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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 139:19-22

“Si Jehovah ang Dios na Nakakaalam ng Lahat:

(5) Ang Ating Pagkapoot Sa Kanyang Mga Kaaway”

ni Rev. Doug Kuiper

Pakibasa sa Salita ng Dios ang Awit 139:19-22.  Ang siping ito ay nangangailangan ng pagharap natin
sa ilang mahihirap na tanong.  Si David ba ay nagkakasala habang isinusulat niya ang mga salitang ito,
o siya ba ay naglalagay ng ilang katotohanan na dapat sundin ng anak ng Dios sa kanyang sariling
buhay?

Hindi kataka-taka, marami ang nagsasabi ngayon na si David ay nagkakasala.  Hayagan niyang sinasabi
na napopoot siya sa mga tao, samantalang malinaw na sinasabi ng Kasulatan, sinabi sa atin, na ang
pagkapoot ay mali, na dapat nating pagtiisan ang iba, na dapat nating patawarin ang iba, at dapat
nating sundan ang halimbawa ng pag-ibig ni Cristo.
 
Ang problema doon ay, sa isang banda, na si David ay kinasihan sa pagsusulat.  Ang Dios, sa
pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ay pinamamahalaan si David habang isinusulat niya ang mga
salitang ito.  Sa isa namang banda, si David ay nagsusulat na tila alam niya na ang Dios ay malulugod
sa kanya sa pagpapakita niya ng pagkapoot na ito.  Nagpatuloy siya sa pagsasabing, “Siyasatin mo ako,
O Diyos, at alamin mo ang aking puso; subukin mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko! At tingnan
mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan.”
Alam niya, sa kanyang pagsasabi sa Dios ng kanyang pagkapoot sa mga kaaway ni Jehovah, na ang
Dios ay nalulugod sa kanya dito.  Ikatlo, sinasabi sa atin ng Kasulatan na maging si Jehovah ay
napopoot.  Bagaman Siya ay Dios ng pag-ibig, hindi ito nangangahulugan na hindi na Siya napopoot.
“Inibig Ko si Jacob,” sabi Niya sa Malakias 1:2.  Pagkatapos, sa talatang 3, “Kinamuhian Ko si Esau.”
Sinuman ang magsasabing ang pagkamuhi kay Esau ay mas kaunting pag-ibig lamang kaysa kay Jacob
ay dapat isipin ang mga sumusunod na salita:  “At ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang
kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga asong palaboy sa ilang.”  Gayon ang pagkamuhi ni
Jehovah na Kanyang winasak si Esau. 

Ang anak ng Dios, samakatuwid, ay dapat maunawaan na mayroong ipinahayag sa mga salitang ito ni
David tungkol sa kanyang pagkapoot sa mga kaaway ni Jehovah, na isang katotohanang dapat nating
tularan.  Syempre, dapat nating unawaing malinaw kung ano itong pagkapoot at ano ang hindi ito.
Dapat nating unawaing mabuti sa anong paraan natin maaari o ipinapakita ang pagkapoot na
nakalulugod kay Jehovah at sa anong paraan hindi maaari.  Ang ating pangunahing paliwanag sa teksto
ay magiging ganito:  si David, sa kanyang pagpapakita ng pagkapoot sa mga kaaway ni Jehovah, ay
ipinapakita ang kanyang pag-ibig mismo kay Jehovah.  Pag-ibig kay Jehovah:  ito ang pag-iingat sa
kautusan.  Hindi dapat kapootan ng isa ang kanyang mga kaaway, kundi mga kaaway ni Jehovah.
Ipinapakita niya ang kanyang pagkapoot hindi sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila kundi sa hindi
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pakikisama sa kanila.  At sa kanyang pagsasabi ng kanyang pagkapoot sa mga kaaway ni Jehovah,
ipinapakita ni David ang kanyang pagka-matapat sa katwiran ng Dios.  

Sa pagpapatuloy natin sa mensahe ngayong araw, mapapansin natin ang apat na susing punto na,
kapag maayos na naunawaan, ay makatutulong sa atin upang malaman kung ano ang
pagkapoot/pagkamuhi sa mga kaaway ni Jehovah.

Una, dapat nating itanong ano ang pagkapoot na ito?  Nilinaw ni David na napopoot siya sa mga
kaaway ni Jehovah.  Narito ang unang susing-punto:  Malinaw si David dito.  Tinutukoy niya sa mga
talatang 19-21 “ang masama,” “mga taong nagpapadanak ng dugo,” “silang napopoot sa iyo,” “silang
laban sa iyo’y bumabangon.”  Hindi sinasabi ni David ang kanyang pagkapoot sa kanyang sariling mga
kaaway.  Mayroong utos si Jesus:  Ibigin mo ang iyong mga kaaway.  Ginawa iyan ni David.  Minahal
niya si haring Saul na kanyang kaaway at nagtangkang patayin siya.  Minahal niya ang isang lalaking
nagngangalang Shimei na sumumpa sa kanya. Sa dalawang ito ipinakita ni David ang kanyang pag-ibig
sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kanila, o kahit saktan sila.  Hindi sinasabi ni David na
kinapopootan niya ang kanyang sariling mga kaaway.  Kinapopootan niya, sa halip, ang mga kaaway
ni Jehovah.  At, kahit minsan ang mga ito ay isa at parehong tao lamang, kinapopootan natin siya hindi
dahil siya ay ating kaaway, kundi dahil siya ay kaaway ni Jehovah.

Ang pagkapoot ni David para sa mga kaaway ni Jehovah ay isang tunay, taos-pusong pagkapoot.  Hindi
ba kinapopootan ko sila, hindi ba kinassuklaman ko silang laban sa iyo’y bumabangon?  Ipinapahayag
ni David sa mga salitang ito ang kanyang patuloy na gawain ng pagkapoot.  Hindi lamang ito
isang-beses na kilos na pagkatapos ay tatalikuran niya, kundi ito ay nagpapatuloy na gawain sa
kanyang buhay.  Na ang pagkapoot na ito ay tunay at taos-puso ay malinaw din mula sa salitang
“lubos.”  “Kinapopootan ko sila ng lubos na pagkapoot.”  Kalakip ng pagkapoot na ito ang buong tao
at inaabot ang isang tiyak na layunin:  ang layunin ng pagpapakita ng pagkapoot sa pamamagitan ng
paghiwalay. 

Ito ang naghahatid sa atin upang itanong, kung gayon, paano ipinapakita itong pagkapoot?  Ang
ikalawang susing-punto ngayon ay itong pagkapoot ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng pagpatay
o pananakit sa mga kaaway na ito.  Ang mga salita ni David dito ay hindi nagbibigay ng dahilan sa
tinatawag natin ngayong mga krimen ng pagkapoot o ng ugali ng puso na nagnanasang makasira ng
iba pang nilalang.  Anuman ang kaisipan ng pagkapoot sa mga kaaway ni Jehovah, hindi kasama dito
ang pagpatay, pagpapahirap, o pananakit nang mga hindi natin gusto.  Dapat alam din ito ng mga
Cristiano.  Sa mga balita bawat oras, naririnig natin ang mga Cristianong pumapatay ng mga
aborsyonista, o pumapatay ng mga homosekswal, na tila iyon ang paraan nila ng pagpapakita ng
kanilang pag-ibig sa Dios.  Walang  dahilan sa gayong kaisipan sa tekstong ito, dahil hindi binabanggit
ni David ang pagkapoot sa kanila sa pamamagitan ng pagpatay o pananakit sa kanila. 
 
Totoong binabanggit ni David ang araw ng kanilang pagkawasak.  “Sana’y patayin mo, O Diyos, ang
masama.”  Naniniwala si David na darating ang araw na sila ay pupuksain ng Dios – hindi lamang
makalupang pagpuksa ng makalupang kamatayan, kundi nasa isip din ni David ang walang hanggan,
walang wakas na pagpuksa ng impiyerno.  Hindi gusto ng lahat na marinig na ang Dios ay pumupuksa
ng tao sa impiyerno.  Paanong pupuksa ang isang mapagmahal na Dios?  Nakakalimutan ng tanong na
kailangan ng Dios ang pag-ibig at pananampalataya mula sa tao, at kinapopootan Niya ang mga hindi
nagmamahal sa Kanya at hindi nananampalataya sa Kanya.  Labis niyang kinamumuhian ang hindi
pagmamahal at pananampalataya sa Kanya na ipinadala Niya si Jesu Cristo upang magdala ng ating
kaparusahan, ang kaparusahan ng mga kasalanan ng lahat ng hinirang ng Dios; sapagkat kung ating
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parusa ay hindi dinala, tayo rin ay mapupuksa sa impiyerno.  Subalit yaong mga hindi nanampalataya
sa Dios at kay Jesu Cristo, at hindi susunod, ay parurusahan.  Binabanggit ni David ang araw na iyon
ng kanilang pagkapuksa bilang bagay na nararapat sa kanila.  Subalit sa pagsasabi niya tungkol sa araw
na iyon hindi niya binabanggit ang pagpapabilis ng araw na iyon, iyon ay, wala siyang ginagawa na
magpapakitang susubukan niyang mangyari ang araw na iyon nang mabilis.  Inaabangan niya lamang
ang araw na pupuksain sila ng Dios mismo.  At sinasabi niya ang araw na iyon nang may katiyakan.

Paano kung gayon ipinakita ang pagkapoot ni David?  Ang ikatlong susing-punto ngayon ay ang
pagkapoot na ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pamumuhay ng kabaliktaran.  “Kaya’t layuan ninyo
ako, mga taong nagpapadanak ng dugo,” sabi niya sa talatang 19.  Ano ang kabaliktaran?  Ito ang
paghihiwalay na nilikha ng Dios sa pagitan ng mga tao – iyon ay, sa pagitan ng mga taong iyon, sa
isang banda, na mga naligtas kay Jesu Cristo, pinili ukol sa kaligtasan mula sa walang hanggan,
binigyan ng biyaya ng Banal na Espiritu, at isang araw ay dinala sa kalangitan, at, sa isang banda,
yaong mga tao na hindi umiibig kay Cristo, na hindi susunod sa Dios, na lantarang lumalaban sa Kanya,
at dadalhin sa impiyerno bilang kanilang marapat na pagkapuksa.  Ang kabaliktaran ay ang
paghihiwalay sa pagitan ng dalawang yaon.  At sinasabi ni David ngayon na ipamumuhay niya ang
kabaliktarang iyon.  “Kaya’t layuan ninyo ako, mga taong nagpapadanak ng dugo.  Wala akong
kinalaman sa inyo.”

Ang sabihin ng isang tao, “Hindi mo ako magiging kaibigan,” ay isang aspeto ng pagkapoot – hindi ang
uri ng pagkapoot na mali, hindi ang uri ng pagkapoot na magdadala sa atin sa pagpatay o pananakit.
Ito ay isang katotohanan lamang, at ito ay madalas na makalimutan ngayon, na ang isang paraan
upang ipakita natin ang pagkapoot ay sa pamamagitan ng pagtanggi upang maging kaibigan ng isang
tao.

Inutusan tayo ni Jesus na ibigin ang ating mga kaaway.  At sa gayon, ibig Niyang sabihin na hangarin
ang kabutihan sa kanila.  Kung makita mo silang nakahiga sa tabing-kalsada at nangangailangan ng
tulong, tulungan mo sila.  Kung makita mo na may masamang nangyari sa kanila, pakitaan mo sila ng
habag. Subalit ang utos ba ni Jesus na ibigin ang ating kaaway ay nangangahulugan na maging
kaibigan natin sila, na dapat tayong makisama sa kanila?  Hindi iyon ang ibig sabihin ni Jesus.  Iyon ay
nagiging malinaw mula sa Salita ng Dios sa ating teksto.  Ang pagkapoot na binabanggit ni David ay
ang uri ng pagkapoot na naghihiwalay sa atin mula sa masasamang taong ito.  Hindi sa tayo ay
mamumuhay ng bukod sa kanila sa pisikal.  Tayo ay nasa parehong mundo tulad ng mga walang
kabanalan.  Tayo ay nagtatrabaho kasama nila.  Pumupunta tayo sa mga tindahan kasabay nila.  Ngunit
hindi nila tayo mga kaibigan.  Maaari tayong magsalita sa mga walang kabanalan, tinatawag sila upang
magsisi.  Subalit hindi tayo nakikiisa sa kanila sa paglilibang at pakikisama sa kanila.  Gayon ang
kabaliktarang buhay ng anak ng Dios.  Iyon ang nasa isip ni David nang sabihin niyang, “Kinapopootan
ko sila, hindi ako makikipag-kaibigan sa kanila.”
     
Nauunawaan kung gayon kung ano ang pagkapoot ni David sa mga kaaway ni Jehovah, at nakikitang
hindi ito ang uri ng pagkapoot na agad sasabihin ng marami ngayon, maitatanong na natin ang susunod
na tanong:  Si David ba ay binigyang-dahilan para sa pagkapoot na ito sa mga kaaway ni Jehovah?
Tinangka ni David na bigyang-dahilan ang kanyang pagkapoot.  Binigyang-dahilan niya ito sa batayan
ng kanilang kasamaan.  Sabi niya sa talatang 19 na sila ay masama:  “Sana’y patayin mo, O Diyos, ang
masama.”  Sila ay marumi.  Sila ay nakagawa ng mga krimen na marapat sa kamatayan.  Yamang
nasabi iyon nang pangkalahatan, si David ay nagpatuloy upang magbigay ng tiyak na mga halimbawa
ng kasamaan.  Tinawag niya silang “taong nagpapadanak ng dugo.”   Ang mga taong nagpapadanak
ng dugo, syempre, ay mga mamamatay-tao.  Hindi ito kailangang mangahulugan na ang mga taong
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ito ay nakagawa ng panlabas na pagpatay.  Marahil nasa isip ni David ang poot na kanilang ipinapakita
sa pagnanasang pag-aalis o ang pagpatay ng isa pang nilalang.  Mababasa natin sa I Juan 3:15, “Ang
sinumang napopoot (at ang poot na iyon ay hindi lamang ang anyo ng paghihiwalay mula sa
pakikisama sa isa kundi pagnanasa sa pagkapuksa ng isa) sa kanyang kapatid ay isang
mamamatay-tao, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nanananatili sa
sinumang mamamatay-tao.”

Hindi lamang nagpapadanak ng dugo ang mga taong ito, kundi sila rin ay mga walang pakundangan.
Sila’y “nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan
sa walang kabuluhan.”  Tinutukoy ni David ang uri ng tao na nagpapakita ng kanilang pagkapoot sa
Dios at kay Jesu Cristo at sa Kasulatan bilang kapahayagan ng Dios at ng iglesia bilang bayan ng Dios
sa pamamagitan ng pag-aalsa laban mismo sa Dios.  “Hindi ba kinasusuklaman ko silang laban sa iyo’y
bumabangon?”  Ito ang mga uri ng tao na nagkakalat ng kasinungalingan, na namumuhi sa
katotohanan ni Jesu Cristo, at gumagawa ng lahat sa kanilang kapangyarihan upang wasakin ang
pananampalataya ng mga hinirang ng Dios.  
     
Dahil ipinapakita nila ang lubos na paghamak kay Jehovah, sinasabi ni David na siya ay may katwiran
sa pagkapoot sa kanila.   Mauunawaan natin ang pangangatwirang iyon kapag ating nalaman na si
David ay nasa pakikipagdigma sa mga kaaway na ito ni Jehovah dahil sila ay nakikipagdigma sa Dios.
Sila ang mga kaaway, ang mga mandirigma laban kay Jehovah.  Sa digmaan ay walang pagtitiis.  Sa
digmaan walang pagpapakitang kabutihan sa kalaban.  Hindi mo maaring gawin iyon sa digmaan dahil
ito ay mangangahulugan ng iyong kamatayan.  Sinumang nasa digmaan noon ay tiyak na mauunawaan
ito.  Sa digmaan, ang pagkapoot sa kalaban ng isa ay pinangangatwiranan.  Kaya may katwiran si David
sa kanyang pagkapoot sa mga kaaway ni Jehovah.   Ito ay bagay ng katapatan niya sa kanyang Dios
at bagay ng kanyang buhay.

Doon mayroon tayo, samakatuwid sa isang banda, ng katwiran ng pagkapoot na ito sa mga kaaway
ng Dios.  Marahil ay sa batayang ito ng pangangatwiran na ang anak ng Dios na tunay na nagmamahal
sa Dios ay handang magsabi na, sa sinumang nakikipagdigma kay Jehovah, siya ay hindi magkakaroon
ng pakikisama malibang, sa pamamaraan, siya ay itaboy sa pakikisama at pakikipag-kaibigan kay
Jehovah.  Gayon din binibigyang-katwiran ni David ang kanyang pagkapoot sa mga kaaway ng Dios.
Binibigyang-katwiran niya ito sa batayan ng tipan ng Dios.  Ano ang tipan?  Ito ang bigkis ng
pagkakaibigan at pakikisama na walang kundisyon at soberanong ginagawa ng Dios sa Kanyang mga
hinirang.  Hindi ginamit ni David ang salitang “tipan” sa ating teksto, subalit ginamit niya ang
pangalang-tipan ng Dios, ang pangalang Jehovah.  “Hindi ba kinapopootan ko silang napopoot sa iyo,
O PANGINOON?”

Ang tipan ay nagpapahiwatig ng pag-ibig at pakikisama at ang pagnanasa na maging kalugud-lugod
sa Dios.  Ang isang nasa tipan na iyon ay nangangailangang kapootan yaong mga wala doon.  At dito
ay dumating tayo sa ikaapat na susing-punto:  Ang pagkapoot ay hindi laging kabaliktaran ng pag-ibig,
kundi maaaring maging pagpapahayag ng pag-ibig.  Hayaan mong ipaliwanag ko iyan.  Tunay na hindi
ko maiibig at kapopootan ang parehong tao.  Ang isang lalaking may asawa ay nagmamahal sa kanyang
asawa.  Dahil mahal niya ang kanyang asawa at nalulugod sa tipan ng pakikisama sa kanya, wala
siyang magiging kinalaman sa ibang babae.  Hindi ibig sabihin noon na lalabas siya at papatayin ang
ibang babae.  Subalit mayroong kaunawaan kung saan ay kinapopootan niya ang ibang babae.   Kung
ang ibang babae ay lalapit sa kanya na nais ang kanyang pag-ibig, sasabihin niya sa kanya, “Lumayo
ka sa akin,” tulad ng sinasabi ni David sa mga walang kabanalang tao sa ating teksto.  At ang gayong
uri ng pag-uugali sa ibang babae ay nagpapakita ng pag-ibig sa asawa ng lalaki.  Iyon ang katwiran
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ni David ngayon sa pagkapoot sa mga kaaway ng Dios.  Si David ay bahagi ng kasintahang-babae ni
Jehovah at ni Jesu Cristo, bahagi ng iglesia.  Lahat ng napopoot sa kanyang Dios, wala siyang
pakikisama doon.

Pansinin na, yamang naipaliwanag ang katwiran para sa pagkapoot na ito, sinabi ito ni David kay
Jehovah.  “Hindi ba kinapopootan ko silang napopoot sa iyo, O PANGINOON?  At hindi ba
kinasusuklaman ko silang laban sa iyo’y bumabangon?”  Ang mga tanong ay retorika – iyon ay, si David
ay hindi umaasa na sagot.  Hindi siya nagtatanong dahil hindi niya alam ang sagot.  Kundi, nagtatanong
siya upang gumawa ng punto.  Ang punto ay, “Tiyak na kinapopootan ko sila, O Panginoon.  Tiyak na
kinasusuklaman ko silang bumabangon laban sa Iyo.”  Ipinapahayag niya ang puntong iyon sa talatang
22, “Kinapopootan ko sila ng lubos na pagkapoot; itinuturing ko sila na aking mga kaaway.”

Bakit pinag-abalan itong sabihin ni David kay Jehovah?  Ang sagot ay, upang ipakita kung gaano
kadakila ang kanyang pag-ibig sa Dios.  Hindi siya nagsasalita ng may pagkukunwari nang sabihin niya
sa Dios ang mga kaaway ni Jehovah, sapagkat alam niya ang katotohanang ito tungkol sa Kanya, na,
nalalaman ni Jehovah ang lahat ng mga bagay, tulad ng paulit-ulit na itinuturo sa atin ng Awit 139.
Dahil alam ni Jehovah ang lahat ng mga bagay, alam Niya ang puso ni David.  “Hindi ba kinapopootan
ko silang napopoot sa iyo, O PANGINOON?  At hindi ba kinasusuklaman ko silang laban sa iyo’y
bumabangon?  Nalalaman Mo Panginoon.  At nalalaman Mo na ito ang patunay ng aking pag-ibig sa
Iyo.”

Mahalaga, kung gayon, na ang anak ng Dios ay sumusunod sa halimbawa ni David.  Sa ating
pagmamahal sa Dios na Jehovah, hindi tayo dapat magkaroon ng pakikisama, walang
pakikipag-kaibigan, sa kanilang napopoot kay Jehovah.  Maaari nating nasain ang kanilang pagsisisi at
kanilang kaligtasan.  Ngunit hindi tayo maaaring kumilos na tila sila at tayo ay pareho.  Mayroong
pangunahing pagkakaiba tungkol sa atin -  kaibang-kaiba na kinakailangang makaapekto sa ating
pananaw sa buhay, ang mga bagay na ginagawa natin, ang mga taong pinakikisamahan natin.  Ang
pagkakaibang iyon ay:  ang isa ay napopoot kay Jehovah ang tanging tunay na Dios; ang isa ay
nagmamahal sa Kanya.

Sinasabi mo ba kay Jehovah sa panalangin na mahal mo Siya?  Kung gayon sinusubukan mo man lang
ba na ipakita sa Kanya sa panalangin kung gaano kadakila at katapat ang iyong pag-ibig sa Kanya?
Ang paraan ng pagpapakita ni David ng pag-ibig at katapatang iyon ay dapat nating sundan – sa
pamamagitan ng pag-iingat sa ating mga sarili mula sa kanila na napopoot at sumasalungat sa Dios na
Jehovah at Kanyang hangarin.  Amen.


