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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Samuel 23:16-18

“Pinalalakas Ang Kamay Ng Bawat Isa Sa Dios”

ni Rev. Carl Haak

Ang ating mensahe ngayon na matatagpuan sa Kasulatan ay ang 1 Samuel 23:16-18, isang pangyayari
sa buhay ni David.  Dito ating mababasa:  “At si Jonathan na anak ni Saul ay bumangon, at naparoon
kay David sa gubat, at pinagtibay ang kaniyang kamay sa Dios.  At sinabi niya sa kaniya, Huwag kang
matakot: sapagka't hindi ka masusumpungan ng kamay ni Saul na aking ama; at ikaw ay magiging hari
sa Israel, at ako'y magiging pangalawa mo; at nalalamang gayon ni Saul na aking ama.  At silang
dalawa ay nagtipanan sa harap ng Panginoon: at si David ay tumahan sa gubat, at si Jonathan ay
umuwi sa kaniyang bahay.”

Isang malaking kagalakan at ginhawa ang pumuno sa puso ni David nang, mula sa malayong taguan
sa mga kahuyan, kanyang kinilala ang isang natatangi at pamilyar na larawan na kanyang dinaraanan
sa halamanan.  Kanyang nakita si Jonathan, siyang minahal kay Cristo na mas matalas ang pang-amoy
sa anong gubat, ay nagawang hanapin si David upang palakasin ang kamay sa Dios.

Para kay David, ito ay isang sariwang hangin mula sa hangin habang siya ay nakakulong sa kanyang
pagliligtis.  Ito ay katulad ng malamig na tubig na iniinom.  Ito ay pag-aalis ng kanyang mga kabigatan
ng kabalisahan mula sa kanyang mga balikat.  Ang pagdalaw ni Jonathan kay David ay isang malaking
kalakasan sa kanya sa Dios.

Para kay Jonathan, ang gantimpala ng kanyang pagdalaw kay David ay isang mas magandang araw.
Dahil ito ay sa pagbibigay na ating natatanggap.  Tulad ng sinabi ni Jesus,  “Lalo pang mapalad ang
magbigay kay sa tumanggap”  (Mga Gawa 20:35).

Silang dalawa ni David at Jonathan ay nasa Biblia na nagtuturo, ng maraming mga bagay, kundi upang
makapagturo tiyak ng isang dakilang pagpapala at pangangailangan ng pakikisama ng mga banal, na
Cristianong pakikipag-ibigan sa Panginoong Jesu Cristo.

Matapos ang pagpupulong na tinukoy sa 1 Samuel 23, hindi na nagkitang muli sina David at Jonathan
sa ibabaw ng mundo.  Ang landas para kay David, na ayon sa kalooban ng Dios, ay maghahatid pa ng
panibagong higit sa animnapung taon sa kabila ng pagsubok, pakikipaglaban, kagalakan, matinding
kasalanan, bilang matandang lalaki, namatay siya na nanghahawakan sa mga pangako ng Dios kay
Cristo.  Subalit si Jonathan, sa loob lamang ng kaunting mga taon, ay mamamatay sa isang digmaan
laban sa mga Palestino.  Natagpuang matapat hanggang sa huli.

Subalit ang dalawang si David at Jonathan, ay hinubog na maging mga lalaki ng Dios na sa
pamamagitan ng pagsasama sila ay nagalak kay Cristo.  Dahil mas mabuti ang dalawa kaysa isa, sabi



Page 2 of  5

ng Eccl. 4.  Sila ay parehong ginawa na matatag sa mga pangako ng Dios sa pamamagitan ng pakikiisa
ng mga banal.

Ito ba ay tunay sa iyo?  Sa iyo bilang kabataan?  Sa iyo bilang isang kaanib ng iglesia?  Nais ko itong
napakagandang halimbawa at makapangyarihang halimbawa ng pakikisama ng mga banal upang
himukin tayo tungo sa dakilang kaloob sa iglesia.  Panalangin ko na ito ay makahimok sa iyo bilang
kabataan na suriin ang iyong pakikipag-kaibigan at upang itanong kung mayroong anomang espiritual,
sa iyong pakikipag-kaibigan – anomang bagay na hindi nakahihiya kay Cristo.  At nais ko na ating suriin
ang ating mga buhay at ating mga kaasalan sa iglesia.  Tayo ba nakatalaga, sa pagpapasalamat sa
Dios, upang isagawa ang ganitong uri ng pakikisama ng mga banal; upang palakasin ang bawat isa sa
Dios tulad ng ginawa ni Jonathan para kay David.  Tayo ay nasa iglesia hindi upang ipanalo ang ating
mga argumento, upang maging kaagaw, upang mamuhay ng malayo, upang magkroon ng sama ng
loob.  Kundi ang layunin ng Dios sa ating pagkakaanib sa iglesia ay upang palakasin ang bawat isa sa
Dios, upang tayo ay mas manghawakan sa mga pangako ng Dios.  Ganito ang ibig kong sabihin:  ang
pananatili ng mga banal ay nagbubuhat sa pakikisama ng mga banal.  Ang maunawaan kung ano ang
kahulugan ng Cristianong pakikipag-kaibigan ay magtuturo sa atin na ang layunin ng Cristianong
pakikipag-kaibigan ay ang panghahawakan ng mahigpit sa mga pangako ng Dios.

Sa teksto na aking tinutukoy ngayon, si David ay nasa matinding pangangailangan.  Ang kanyang
kamay ng pananampalataya sa Dios ay mahina at pakiramdam niya’y madudulas na siya, mahuhulog
sa kabiguan, kapaitan, at kawalan ng pag-asa.  Kanyang isinusulat ang mga karanasang ito sa Mga Awit
54, nang siya ay sumigaw:  “Iligtas mo ako, Oh Dios, Sapagka't ang mga tagaibang lupa ay
nagsibangon laban sa akin, at ang mga mangdadahas na tao ay nagsisiusig ng aking kaluluwa.”  Sa
oras na ito si David ay galit.  Siya ay tumakas mula kay Saul, siyang walang awa at sa masamang
hangarin, ipinahanap siya, hinanda ang kanyang kamatayan.

Napakahirap na magalit.  Si David ay pinagtaksilan, pinagtaksilan ng mga tinulungan niya, at dahil sa
kanila ay nalagay sa panganib ang kanyang buhay.  Nariyan ang mga tauhan ni Keila na mga pinalaya
ni David mula sa mga Palestino.  Kahit pa sa unang pagbanggit sa kanyang intensyon na gawin ito sa
mga tauhan ni David na walang hinanap na gawin ito, gayonman sinunod ni David ang Panginoon, at
kanyang inilagay sa panganib ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang mga tauhan upang
tulungan ang mga ito sa naninirahan sa Keila.

Subalit ginipit siya ni Saul sa mga tauhan ni Keila.  At nauunawaan nila kung nasaan si David, sabi sa
kanila:  “Sabihin mo sa akin kung nasaan si David o makakasama mo ako.”  At ipinahayag ng
Panginoon kay David na ang mga tauhan ni Keila ay kukunin siya.  Kaya siya ay pinagtaksilan.  Ito ay
naging malalim na kamandag sa kanyang kaluluwa.  Nalungkot si David.  Siya ay nagtatago sa ilang,
sa mga tanggulan.  At siya ay nanatili sa ilang ng Zip.  Siya ay nakahanda sa anomang kaguluhan; ang
mga banta at panganib ay nasa lahat ng dako.  Lahat ng kanyang balingan ay may problema.  Si David
ay nasa kamay ng Dios upang manatili at pahabain ang kanyang mga pagsubok.

Ating nabasa na araw-araw siyang pinaghahanap ni Saul.  Hindi ito makatarungan.  Hindi ito tumigil.
At ang lahat ng kanyang mga gawa ng kabutihan at bumalik sa kanyang sarili.

At ito ang pagkakataon na si Satanas ay umatake.  Makakapagtago si David kay Saul, ngunit hindi kay
Satanas.  At hindi siya makakapagtago sa kanyang sariling laman.  Magsisimula mawala ang ating pang-
unawa.  Kapag ang ginhawa ay dumating, lumilingon tayo at nagsasabi:  “Ano itong iniisip ko?”  Subalit
sa gitna ng ating pagsubok ating sinasabi,  “Hindi makakatulong ang magtiwala sa Dios.  Hindi
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makakatulong ang manghawakan sa Dios sa pananalangin.  Ano ang magagawa nitong mabuti?”  Tayo
ay nagiging magagalitin.  Ating sinasabi,  “Hindi ko nararamdaman ang pag-ibig ng Dios.
Nagdaramdam lang ako sa nangyari.”  Ako ay nagiging magagalitin at mainisin sa mga alam ko na
dahilan ng aking pagdurusa.   Ganitong pagkagalit ang nais ni Satanas na maramdaman ni David kay
Saul, dahil alam niya kung malalagyan niya ng binhi ng pagkagalit, ito ay kakalat sa puno, patungo sa
kagubatan ng kasamaan.  At ang kalungkutan ay magsisimulang pumasok.  Sinasabi natin sa ating mga
sarili,  “Wala tayong magagawa tungkol dito.  Naiwanan ako.”  Magsisimula tayong malungkot.

Ngayon, paano naingatan ng Dios si David sa panahong ito?  Ano ang ibig sabihin ng Dios?  Ginamit
ba Niya ang pansariling debosyon at pananalangin ni David?  Oo, ginawa Niya.  Dahil si David ay
kinasihan na sumulat ng Mga Awit 54 sa panahong ito, kung saan siya ay nagsabi na ang Dios ang
kanyang katulong.  Gumamit ba ang Dios ng kamangha-manghang probidensya?  Oo, kung iyong
babasahin ang buong 1 Samuel 23, makikita mo na natapos ang kabanata sa pagsasabi sa atin na pinili
ni David na pumunta sa kabilang panig ng bundok at si Saul sa kabilang panig – dahil ito sa kamay ng
Dios.

Subalit ang punto na dapat patunguhan na ang Dios ay gumamit ng pakikisama ng mga banal para sa
kaginhawahan ng espiritu ni David.  Ang pagsasama ng mga banal ay ang pinagmumulan na ginagamit
ng Dios upang ingatan tayo sa pananampalataya.  Ang pangangalaga ng mga banal ay isang gawaing
pang komunidad.  Ito ay ang pagdating ni Jonthan, ang sadyang pagpunta ni Jonathan kay David, ang
nakapagpalakas ng kanyang kamay sa Dios.  Ngayon, tunay na tayo ay may katiyakang walang
katapusan sa mga kamay ni Cristo.  Inihahatid tayo ng Dios sa pamamagitan ng isang libong
pakikibaka.  Iingatan Niya tayo.  Subalit ang pinagmumulan, o isa sa mahalagang pinagmumulan, na
Kanyang ginagamit ay ang pagpapalakas-loob na ating natatanggap sa pamamagitan ng pakikisama
ng mga banal.  Ang bawat mga anak ng Dios ay nangangailangan ng Cristianong pagsasama-sama.

Si Jonathan ay halimbawa sa Biblia kung ano ang kahulugan nang maging Cristianong kapatid.  Ano
ang nagbigkis kay David at Jonathan?  Ang sagot ay:  Ito ay ang isang buhay ni Jesu Cristo.  Ito ay
tunay na pananampalataya at pag-asa sa Dios na inilagay ng Espiritu Santo sa kanila.  Mula sa bawat
pananaw, sina David at Jonathan ay naging magkaagaw.  Dapat silang nagkakaroon ng paghihinala sa
bawat isa.  Sa pantaong pananalita, sila ay magkaaway na hindi mapagkakasundo.  Sasabihin naman
ng iba na hindi nila iiwan ang bawat isa.  Si Jonathan ay anak ni haring Saul.  Si David ang susunod na
magiging hari.  Gayonman sina David at Jonathan ay iisa sa Panginoon.

Ang samahan ng mga banal samakatuwid, ay walang bahagi ng interes.  Hindi lang ito gaya ng estado
ng lipunan.  Hindi ito isang bagay na iyong aaniban at isang bagay na iyong iniwan at sasabihin mo,
“Anong meron ito para sa akin?”  Subalit ang samahan ng mga banal ay ang biyaya na naglitas sa iyo,
ipinagkaisa ka nito kay Cristo at sa bawat isa.  Ito ay ang pagyakap ng tipan sa iyong puso.  Hindi ito
pagiging isa.  Hindi ito pagsasabing,  “Hindi ako mahalaga, ako’y nag iisa, ako’y walang anak, wala
akong pinag-iba sa mga taong ito.”  Hindi ito ang pakikisama ng mga banal.  Ang pakikisama ng mga
banal ay si Cristo na nasa iyo at sa iyong kapatid at ang iyong tawag upang palakasin ang bawat isang
kamay sa Dios.  Ang bawat anak ng Dios ay kailangan ito.  Kailangan ito ni David.  Si David ay malakas
na lalaki ng pananampalataya.  Subalit si David ay hindi sobrang lakas na hindi na niya kailangan pa
ang pagpapalakas ng kapatid.  Hindi mo dapat isipin na ikaw ay higit pa sa pangangailangan ng iyong
kasamang mga Cristiano.  Hindi mo dapat sinasabi,  “Hindi ko sila kailangan.”  Kahit si David ay
nangailangan ng pagpapalakas ni Jonathan.



Page 4 of  5

Ang pagpapalakas na isinagawa ni Jonathan sa araw na iyon ay resulta ng bukas na pagnanais.  Ito ay
sinadya.  Hindi dumating si Jonathan kay David nang lumilipad.  Ating mababasa sa talatang 16:  “At
si Jonathan na anak ni Saul ay bumangon, at naparoon kay David sa gubat, at pinagtibay ang kaniyang
kamay sa Dios.”  Alam natin na may mga sandali nang tayo ay nagpapalakasan sa bawat isa sa
pananampalataya ng hindi sinasadya.  Hindi natin ito plano.  Binibigyan tayo ng Dios ng pagkakataon
at magagawa natin na magkaroon ng espiritual na pag-uusap.  Subalit ito ay lubhang sinasadya.  Si
David ay tatlomgpung milya ang layo sa ilang.  At siya ay nakatago.  Hindi mahanap ni Saul si David.
Sinabi ng mga naninirahan doon kay Saul ang lawak ng lugar at sinubukang gabayan si Saul sa
mismong lugar.  Subalit hindi nila mahanap si david dahil ay napakagaling sa pagtatago.

At gayon din tayo kapag tayo ay nasa kaguluhan.  Napakagaling nating magtago mula sa ibang tao.
Paano ngayon natagpuan ni Jonathan si David?  Gumamit ba ng aso si Jonathan upang landasin siya
at maamoy siya?  Hindi, ang pag-ibig ni Jonathan kay David ang dahilan kaya niya ito natagpuan.  Kilala
ni Jonathan si David.  Nagagawa niyang ilagay ang sarili kay David.  Nauunawaan niya kung paano
mag-isip si David.  At ang kanyang pag-ibig kay David ang nagdala sa kanya ng di nalalaman.

Pangalawa, ang paghihirap ni Jonathan ay sadyang espiritual.  Dumating siya upang palakasin ang
kamay ni David sa Dios.  Hindi siya dumating upang palakasin ang kamay ni David dahil lang sa
pagtitiwala sa sarili.  Hindi siya dumating para sabihin kay David,  “Mahirap noon ang lugar mo dito.”
Hindi siya dumating upang magsagawa ng isang group therapy, upang sabihin,  “David manghawakan
ka sa mga tauhan.”  Kundi sinabi niya,  “David, manghawakan ka sa Dios, hindi sa akin.  Manghawakan
ka sa Dios.”  Ginagabayan tayo ng Cristianong pagsasama-sama sa Dios.  Ito ay natuon sa Dios.

Si Jonathan ay dumating upang palakasin siya sa espiritual na pakikisama.  Ang espiritual na pakikisama
ay hindi pareho sa pagkakaroon ng mga kaibigan.  Hindi ito katulad ng pagkakaroon ng isang grupo
ng mga kaibigan na makakausap sa panahon ng krisis.  Hindi ito magkatulad.  Ang espiritual na
pakikisama ay hindi lang pagbabahaginan ng mga kabigatan, pag-uusap ng mga problema.  Kahit ang
sanlibutan man, ay nagsasabi din nito.  Sinasabi nito, mayroon kaming grupo na makakapagbigay ng
katiyakan.  May mga pangkat sa buong mundo.  Ang mga ganitong bagay ay nangyari sa lahat ng
panahon sa mga inuman, kung saan ang pangalan ni Cristo ay nalalapastangan, o sa telepono, kung
saan ang mga tao ay nagkakatipon upang makapagtanggal ng kabigatan, makahinga, at magbahaginan
ng mga suliranin at upang ang mga tao ay nasa panig mo.

Ano ang gumagawa sa espiritual na pakikisama ay tunay na pakikisama sa Dios – isang pagmamahal,
pagtitiwala, pagsunod sa Dios.  Ang ating pag-ibig sa Dios ay hindi lang pagbabahagi ng mga reklamo,
masamang palagay, hinanakit.  Subalit ito ay pag-asa sa Dios.  Ito ay pag-aalis ng pagkagalit.  Ito ay
pananalangin para sa pagpapasakop.

Ang pagnanais ni Jonathan ay espiritual ang intensyon, at ito ay pinangangasiwaan na gaya ng palaso
sa mga pangako ng Dios kay Cristo.  Sinabi ni Jonathan kay David,  “Huwag kang matakot: sapagka't
hindi ka masusumpungan ng kamay ni Saul na aking ama; at ikaw ay magiging hari sa Israel, at ako'y
magiging pangalawa mo; at nalalamang gayon ni Saul na aking ama.”

Ating itinatanong ang tanong na ito:  Paano ito nalaman ni Jonathan?  Ang sagot ay dahil sinabi ni
David kay Jonathan ang mga pangako niya na siya ang susunod na magiging hari.  Kaya si Jonathan,
upang palakasin si David, ay nagpapaalala kay David ng mga pangako ng Dios.  Kanyang binigkas ang
mga pangako ng Dios na ginawa para kay David.  Sinabi niya,  “David, ikaw na nalulungkot, alalahanin
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mo ang mga pangako ng Dios – ang mga pangakong gayon, David, ang mga ito ay tunay kaysa sa
iyong mga karanasan.  Mukhang ikaw ay mawawala na?  Hindi ka pwedeng malupig!”

Nakita ba natin na nahanap ni Jonathan si David at naglakad na kasama niya sa kakahuyan, nakikinig
kay David, at tinutugon; tumuturo sa bato at ipinapaalala sa kanya na ang Dios ay ang Bato;
ipinapaalala sa kanya ang mga palaso na lumilipad sa katanghalian at hindi tinamaan si David o si
Jonathan?  Pinigil ba niya si David, na tinitingnan sa mata, at sinasabing,  “Naalala mo ba ang iyong
naisulat:  Ang Panginoon ang aking Pastol”?

Ito ay isang pinagpalang karanasan.  Ito ay matamis na patikim ng langit.  Ito ay nag-aalis ng
kabigatan.  Pinalalakas nito ang pagod na mga binti ni David.  Pinapagaling nito ang kanyang kaluluwa.

Kaya pinagpala ang karanasang ito na iyong masasabi na layunin ni Jonathan para mabuhay sa
mundong ito ay tapos na.  Napakahalaga nitong pagkilos ng Dios.  Napakahalaga na ating masasabi
na si Jonathan ay naitaas para sa biyayang ito.  Hindi upang maupo sa trono ni Saul na kanyang ama,
hindi ang makipaghabulan sa mga Palestino na may tabak, hindi upang sumulat ng Mga Awit, hindi
upang maging ama ni Jesu Cristo sa laman.  Kundi itinaas ng Dios si Jonathan upang magsalita ng isang
pagpapalakas-loob sa kanyang kapatid, na si David.

Wala tayong ganitong katulad na kaloob ng mga pananalita.  Hindi tayo magkakapantay sa espiritual
na kaloob.  Tayo ay magkakaiba.  Subalit tayong lahat ay may salita ng Dios.  At lahat tayo ay
pinapangasiwaan ng Dios sa ating mga pamumuhay.  Tayo ay binibigyan ng mga pagkakataon upang
makisalamuha sa bawat isa sa Panginoon.  At tinatawag ka ng Dios.  Kanyang sinasabi,  “Halika,
palakasin mo ang kamay ng iyong kapatid sa Dios.”
_________________________________

Manalangin tayo. 

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita.  Aming dalangin ang pagpapala na nailagay sa aming
puso ngayon.  Aming dalangin ito, sa pangalan ni Jesus, Amen.


