ay nangyayari na.

Ito ang dahilan kung bakit idinagdag ni Pablo sa unang pangungusap sa talatang 5:  “Nguni't ikaw ay
magbantay sa lahat ng mga bagay.”  Ang salitang “magbantay” sa pangungusap na ito ay may
mayamang  kahulugan din.  Ibig sabihin nito, una sa lahat, na tayo ay tinawag upang magmasid sa
pangyayaring ito na nasa iglesia.  Hindi nawa natin ipikit ang ating mga mata dito at balewalain ito.
Bilang mga anak ng liwanag at ng araw, huwag nating hayaan na ang pagdating ni Cristo ay
masalisihan tayo bilang magnanakaw.  Dapat tayong maging mapagbantay at handa sa pagbabalik ni
Cristo.  Kaya tayo ay sinabihan na bantayan din ang tandang ito.  Dapat tayong maging handa sa ating
mga sarili kahit ngayon sa pagdating ni Jesu Cristo.

Subalit habang ating ginagawa ito, hindi dapat tayong mag-alala.  Ang pag-aalala ay pwedeng magdulot
ng resulta kapag ating nakita ang nakapanlulumong bagay na nangyayari sa mga iglesia ngayon.  Kaya
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nga matatagpuan din natin ang salitang  “magbantay” sa talatang 5 isang utos na manatiling
mahinahon.  Hindi dapat tayo mataranta.  At dapat tayong magkaroon ng pantay na pagkilala sa kanila.

Ano ba dapat ang ating maging tugon sa babala ng Salita ng Dios na ito?  Isang radikal na tugon?  
Hindi.  Ang iglesia at ang mga matapat nitong pastor at guro ay tinawag upang ipangaral ang Salita,
napapanahon man o hindi.  Tinawag ang bayan ng Dios upang pakinggan ang Salita ng Dios at upang
tipunin ang Kanyang iglesia, kahit pa ito ay maliit lamang.  Makinig sa pangangaral.  At huwag sumunod
sa bawat guro na darating, kundi sundin ang mga nangangaral ng katotohanan.

Ito ang ating pagkatawag bilang bayan ng Dios.  At ito ang ating pagkatawag upang ipangaral ito sa
ating mga anak.  Tumpak na doktrina.  Darating na si Cristo.  Magbantay tayo sa lahat ng mga bagay.

_________________________________

Tayo ay lumapit sa harapan ng Dios sa panalangin.

Ama sa langit, turuan kami ng higit pa upang magbantay sa mga tanda na nangyayari sa aming paligid
sa iglesia gayon din sa sangnilikha at sa sanlibutang ito, upang magawa naming maghanda para sa
pagdating ni Jesu Cristo.  Huwag nawa kaming madala, Ama, sa mga bulaang katuruan at ng bulaang
mga guro na talamak sa sanlibutan ngayon.  Bigyan kami ng katapatan para sa Iyo po at sa Inyong
kaharian.  Patuloy kaming bantayan at ingatan ang Iyo pong iglesia sa sanlibutang ito.  Alang alang kay
Jesus aming hinihingi ang mga bagay na ito, Amen.


