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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 1:1-2

“Magbangon, Humayo, At Humiyaw Laban Dito”

ni Rev. Carl Haak

Ngayon ay nais kong pasimulan ang ating pag-aaral sa hula ni Jonas.  May ilang mga kadahilanan kung
bakit napili ko ang aklat na ito ng banal na Kasulatan.  Una, si Jonas ay nagtuturo sa atin na ang Dios
ay soberano sa ating mga buhay – na ang katotohanan, ang Dios ay soberano, makapangyarihan,
mahabagin, matalinong namumuno sa lahat ng Kanyang bayan.

Ang aklat ng Jonas ay namumukod-tangi sa mga propeta ng Lumang Tipan at dito ang buhay ng propeta
ay ang higit na naging mensahe na siyang laman ng aklat.  Kung nabasa mo na ang mga hula ng
Lumang Tipan (Isaias, Jeremias, Ezekiel, Hosea, Joel, Amos), alam mo na binigyan tayo ng mga hulang
ito ayon sa buhay ng mga taong ito.  Ang mga hula ng mga propetang ito ay naglalaman ng mga sermon
na kanilang ipinangaral.  Subalit ang saklaw ng sermon ni Jonas ay,  “Apat na pung araw pa at ang
Ninive ay mawawasak.”  Ang aklat ng Jonas ay nagtatampok sa buhay ni Jonas.  Ang pag rerebelde ni
Jonas laban sa kanyang tungkulin na buhat sa Dios na humayo sa Nineve, si Jonas ay hindi masaya sa
kaawaan ng Dios – ang mga ito ang naging paksa ng buong aklat.  Ang kanyang buhay na higit pa sa
mensahe na nilalaman ng aklat.  O masasabi ko, na ang mensahe ng buong aklat ay naisulat sa kanyang
buhay.

Ibig sabihin nito na ang aklat na ito ay tunay na nagturo tungkol sa ating mga sarili at tungkol sa
soberanong Dios, na marunong na nakikitungo sa atin.  Tayo ay katulad ni Jonas, si Jonas na tumakas
mula sa kanyang pagkatawag, si Jonas na nagdamdam sa pagpapakita ng Dios ng kaawaan sa mga tao
na sa kanyang inaakala ay hindi karapat-dapat, si Jonas na sumimangot nang maisakatuparan ng Dios
ang isang bagay na laban sa kalooban niya.  Walang binigyang diin ang aklat na ito na hindi
magagawang tukuyin ang ating mga sarili.

Subalit dapat din nating makita ang Dios – ang Dios na soberano, na tumutupad ng Kanyang layunin
kasama ang Kanyang anak na si Jonas, at sa pangangalaga sa propeta na tumakas.

Ang pangalawang dahilan, kung bakit ang aklat ng Jonas ay nakakapagturo, dahil ito ay nagtuturo sa
atin ng soberanong Dios sa Kanyang kaawaan.  Ang aklat ay naglalarawan kung ano ang mababasa Mga
Roma 9:  “Kaya nga sa kaniyang ibig siya'y naaawa, at sa kaniyang ibig siya'y nagpapatigas.”  Ang Dios
ay magpapadala ng evangelio sa Kanyang maibigan sa Kanyang mabuting kalooban na padalhan nito.
Sa Kanyang kaawaan, Siya ay makapangyarihang naghahatid ng pagsisisi sa Kanyang pinili, kahit pa na
ang kanilang kasamaan ay halos umabot na sa Kanyang mukha.

Kaya nga, ang pagkatawag sa iglesia, ang utos na Ibinigay sa iglesia ay:  Magbangon, humayo, at
sumigaw laban dito.  Ito ay ang Ipangaral ang Salita ng Dios!  Ang evangelio ng Salita ng Dios ay dapat
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lumaganap, at ang iglesia ay dapat maging matapat na maghatid ng soberanong Salita ng Dios, na may
katiyakan na tatapusin ito ng Dios sa Kanyang layunin sa pagpapadala ng Kanyang maluwalhating Salita.

Ating papasimulan ang ating pag-aaral sa aklat ng Jonas sa unang mga talata ng hula:  “Ang salita nga
ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai, na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa
Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon; sapagka't ang kanilang kasamaan ay
umabot sa harap ko.”  Sino daw si Jonas?  Si Jonas ay ang tunay na kahulugan sa atin kasama ng ibang
mga propeta.  Tayo marahil ay binigyan ng isang tagpo at detalye ng kanyang buhay, subalit si Jonas
ay sumasaksak lamang sa atin.  Ang lahat sa aklat ay tungkol sa kanyang kakaiba at natatanging
kautusan:  “Magbangon, humayo, at sumigiaw laban sa Nineve, ang malaking bayang ito.  Ang Nineve
ay ang kabisera ng Asiria, ang malakas na bansa sa buong mundo sa kanyang kapanahunan.  Ang ating
pansin ay nakatuon ng diretso sa kanyang tungkulin.

Gayuman, may isang sitas sa II Mga Hari 14:23-27, na makakapagbigay sa atin ng ilang impormasyon
ng lalaking si Jonas.  Si Jonas ay nabuhay sa kalangitaan ng kaharian ng sampung mga tribo ng Israel.
Ang sampung mga tribong ito, kung inyong matatandaan, ay nagkahiwa-hiwalay mula sa bahay ni David
sa ilalim ni Jeroboam.  Sila ay Ibinigay sa dios-diosan, hanggang sa sila ay mawasak dahil sa bansang
ito ng Asiria (Nineve), na kung saan si Jonas ay isinugo.

Si Jonas ay nabuhay sa panahon ng paghahari ni Jeroboam II.  S ilalim ni Jeroboam II, naabot ng
sampung mga tribo ang kanilang tugatog ng tagumpay at kaunlaran.  Ating mababasa sa II Mga Hari
14 si Jeroboam II na siya ay gumawa ng masama sa mata ng Panginoon at hindi niya iniwanan ang
kasamaang ito.  Gayuman, kanang ipinanumbalik ang Israel mula sa pagpasok ni Hamath tungo sa dagat
ng Araba, ayon sa Salita ng Dios ng Israel, na kanyang sinabi sa pamamagitan ng kanyang lingcod na
si Jonas, ang anak ng Amattai, ang propeta na siyang taga Gath.

Ating natutunan dito na si Jonas ay buhat sa Gath, na nasa lupain ng Zebulon.  Ang kanyang ama ay
isang Amittai, na ang kahulugan ay, “Ang katotohanan ng Dios.”  Siya samakatuwid ay kinilalang propeta
na gumagawa sa sampung mga tribo.  Ang pinakamahalaga, ating matututunan ang dalawang mga
bagay tungkol kay Jonas.  Siya ay nabuhay sa panahong una sa lahat, ang bayan ng Dios ay gumagawa
ng kasamaan sa paningin ng Dios.  Kanilang sinunod ang kasalanan ni Jeroboam na lumikha ng gintong
baka.  At sila ay lalo pang sumulong sa kasalanan, lalo na sa pagtanggi sa Salita ng Panginoon.
Gayunman, ito ay panahon ng malaking pag-unlad.  Di-umano, kanilang inisip na OK lang na isantabi ang
Salita ng Dios.  Walang masamang mangyayari kapag ito ay ginawa.  Ito ay ang mga panahong siya ay
nabuhay.

Pangalawa, nasaksihan ni Jonas ang kakaibang pagpapakita ng kaawaan ng Dios sa mga lahi ng Israel.
Nasaksihan ito ni Jonas, kahit pa na ang bansa sa ilalim ni Jeroboam II ay nagpakita sa kanyang sarili
na nararapat sa pagkawasak, ang Dios ay pinakitunguhan pa rin ang bansang ito sa Kanyang kaawaan
sa mga lahi ng pinili at hindi Niya ito winasak, dahil sa Kanyang layunin sa kanila ay hindi pa tapos.

Kailangan nating bigyang-diin ito sa ating mga pag-iisip habang tayo ay nag-aaral ng aklat ni Jonas.
Una, si Jonas ay nabuhay sa panahon na ang Israel ay nagpakita sa kanilang mga sarili ng katigasan ng
kanilang kasalanan at pagtanggi sa Salita ng Dios.  Pangalawa,nakita ni Jonas ang kaawaan ng Dios
tungo sa lahi ng Kanyang biyaya, na hindi hinayaang ang kahatulan ay dumating sa masamang bansang
ito ng mas maaga.
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Dito maiintindihan natin ang isang bagay na dahilan para sa utos kay Jonas.  “Magbangon, humayo sa
Nineve ay humiyaw ka dito.”  Sa likod ng utos na ito ay ang katotohanan ng evangelio ng biyaya na
darating sa mga bansa sa pagtanggi sa Salita ng Dios ng mga Judyo.  Ito ang unang bagay na ating
matututunan.  Kung nais mong magkaroon ng laman na ganito, dapat mong basahin ang Mga Roma,
kabanatang 10 at 11.  Dito ay may prinsipyo.  At may prinsipyo na dapat mong marinig kasama ang
malaking pagtitimpi, sa iyong puso.  Ang prinsipyo ay ito:  Ang Salita ng Dios ay umaalis sa mga
tumatanggi dito.  At ito ay pumupunta sa mga tao, na sa pamamagitan ng biyaya, ay makakarinig nito
sa kanilang puso at nanginginig dito.

Alam mo ba ang Salita ng Dios?  Ikaw ba ay nauupo sa iglesia?  Naririnig mo ba ang evangelio na
ipinangaral?  Ang iyo bang iglesia ayon sa kasaysayan, ay isang iglesia na nanindigan sa mga
katotohanan ng Salita ng Dios?  Ikaw ba naging masunurin sa Saita ng Dios?  May isang prinsipyo.  Kung
saan ang Salita ng Dios ay nasa mga salinlahi, at ngayon isang salinlahi ang nagbabagon na nagiging
walang-bahala, walang pag-iingat, puso na nakatuon kung saan naroroon ang mga bagay ng sanlibutan,
kapag ganito, ang Salita ng Dios ay aalisin at ibibigay sa mga tao na ibabangon ng Dios upang
pahalagahan.

Ang prinsipyong ito ay inilarawan matapos ang panahon ng kasaysayan ng iglesia.  Ito ay palaging
nangyayari kapag sa iglesia ay may naglalabasang mga tanong tungkol sa katiyakan ng Salita ng Dios;
kapag may pakiramdam na sa iglesia na may malasakit na lang sa sanlibutan, hindi ang manindigang iba
sa sanlibutan.  Ito ay palaging dumarating sa iglesia at tinatanaw ng iglesia ito na tila isang institusyon,
“upang makadama ng mabuti at upang mabigyan ako ng kasiyahan sa araw ng Linggo,” kapag ang
bayan ng Dios, ang iglesia, ay tinatanaw ito sa ganitong paraan, ang Salita ng Dios ay iniaalis at ang
kapangyarihan ng Salita ng Dios sa iba.  Siya na nag-iisip na siya ay nakatayo ay baka bukas mabuwal.
Makinig ka.  Hindi sapat na tumango ka at magbigay ng pag-sang ayon sa Dios sa Kanyang Salita.  Hindi
lang sapat na magkaroon ng pagka relihiyoso habang ang iyong puso ay nasa laman ng sanlibutan.
Dapat nating mahalin ang Salita ng Dios at ang mahalagang evangelio.

Bakit isinugo si Jonas sa Nineve?  Una sa lahat, upang ipakita na tinatanggap ng Dios ang Kanyang Salita
mula sa pagbabangon sa isang tao na tatanggap ng Kanyang biyaya.  Ano ang iyong kaasalan sa oras
na ito, at ang iyong gawi sa mga oras na ito sa Salita ng Dios, habang nabubuhay ka sa iglesia?

Subalit may iba pang dahilan.  Ang iba pang dahilan, na ang utos kay Jonas sa Nineve, sa masamang
bayan ng Asiria, ay pagpapakita ng pagka soberano ng Dios na maawain.  Ating makikita na ito ang
problema ni Jonas:  na ang Dios ay magpapakita ng kawaan sa gayong mga tao!  Si Jonas ay nahawa
ng ganitong kaasalan sa kanyang panahon.  Ang bayan ng Dios ay naging mayayabang.  Iniisip nila na
sila ang bayan ng Dios at ang ibang bansa ay hindi nararapat sa anomang kaawaan dahil sila ay mas
masama.  Nang ang Israel ay nasa espiritual, nang maunawaan ng Israel na kanilang kaligtasan ay nasa
Dios lamang, kapag ganito, wala silang problema na ilaganap ang Salita ng Dios sa lahat ng mga bansa.
Subalit sa Mga Awit 67, sila ay umawit,  “Purihin ka ng mga bayan, Oh Dios; purihin ka ng lahat ng mga
bayan.”  Subalit nang ang Israel ay nagpasimulang akalain na sila ay paborito ng Dios, at nang sila ay
mahibang sa kanilang kasalanan at sabihing,  “Subalit ang aming kasalanan ay hindi naman mahalaga.
Kami ang bayan ng Dios.  Hindi kami gaya ng mga di-mananampalatayang mga aso” – sa ganito
ipinapamalas ng Dios ang Kanyang soberanong kaawaan.  Siya ay minsan pang magpapadala ng
Kanyang Salita sa mga tao, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya na tatanggap nito.

Kaya muli, ang tanong sa atin ay ito:  Tayo ba ay lumalaking mayabang at mapagbigay?  Alam mo ang
evangelio.  Ikaw ay nauupo sa isang iglesia na sumasampalataya sa katotohanan.  Sinasabi mo ba sa
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iba,  “Ang balat nila ay ibang kulay kaysa sa akin.  Pagano ang kanilang kultura.  Humahampas sila ng
tambol.  Hindi sa kanila nararapat ang Salita ng Dios.”  Nakita mo, si Jonas ay nataniman ng makitid na
makalaman na hinanakit sa Dios sa pagpapakita ng kaawaan sa iba na sa tingin niya ay hindi naman
nararapat.  Ang tungkuling ito ni Jonas ay nagpapakita na ang Dios ay soberano sa Kanyang kaawaan
at ipinapadala Niya ang Kanyang Salita sa ibig Niyang pagkalooban.

Ang ganitong tungkulin ay dumating kay Jonas na buhat sa dalisay na soberanong Dios.  Ang Dios ay
nagsasalita bilang Hari.  “Ngayon ang Salita ng PANGINOON ay dumating kay Jonas…  Magbangon ka,
humayo sa dakilang bayan, at humiyaw ka laban dito;  dahil ang kanilang kasamaan ay umabot na sa
harapan ko.”

Ang Nineve ay isang malaking bayan.  Gaya ng nasabi ko, ito ang kabisera ng makapangyarihang bansa:
ang Asiria.  At ito ay napakalakas sa lahat ng bagay.  Ito ay masamang bayan.  Ito ay bayan na nasa
ilalim ng kadiliman ng kasalanan.  Ito ang kabisera ng Asiria, na siyang wawasak sa kaharian ng Israel.
Ating nalaman na ang Nineve bilang bayan, ay isang malaking lupain.  Sa Jonas 3:3 ating mababasa na,
“Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan, na tatlong araw na lakarin.”  Aabutin ng tatlong araw para
lakarin ito.  Ito ay may malaking populasyon, nasa mahigit, dalawang milyong katao.  At ito ay may
malalaking gusali.  Ang mga pader nito ay nakapaligid sa buong bayan.  Sinasabi sa atin ng kasaysayan
na ang mga pader ay malalapad na kasya ang tatlo hanggang apat na karwahe sa daanan nito.  Ito ay
may mga tore.  Narito ang sentro ng pamahalaan.  Kung paanong may Peking sa Tsina, at Moscow
naman sa Rusia, at may Bombay sa India, gayon din sa Asiria ay may Nineve – isang malaking bayan.

Subalit ang habilin ay ito lamang:  “Magbangon, at humayo sa Nineve, ang dakilang bayang ito, ay
humiyaw ka laban dito.”  Si Jonas ay tinawag upang gawin ang hindi magawa ng ibang propeta na
tinawag sa Lumang Tipan.  Pumunta sa pinakamalakas na kampo ng kadiliman at sabihin sa kanila,  “Sa
loob ng apatnapung araw wawasakin kayo ng aking Dios.  Magsisi kayo.”

Ngayon, ang Dios ni Jonas ay siyang Dios din natin.  Sa Kanyang maliwanag na ipinahayag na Salita
Kanyang sinabi ito sa atin.  Hindi Siya nagsalita sa atin na isang tinig buhat sa langit.  Kundi Siya ay
nagsasalita sa atin sa Kasulatan:  Bilang magulang, magbangon, humayo, gabayan ang inyong mga anak
sa daan ng Panginoon.  Bilang kabataan, magbangon, humayo sa sanlibutan at ingatan ang sarili na
walang dungis mula sa mga kasalanan tungkol sa iyo.  Ang soberanong Dios ay dumarating sa iyo.  May
sinabi ba Siyang dapat mong gawin ngayon?  Dapat mong ipahayag ang iyong kasalanan sa iba na
nagawan mo ng kasalanan.  Dapat kang humingi ng tawad.  Kausapin mo ang iyong asawa o ang iyong
anak na binata.  Ang Salita ng Panginoon ay dumarating:  Magbangon, humayo, at sumigaw laban sa
Nineve.

May natatanging pagsasagawa dito ng iglesia sa ating mga gawain ng paghayo.  Sa pagkatawag ng Salita
ng Dios upang ikalat ang Salita ng Dios bilang kapulungan at bilang mga iglesia sa pagkakaisa, upang
suguin ang Salita ng Dios sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga misyonero, mga mangangaral ng
evangelio,  huwag mong kaladkarin ang mga paa mo.  Sinasabi ng Dios,  “Ipahayag mo ang Aking Salita.
Humayo ka at ipangaral ang Salita ng Dios.  Magbangon, humayo, at humiyaw ka laban dito.”  Bakit?
Dahil ang kasamaan ng Nineve ay umabot na sa harapan Ko.”

Ito ang pagtuturo.  Ano ba ang motibasyon ng iglesia ngayon upang ipahayag ang Salita ng Dios?  Ang
motibasyon ba marahil ay, gaya ng sinasabi ng iba, dahil ninanais ng Dios na maligtas ang lahat?  Ito
ba ang motibasyon ng pagpapalaganap ng Salita ng Dios na matatagpuan sa well-meant offer of God,
na Siya ay nagnanais na maligtas ang lahat?  Hindi!  Hindi sa bawat isa.  Ang motibasyon sa
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pagpapalaganap ng Salita ng Dios ay nabase sa katuwiran ng Dios.  Siya ang Dios sa harapan ng mga
tao na nakatayo.  Siya ang Hukom ng lahat sa mundo na siyang maghihiganti sa masama.

“Jonas,”  wika ng Dios,  “humiyaw ka laban sa Nineve dahil  ito ay nararapat na sa kahatulan.  Lahat ng
kanilang nagawa ay umabot na sa harapan Ko.  Ang kanilang kasamaan ay humantong na sa harapan
Ko.  Humayo ka doon.  Mangaral ka sa kanila na hindi sila nag-iisa, hindi sila malaya at hiwalay kundi
ang bawat tao ay mananagot sa Dios at lahat ng kanyang mga ginagawa, iniisip, at mga salita ay
hahatulan ayon sa mga pamantayan ng katuwiran ng Dios.  Humayo ka at humiyaw laban sa kanila at
linawin mo sa kanila na ang malaking usapin ng kanilang buhay sa isang banal na Dios at kanilang
kasalanan.”

Ngayon ay may iba pang prinsipyo na ipinakita dito sa atin, at ang prinsipyong ito ay:  Ang kasalanan
ay umabot na sa harapan ng Dios.  “Ang kanilang kasamaan ay humantong na sa harapan Ko.”  Ang tao,
sa kanilang kasalanan, ay nagtatangkang kumbinsihin ang kanilang mga sarili na ang kasalanan ay hindi
pa lalagpas sa kanilang mga ulo, na ito ay isang personal na bagay na.  Basta wala kang nasasaktan,
wika nila, ito ay aking akala – maging ito man ay kabaklaan o pamumuhay ng magkasama kahit hindi
kasal, maging ito man ay may kinalaman sa negosyo o pagsisinungaling o pagmumura, o anoman ito.
Ito ang pasya ko ay walang sinoman ang may masasabi tungkol dito, wika nila.  Sinasabi nila na ang
kanilang mga kasalanan ay tulad sa bula ng sabon.  Pwedeng lumutang sa paligid ng saglit pagkatapos
ay puputok at makakalimutan na.  Ito ay isang tagpo lang sa kanilang buhay; pwede itong magpatuloy.
Subalit sinasabi ng Dios sa tao, sinasabi Niya sa iyo at sa akin,  “Alam Ko ang iyong iniisip.”  Dahil ang
iyong kasalanan ay hindi kaagad hahatulan, ito siguro ang iniisip mo na ang makapangyarihang Dios sa
langit ay kagaya mo, nangungunsinte, at kakalimutan lang.  Subalit hindi iyun ganito.  “Papatunayan Ko
sa iyo,” wika ng Dios.  “At Aking ipapakita sa iyo ang mga kasalanan sa harap mo.”

“Jonas, Ako ang Dios ng buong sanlibutan.  Ang bawat tao ay sa Akin at mananagot at malalantad sa
Aking katuwiran.  Ako ay may kamalayan sa bawat gawa ng bawat tao na gaya ng Aking mga gawa sa
mga tao.  Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako.  Ito ay nasa harapan Kong lahat.  Ako
ang Hukom ng bawat lalaki at babae, at bata at kabataan.  Ngayon, pumunta ka sa Nineve – ang lugar
na ito na ang sukat ng kasalanan ay puno na at umaabot na sa harapan Ko.  At ipangaral mo ang Aking
Salita.”

Ang katuwiran ng Dios ang nagbigay kay Jonas ng kautusan na ipangaral ang Kanyang Salita sa gitna
ng makasalanang sanlibutan.  Ang pagsasagawa?  Ang Salitang ito ay dumating sa iyo at sa akin din
naman.  Tayo man, ay iniisip na ating maaalis ang ating mga kasalanan upang walang maiwanang bakas.
Subalit sinasabi ng Dios,  “Alam Ko ang iyong mga kasalanan.”  Huwag mong isipin na ang Dios ay
kagaya mo.  Ang iyong mga kasalanan ay batid ng Dios.  Ang Dios ay hindi isang pribadong Dios, na
nakakulong lang sa iglesia sa apat na pader tuwing Linggo kaya pinaparangalan natin Siya, at ang
nalalabing mga araw sa linggong iyun, nais nating iwanan ang ating computer sa internet, o mga gawain
sa kusina, o sa iginuhit na larawan, o sa pagmamaneho, o anomang ginagawa natin.  Ang ating mga
buhay at ating mga puso at ating pananalita ay umaabot sa harapan ng Dios.  At, samakatuwid, tayo ay
tinawag upang ipahayag ang ating mga kasalanan at kalimutan ang mga ito.

May malalim na salita sa ating bayan.  Dapat tayong humiyaw sa ating bayan.  Ang pagmamataas ng
ating bayan ay umaabot sa Dios – ang pagpatay ng milyun-milyong mga sanggol na hindi pa
ipinapanganak, parada ng mga bakla, kayabangan (maging sa iglesia) laban sa Salita ng Dios,
pampulikong paglapastangan sa Dios.  May panawagan sa atin ngayon mula sa Salita ng Dios na
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humiyaw:  “Ang inyong mga kasalanan ay alam ng Dios.  Sumampa na ito sa harapan Niya at sila ay
humihiyaw sa kahatulan.  Magsisi kayo, o mapahamak.”

Ang ganito ay hindi magpapasikat sa iyo.  Sasabihin mo, habang nakikipag usap sa iyong mga
kasamahan,  “wika ng Dios, ang isang lalaki at isang babae ay magsasama habambuhay sa pag-aasawa.”
Sasabihin mo,  “Ang Sabbath ay araw ng Dios, hindi mo ito araw.”  Gagamitin ng Dios ang salitang ito,
sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, o pagpapatigas ng puso.

Manalangin ka kung gayon, para sa dalisay na pangangaral ng Salita ng Dios, ang pangangaral ng buong
payo ng Dios, na walang inilalagay sa kompromiso.  Manalangin sa ating panahon ngayon sa pulpito, ang
mga lalaki ay isinusugo sa iglesia upang ipahayag na ang Dios ay Dios.  Siya ang nabubuhay na Dios ng
buong mundo.  May isa ka lamang kailangan:  Yumukod sa harapan Niya at kilalanin Siya kay Jesu Cristo,
ang Panginoon.

Sa pananampataya tayo ay tumitingin sa soberanong Dios na ito ng ating kaligtasan dahil sa biyaya na
sundin at magtiwala at mamahinga sa Kanyang kalakasan.

Tiyakin mo na makasama ka namin sa susunod na linggo sa ating pagpapatuloy ng kahanga-hangang
aklat ng Jonas.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagpalain po Ninyo ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Na dahil dito kami ay maging
mapagpakumbaba sa harapan nito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


