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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Timothy 1:12

“Totoong Pananampalataya”

ni Rev. Carl Haak

Ano ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas kay Jesu Cristo?  Ating naaalala ang pamilyar na
mga salita sa Biblia sa Juan 3:36, “Ang sumasampalataya sa Anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat
ng  mga bagay.”  Ang totoong pananampalataya ay kinakailangan upang ang isa ay maligtas.

Subalit ano ang totoong pananampalataya kay Jesu Cristo? 

Dumarami ang maling pananampalataya ngayon. Katunayan, wala ng mas pinananabikan pang paksain
ang mga tao ngayong kundi ang tungkol sa pananampalataya. Ang bawat isa ay ipinalalagay ngayon na
isang tao ng pananampalataya. Kung may nakakaramdam ng malabong pakiramdam at kung siya ay may
ibang paniniwala sa sukdulang kabutihan laban sa masama, siya ay ipinalalagay na isang tao ng
pananampalataya.

Subalit ikaw? Tinatawag mo ba ang sarili mo na isang Kristiano? Mayroon ka bang totoong
pananampalatayang nakapagliligtas? 

Para sa marami, ang totoong pananampalatayang nakapagliligtas bilang kristiano ay panlipunang bagay
lamang. Ito ay uri ng pamumuhay. Ito ay isang pakiramdam. Kasama dito ang kilalang mangangaral o
kilalang lugar ng pagsamba. Ito ay yaong kung saan pinupuntahan ng aking mga kaibigan tuwing Linggo.
Subalit hindi ito patungkol sa puso. Hindi isang totoong makasalanan ang nakatagpo ng kaligtasan sa
Panginoong Jesu Cristo. 

Sa ibang mga Kristianong simbahan, naniniwala silang ang pananampalataya ay isa ng panlabas at pang-
kaisipan naabot lamang. Ito ay ang malaman o ang maturuan ng isang tama at paniniwala sa dating
(orthodox) mga katotohanan mula sa Biblia. Subalit, muli, wala namang personal na pagtitiwala kay Jesu
Cristo. Siyang hindi kilala ang Dios, at si Cristo ay wala sa kanyang buhay.

Ano ang totoong pananampalataya? Nais nating makita ito ngayon – ang kaloob ng totoong
oananampalatayang nakapagliligtas.

Ano ito? Itinuturo sa atin ng Biblia na ang totoong pananampalataya ay isang kaloob ng Dios na kung
saan ikaw ay ipinag-isa ng Dios nang sadya at buhay sa ating Panginoong Jesu Cristo. Ang nabubuhay na
bigkis na iyon ay ang pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Marami sa mga Kristianong
simbahan ang magsasabi, “Ito ay ang bahagi ng tao na dapat niyang gawin. Bahagi mo ‘yan. Ginawa ni
Cristo ang lahat ng bagay – lahat ng maari Niyang gawin – nakamit Niya ang kaligtasan, at ngayon
inihahandog Niya ito para sa lahat. Subalit dapat, ayon sa likas mong kalayaan sa pagpapasya (free will),
piliin mo na tanggapin si Jesu Cristo.” Sinasabi nila na ang pananampalataya ay desisyon na ginawa mo.
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 Kung ito ay totoo, kung ito ay Biblikal, samakatuwid dapat na nating alisin ang lahat ng itinuro sa atin ng
Biblia ay nagturo sa atin tungkol sa kasalanan at sa ganap na kabulukan ng ating kalikasan bilang tao.
Efeso 2:1: “Kayo noo’y mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan.” Kung ang
pananampalataya ay galing sa iyong kapasyahan, kung gayon ang ating pangangailangan sa Panginoong
Jesu Cristo ay hindi ganoon katindi.  lubos na kabiguan. Hindi na natin kailangan pang mabuhay mula sa
kamatayan. Kundi ang kailangan lang natin ay mahikayat. Ang kailangan lang natin ay ang pag-isipang
muli. At sa gayon, ang kaligtasan ay hindi lamang sa biyaya, kundi ayon sa pakikipagtulungan o
negosasyon.

Subalit itinuturo ng Biblia na tayo ay naligtas sa biyaya lamang. “Sapagkat sa biyaya kayo’y naligtas sa
pamamagitan ng pananampalataya, at ito’y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito’y kaloob ng Diyos”
(Efeso 2:8). Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios. Hindi ayon ito sa ating sarili, ayon sa apostol. Ang
pananampalataya ay hindi galing sa iyo. Hindi ito nanggaling mula sa iyong pagpapasiya. Hindi ito
produkto ng pagnanais ng isang makasalanan. Ang ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-
resulta ng maraming mga bagay: galit, pagseselos, kalayawan. Subalit hindi pananampalataya kay Jesu
Cristo. Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios.

Sa Mga Gawa 16:14 ating mababasa ang isang babaing nagngangalang Lydia, na ang puso ay binuksan
ng Panginoon, upang siya ay maniwala sa mga bagay na sinabi ni Pablo. Ating mababasa sa Mga Gawa
11:17 na si apostol Pedro ay nagbigay paliwanag sa mga Kristianong Judyo kung bakit niya ipinangaral
ang ebanghelyo kay Cornelio. Sinabi niya, “Kung ibinigay nga sa kanila ng Dios ang gayon ding kaloob na
gaya naman ng kaniyang ibinigay sa atin, nang tayo'y nagsisisampalataya sa Panginoong Jesucristo, sino
baga ako, na makahahadlang sa Dios?” Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios.

Ang kaloob na pananampalataya ay pakikiisa. Ito ay buhay na bigkis Kay Jesu Cristo na Tagapaglitas. Ang
pananampalataya ay gawa ng Dios sa loob ng puso, sa mismong bagong puso na itinanim sa loob natin
na pinag-isa ang pusong iyon Kay Cristo, upang ang nabuhay na pamumuhay ng Panginoong Jesu Cristo
ay dumaloy sa atin at ginawa tayong kaisa sa Kanya. Ang kaloob na pananampalataya ay pakikiisa – may
malay, buhay na pakikiisa – Kay Jesu Cristo. Ipinapahayag ni apostol Pablo sa Galacia 2:20, “ Ako’y
ipinakong kasama ni Cristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin, at ang
buhay na ikinabubuhay ko ngayon  sa laman ay ikinabubuhay  ko sa pamamagitan ng pananampalataya
sa Anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal, at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin.”  Sa
pananampalataya, sabi ng apostol doon, Si Cristo ay nabubuhay sa kanya at siya kay Cristo.

Maaari mong maihambing ang pananampalataya sa isang pusod. Noong taglayin ng ina ang kaloob ng
buhay, ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan, ang bata ay kaisa niya – isa pang tao, isang totoong
tao na kaisa niya – at kabahagi sa buhay ng ina. Ang buhay ng ina ay dumadaloy sa buhay ng kanyang
hindi pa nasisilang na anak sa pamamagitan ng pusod, upang ang buhay at sustansya ng ina at dugo nito
ay pumasok sa bata at ang bata ay lumalaki. Kaya, ang Kristiano ay isang bagong silang na sanggol Kay
Cristo. Tayo ay kaisa Kay Cristo dahil sa pusod ng pananampalataya, ayon sa gapos ng pananampalataya.
 At ang lahat ng buhay at mga pagpapala ni Cristo ay dumarating sa atin sa pamamagitan ng
pananampalataya - walang ibang paraan – sa pamamagitan ng pananampalataya.  kaya ating sinasabi, “
Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin.” Iyan ang totoong
pananampalataya. 

At kaya naman ang ating Panginoon, isang nakamamanghang guro, ay ginawang napaka-simple sa
Kanyang pagtuturo sa Juan 15:1-8. Doon inihalintulad Niya ang pananampalataya sa paghuhugpong
(engrafting), na siyang iniugpong sa Kanya dahil sa totoo at buhay na pananampalataya. Sinabi Niya,
“Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.  Ang nananatili sa akin at ako’y sa kanya ay siyang
nagbubunga ng marami.  Sapagkat kung kayo’y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa” (t.5). At
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pagkatapos Siya ay nagpatuloy sa pagsasabing, kayo’yManatili sa Akin, gaya ng sanga na  hindi
magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Dito ang Panginoon ay nagtuturo sa
atin sa larawan na sa ating mga sarili, kay Adan at sa ating sariling kalikasan, tayo ay patay. Mga patay
na sanga. Patay na mga sanga mula sa naninipsip na puno. Matinik na cactus. Tayo ay patay at marapat
lamang na sunugin. Ngunit dahil sa biyaya, tayo ay iniugpong Kay Cristo. Ang katas ng nabuhay na
Panginoon ngayon ay dumadaloy sa loob natin at namumulaklak sa bunga ng mga pagluha laban sa
kasalanan at kagalakan at pag-asa at pag-ibig at kapayapaan, pagsisisi at pagsunod Kay Jesu Cristo. Ang
pananampalataya ay isang mahalagang kaloob ng Dios  kung saan tayo ay pinag-isa sa paraang
pagliligtas, sa buhay na pakikipag-kaisa, Kay Jesu Cristo.

At ito ay mahalaga. Tinatawag ng Biblia ang pananampalataya na banal – ang banal na pananampalataya.
Tinatawag nito ang pananampalataya na buhay– ang buhay na pananampalataya. Subalit tinatawag din
ng Biblia ang pananampalataya na mahalaga. Ating mababasa sa II Pedro 1:1, “Si Simon Pedro, alipin at
apostol ni Jesu-Cristo, Sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa
pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.” Ang salitang mahalaga ay
paboritong salita ni apostol Pedro. Si Pedro, na siyang nagkasala ng matindi at nakilala ang  gayong sa
Tagapagligtas, ay nagsabi ng mahalagang dugo ni Cristo, at ni Jesus na Siyang mahalaga, at ng kaloob
ng mahalagang pananampalataya. Ang Pananampalataya ay mahalaga.

Ang nagpapahalaga sa isang bagay una sa lahat ay ito ay bihira. Ang baryang Romano, isang Denaryo, ay
mamahalin. Kung ito ay iyong ibebenta sa E-bay (tindahan sa internet), makakakuha ka ng maraming
pera. Hindi dahil sa metal kundi dahil sa kakaunti na lamang ang mga ito. Kaya ang pananampalataya ay
mahalaga dahil ito ay bibihira. Sinasabi ng Biblia na ang buong sanlibutan ay nakahimlay sa kadiliman.
Malawak ang daang patungo sa kapahamakan; at marami ang tumatahak dito. Makipot ang daan patungo
sa buhay; at kakaunti lamang ang nakakahanap nito. Ang totoong pananampalataya ay ay hindi
mumurahin. Hindi ito mahahanap sa mundo. Hindi ito pangkaraniwang bagay. Hindi ito tumutubo sa
puno. Hindi ka marapat dito. Hindi ito mula sa iyo. Kundi ito ay mahalaga, lubos na bibihirang, kaloob ng
Dios. At kung ating pagmamasdan ang pananampalataya sa nilalaman nito, kung ano ang pinaniniwalaan
ng pananampalataya ang tunay na pananampalataya ay naniniwala sa lahat ng mahahalagang
katotohanan ng Dios. Kaya nga ang pananampalatayang iyon ay bihira at mahalaga.

Kung ano ang mahalaga ay bagay din na ibinigay sa iyo mula sa isang nagmamahal sa iyo. Marahil ay
mayroon kang kuwintas. At mukhang ito ang iyong paboritong kuwintas. At may iba na nagtatanong sa
iyo tungklol dito. At sasabihin mo, “ Ah, oo. Ito ang aking paborito. Natutuwa ako na napansin mo ito.
Hindi naman talaga ito mahalaga. Sinabi ng alahero na ito ay maaaring nasa halagang $30 hanggang $40.
Subalit, nakita mo, ibinigay ito sa akin ng aking lola bago siya mamatay. At tila ito ay bahagi niya.” Dahil
bigay ito sa iyo ng iyong lola, dahil sa mga alaala ng iyong pagmamahal sa kanya at ng pagmamahal niya
sa iyo, ito ay naging mahalaga. Ang iyong pananampalataya Kay Jesu Cristo ay mahalaga dahil binigay ito
sa iyo ni Cristo. Ibinuhos ang Kanyang sariling dugo para sa pananampalatayang iyan. Namatay Siya
upang tayo ay maniwala sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi isang pangkaraniwang bagay. Kundi ito
ay mahalagang kaloob ni Cristo.

Ito ay napaka- halaga. Madalas nating itanong, “Paano ko malalaman na ako ay minahal ni Jesus?” At
paano ko malalaman na mahal Niya ako ngayon, sa kabila ng lahat ng problema na aking kinakaharap?”
Mayroon ka bang totoong pananampalataya? Ikaw ba ay naibigkis Niya sa Kanyang sarili? Ito ang
mahalagang kaloob  ng pag-ibig ni Cristo. 

Marami pa. Ang mahalaga ay ang likas na mamahalin. Hindi mo ito malalagyan ng presyo. Kahit pa ang
korona ng Englatera, ang Bituin ng India, ang mga bara sa ginto sa Fort Knox. At maaari nating sabihin,
“Napakayaman natin kung mayroon tayo ng mga mahahalagang bagay na iyon.” Sinasabi ng Biblia, “Ang
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mga gayon ay mga bato at metal lamang na kung saan ay nabubulok at kumukupas.” Sila’y nagiging
magaspang at nangangailangang pakinangin. At kung mayroon ka ng mga bagay na iyon – mga ginto ng
Fort Knox – may magiging sumpa sa iyong buhay. Subalit ang bigkis na nagpapa-isa sa iyo kay Jesu
Cristo sa buhay na ito at sa walang hanggan ay mahalaga. Hindi mo magagawa ang mag-isip kung
magkanu ang halaga ng totoong pananampalataya. Ito ay ang manampalataya sa Panginoon ng
kaluwalhatian, maging kaisa sa tagapagligtas na Siyang nabuhay na muli at ang buhay, na Siyang
nagbayad ng iyong kasalanan at siniguro ang iyong pantubos, at Siyang mananatiling matapat sa iyo. Ang
Pananampalataya ay mahalaga, ito ay mamahalin. Hindi mo ito mabibili. Hindi mo ito mananakaw. At ang
magkaroon nito, ay pagkakaroon mo ng kaligtasan at katuwiran at buhay. Ang pananampalataya ay
mahalagang kaloob ng Dios, nagpapaisa sa atin sa buhay na Tagapagligtas na si Jesu Cristo at lahat ng
mayroon Siya. 

Subalit maaari nating sabihin, ano ang magagawa ng pananampalatayang ito? Ano ang gawain ng
pananampalatayang ito? 

Masasabing tugon natin ang dalawang mga bagay. Sinasabi ng Biblia na ang totoong pananampalataya
ay, una sa lahat, ito’y isang tiyakang pagkaunawa, kaya nga tayo ay nanghahawakan para sa
katotohanan ng bawat bagay na ipinahayag ng Dios sa Kanyang Salita. Nalalaman ng pananampalataya
mula sa puso ang bawat bagay na sinalita ng Dios sa Biblia. At, pangalawa, ang pananampalataya ay
tiyakang pananalig na ang Banal na Espiritu ay kumikilos sa aking puso sa pamamagitan ng ebanghelyo
na ang mga bagay na ito ay tunay sa akin. 

Ito ang sinasabi ni apostol Pablo sa II Tim. 1:12: “At dahil din dito, ako’y nagdurusa ng mga bagay na ito; 
gayunma’y hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan, at ako’y lubos na
naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon.” Sinabi niya
rito na ang pananampalataya ay isang tiyakang pagkaunawa. “Kilala ko ang aking sinasampalatayanan. 
Kilala ko siya! Alam ko ang lahat ng bagay tungkol sa kanya at lahat ng ipinahayag ng Dios sa Salita.” Ang
pananampalataya ay kaunawaan. Ito ay pagkaunawa na makikita sa loob ng puso. Ito ay kaalaman sa
Banal na Kasulatan.

Ang sanlibutan ay tumatawa sa Kristianong pananampalatayang ito. Pinawawalang halaga ito. Hinahamak
ito. Sinasabi ng sanlibutan, “Naniniwala ako kung ano ang aking naririnig sa telebisyon. Naniniwala ako
kung ano ang sinasabi ng aking kapit-bahay. Tinatanggap ko ang katotohanan na aking karapatang gawin
anumang nakalulugod sa akin. Subalit ano ang sinasabi ng Biblia? Pinaniniwalaan mo ang bagay na iyan?”
sabi ng sanlibutan. At ang iglesia ngayon ay nagpapatuloy at sinasabi ang marami pa, “Ano ang gusto
mong marinig? Ano ang gusto mong paniwalaan? Ano ang gusto mong makuha sa iglesia? Ipinapangako
namin na hindi magiging dogmatic patungkol sa anumang bagay. Ibibigay lang namin sa iyo kung ano
lang ang gusto mo.” Ngunit ang totoong pananampalataya ay kaalaman sa kung ano ang itinuturo ng
Biblia sa atin patungkol sa Dios, patungkol kay Cristo, at patungkol sa kaligtasan. Ito ay ang kaalaman sa
Dios sa lahat ng Kanyang mga katangian, sa lahat ng Kanyang soberanong kapasyahan mula sa walang
hanggan, sa lahat ng Kanyang mga gawa. Hindi ang sabihing, “Kilala ko Siya.” 

Ang kamangmangan ay kalaban ng Kristianong pananampalataya. Sa Hoseas 4:6, sinabi ng propeta, “Ang
aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan sa kaalaman;  sapagkat itinakuwil mo ang kaalaman,
itinatakuwil din kita bilang aking pari.  At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding
lilimutan ang iyong mga anak.” At pagkatapos, pinangaralan ang mga taga-Colosas ng apostol na sila ay
dapat nakaugat at nakasalig sa pananampalataya (Col. 2:6-7). Kung wala ang katotohanan ng
pananampalataya sa ating mga puso, walang buhay na kaalaman, tayo ay nahihinog sa bawat huwad na
katuruan, at ang basura at ang kamangmangan at ang palalong pag-iisip ng mundo ay umaangkin sa
ating mga isip.
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Ito ang ang dahilan bakit kailangang ang mga Krtistiyanong misyonero ay itinataguyod ang kaalaman sa
pagbasa at pagsulat sa kanilang dinadalhan ng ebanghelyo at makitang ang Biblia ay naisalin sa iba’t
ibang mga wika, upang ang mgat tao at mga bata ay maturuang magbasa at umunawa ng Kasulatan. Ito
ang dahilan kung bakit ang totoong pananampalataya ay tumatangkilik sa mga mabubuting Kristianong
paaralan at edukasyon – na ang ating mga kabataan at ating mga anak ay mahubog na mag-isip at
matutuhan ang kaisipan ng Dios at isipin sila ayon sa kanya. Ito ang dahilan bakit, sa loob ng iglesia, ay
dapat magkaroon ng katesismo para sa ating mga anak. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayo na
grupong pag-aaral ng Biblia sa iglesia. Ito ang dahilan kung bakit kailangan magkaroon ang pamilya ng
pagsamba at walang sagabal na magawa ito.

Ang pananampalatayang ito ay tiyak. Ito ay tiyakang kaalaman. Anuman ang ating nalalaman mula sa
Biblia ay higit pang tiyak kaysa sa malaman natin ang ating sariling pangalan. Magsasabi ang sanlibutan
na, “Ito ay alam kong totoo dahil ito ay nasa aklat ng kasaysayan, o dahil ito ang sinasabi ng Agham, o
ng dahil ito ang paniniwala ng aking paboritong Rock star, o dahil ito kasi ang sabi ng NBC News, o dahil
ito ay nasa Facebook. Ang Biblia, “Sabi nila, “ ah, iya’y kahina-hinala.  “Subalit sinasabi ng Kristiyano,
Hindi ito dapat pagdudahan. Walang pag-aatubili dito.” Nalalaman ng Kristiano.

Ang sanlibutan samakatuwid ay magsasabi patungkol sa Kristianong pananampalataya: “Ito ay bulag na
pananampalataya.” At tayo ay may tugon, “Ang tanggihan ito ay bulag na kawalang pananampalataya.” II
Cor. 4:4: “Sa kanilang kalagayan, binulag ng diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi
mananampalataya, upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Cristo, na
siyang larawan ng Diyos.” Ating sasabihin, “Minsan ako’y bulag, ngunit ngayon ay nakakakita na.” Ang
pananampalataya ay pagkakita. Bulag ang kawalan ng pananampalataya. Ang sanlibutan ay magsasabi
patungkol sa kristianong pananampalataya, “Pangangarap ng gising. Nais mo na ito ay maging tunay. At
hahanapan ka namin ng isang protektadong selda.” At tayo ay tutugon, “Ang kawalan ng pananalig at di-
paniniwala sa Dios at pag-aalinlangan ay pangangarap ng gising. Sinasabi namin sa kawalan ng panniwala
sa Dios (Atheism): Kayo ang tila opyo na pampakalma (opiate) ng mga tao. Ang kawalan ng paniniwala
ay pagtanggi sa realidad, ang realidad ng Dios na nagsalita sa pasimula ng paglikha. Ang kawalan ng
paniniwala ay pagtanggi sa realidad ng Hari ng mga hari, ang Panginoong Jesus. Ang kawalan ng
paniniwala ng isang tao ang magdadala sa kanya sa kadiliman at magdadala sa kanya sa kaparusahan.
Ang pagiging kawalan ng paniniwala ay ang pamumuhay sa pangarap, makalamang pag-iisip.” 

Sasabihin ng sanlibutan, patungkol sa Kristianong pananampalataya, “Subalit ang iyong pananampalataya
ay paglundag sa kadiliman.” At sasabihin natin sa kawalan ng paniniwala, “Ang kawalan ng
pananampalataya ay ang pagkatisod sa kadiliman. Walang anumang katiyakan sa kawalan ng paniniwala.
Walang nalalaman ang kawalan ng paniniwala. Walang katiyakan.” 

Ninanais ng sanlibutan na manipulahin ang mga bagay upang pasamain ang ebanghelyo at gawing
mabuti ang kawalan ng paniniwala. Subalit ang kawalan ng paniniwala, sa realidad, ay kabulagan,
pangangarap ng gising, at paglundag sa kadiliman. 

Ang pananampalataya ay tiyakang kaalaman, at pagkatapos ito ay kamangha-manghang pagtitiwala na
ang Espiritu Santo ay gumagawa sa ating mga puso, na ang lahat ng mga bagay sa Kasulatan –
kapatawaran ng kasalanan, walang hanggang katuwiran at kaligtasan – ay malayang ibinigay sa atin at
nasa atin ngayon. Sinabi ng apostol, “At dahil din dito, ako’y nagdurusa ng mga bagay na ito; gayunma’y
hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan, at ako’y lubos na naniniwalang
maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon At dahil din dito, ako’y
nagdurusa ng mga bagay na ito; gayunma’y hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking
sinampalatayanan, at ako’y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya
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hanggang sa araw na iyon” (II Tim. 1:12), “ako’y lubos na naniniwala” Ang pananampalataya ay
paniniwala. Ang katiyakan ay nagmumula sa ebanghelyo. Nagmumula ito sa Salita ng Dios. Habang
lumalago ang kaalaman mo sa Dios at sa Kanyang Salita, mas higit ang iyong Katiyakan. 

Ikaw ay may pagkakataon ngayon na lumago sa pananampalataya at sa kaalaman at sa katiyakan.
Binubuksan mo ba ang iyong Biblia sa panahon ng mga pagsubok? Nagtutungo ka ba sa iglesia ng
regular, o madali sa iyo ang lumiban? Kapag ikaw ay nasa simbahan, nakikinig ka ba? Ikaw ba ay
nahahanda, sa ilalim ng Biblia at sa mabuting pangangaral, sa lahat ng mga katotohanan ng Salita ng
Dios? Ikaw ba ay abala sa Salita ng Dios? Maraming paglusob na darating laban sa iyong
pananampalataya: Darating sila, laban sa iyong pananampalataya.  Maraming darating na mga tukso na
nakatuon upang wasakin ka, at ang pagdududa ay ibabato laban sa iyong pananampalataya. Kunin mo
ang panangga ng pananampalataya. 

Kalooban ng Dios na ikaw at ako ay maging tiyak, hindi mayabang, kundi nakatitiyak. Sinabi ni apostol
Pablo sa kanyang espiritual na anak na si Timoteo, sa II Tim. 1:7, “Kundi nang siya’y dumating sa Roma,
hinanap niya ako nang buong sikap, at ako’y natagpuan niya.” Sinabi ni apostol Pablo, “Timoteo, ang
katiyakan na nasa mga kasulatan at sa pananampalatayang nagliligtas, yaon ang gusto kong mapasaiyo. 
Nais kong magkaroon ka ng katiyakan ng ebanghelyo ng soberanong biyaya ng Dios na gumagawa ng di-
matatanggihang kaligtasan sa mga puso ng Kanyang magpawalang-hanggang pinili.”  Sinabi niya kay
Timoteo sa talatang 9 ng kapitulong ito “Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang
banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya.  Ang
biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon.” Ito ang mga
bagay, Timoteo na aking nalalaman. Nalalaman ko na ako’y dating mamumusong, sabi ni Pablo, “Ako ay
isang mang-uusig.  Kung mayroon mang hindi maliligtas, hindi marapat na iligtas, ayaw maligtas,
Timoteo, iyon ay ako.  Subalit, Timoteo, may ipinakita ang Dios sa akin.  Ipinakita Niya ang isang bagay
tungkol sa aking sarili – na wala pang kasalanang naimbento na wala sa akin.  At pagkatapos ay ipinakita 
Niya sa akin ang isang kahangahangang bagay:  Ang biyaya ng Panginoong Jesu Cristo.  Nakatitiyak ako
dito, Timoteo.  Alam ko na ako ay iniligtas sa pamamagitan ng kamangha-manghang biyaya no Jesu
Cristo.”

Ito ang totoong pananampalataya. Ang kaloob ng Dios na tiyakng kaalaman at tiyak na kumpiyansa ng
kaligtasan. Ikaw ba ay nagtataglay nito? Ang iyo bang pananampalataya ay mananatili kung ikaw ay
mamatay? Manatili kaya ito sa iyo sa panahon ng pagdududa? Maiwawala ba ito ng mga di magagandang
bagay na nangyayari sa’yo?  Ang mahabang pagsubok ba na hinaharap mo ang papatay dito?
Magtatagumpay kaya si Satanas na makuha mong bawiin ito? Ikaw ba ay susuko? Bilang mga anak ng
Dios, ating sagot, “Hindi.” Sapagkat ito ay gawa ng Dios, mahalagang gawa ng Dios sa puso ng bawat
isang anak Niya: ang pananampalataya. “Sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan, at ako’y lubos
na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon.”
 Kilala mo ba Siya? Ikaw ba ay nakakatiyak sa Kanya, ang Panginoong Jesus? Nagpapahayag ang
nakapagliligtas na pananampalataya na: “Niligtas Niya ako dahil sa Kanyang biyaya.” 

----------------------------------------------

Tayo’y manalangin.

Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa Salita ng Dios ngayon. At idinadalangin namin na ito’y maging

pagpapala at isang kalakasan sa aming mga puso. Dalangin namin kay Jesus sa Kanyang pangalan,

Amen.


