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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 1:14-16

“Ang Pagbabagong-loob Ng Mga Paganong Manlalayag”

ni Rev. Carl Haak

Babalik tayo ngayon sa pag-aaral sa kaakit-akit na aklat ng Jonas.  Noong nakaraan ay iniwan natin si
Jonas sa tiyan ng isang isda, kung saan siya ay nanalangin sa Dios mula sa lugar ng kadiliman at
di-maisip na alingasaw.  Doon ay gumawa ang Dios pagsisisi sa puso ng Kanyang anak.  Doon ay ibinigay
si Jonas upang ilagak ang kanyang sarili sa Dios, ipahayag ang kanyang kasalanan, at sabihin na
nananabik siyang muli sa presensya ng Dios.  Doon ay nakita din natin na si Jonas ay nanumpa ng isang
pangako ng propeta:  pupunta siya sa Nineve bilang pagsunod sa salita at utos ng Dios.

Ngayon ay nais kong bumalik sa ibabaw ng dagat, na ngayon ay payapa na, balik sa barko na ngayon
ay maginhawang nagpapahinga sa tubig, at isaalang-alang kung ano ang sinabi sa atin tungkol sa mga
paganong manlalayag.  Babasahin ko sa Jonas 1:14-16, “Kaya’t sila’y tumawag sa Panginoon, at nagsabi,
Nagmamakaawa kami sa iyo, O Panginoon, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito.
Huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo; sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang
nakakalugod sa iyo.  Kaya’t kanilang binuhat si Jonas at inihagis siya sa dagat; at ang dagat ay tumigil
sa pagngangalit nito.  Nang magkagayo’y lubhang natakot ang mga tao sa Panginoon; at sila’y
naghandog ng isang alay sa Panginoon at gumawa ng mga panata.”

Nang ating isaalang-alang ang kapitulo 1 at tiningnan ito ayon sa pananaw ng Dios, na ayaw pakawalan
si Jonas, aking iminungkahi sa inyo na mayroong iba pang plano sa kapitulo, sa mga paganong
manlalakbay na ito.  Ang pangunahing paksa sa aklat ng Jonas ay ang soberanong habag ng Dios, iyon
ay, ang Dios ay magpapakita ng kahabagan sa sinumang pagpapakitaan Niya ng habag sa pamamagitan
ni Jesu Cristo.  Ang aklat ay mayroon, syempre, ng higit na pakikitungo sa masuwayin na si Jonas, kung
paano siya inaresto ng Dios sa kanyang pagsuway, hinarap siya sa kanyang kasalanan, dinala siya upang
kilalanin ang kanyang kasalanan, at dinala siya sa pagsisisi.  Ngayon, sa pagbaling natin ng pansin sa
mga paganong manlalakbay na ito, nakikita natin ang iba pang plano na nakakabit sa pinaka paksa
mismo ng aklat – ang pagiging soberano at kahabagan ng Dios.

Ang Dios ay magpapakita ng kahabagan sa mga taga-Nineve mula sa Kanyang sariling walang hanggang
kaluguran.  Ang maka-laman na pag-uugali ng Israel sa araw na iyon ay ang habag ng Dios kahit paano
ay sumasa kanila.  Samakatwid si Jonas, na nagpapahayag ng gayong ugali, ay ayaw pumunta sa Nineve,
malibang magpakita ng kahabagan ang Dios sa bayan na hindi niya itinuturing na karapat-dapat sa
kahabagang yaon.  Kaya ang paksa ng aklat ay ang soberanong kahabagan ng Dios.

Ngayon, sa mga paganong manlalakbay na ito, makikita natin na, sa kabila ng masuwaying propeta ng
Dios, ang Dios ay gagawa pa rin sa pamamagitan ng propetang ito.  Sa pamamagitan ng pagpapatotoo
at pangangaral na ginawa ni Jonas sa barko, ang Dios ay gagawa ng pagbabagong-loob sa puso ng mga
paganong manlalakbay, maging sa kaluguran Niya.
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Ngayon ay tinatanong mo sa akin, sa simula, ano ang ibig mong sabihin sa pagbabagong-loob?  Hindi
mo ba nalalaman, tanong mo sa akin, ang higit na nakapipinsala at maling katuruan sa paksang
pagbabagong-loob ngayon?  Alam mo ba na marami ang nagpipilit na ang lahat ng tunay na
pagbabagong-loob ay dapat gawin sa isang sandali sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng
may-kamalayang pagpapasya upang tanggapin si Cristo at walang posibilidad para sa iba pang uri ng
pagbabagong-loob?  Kaya, sabi nila, ang ibig sabihin ng pagbabagong-loob ay dapat kang madala sa
isang madulang sandali, marahil ay kahit malapit na sa kamatayan.   Ito ay dapat na mahimala,
di-malilimutang sandali ng iyong buhay.  Tinatanong mo ako, iyan ba ang nais mong gawin sa mga
manlalakbay na ito?  Marahil ay itatanong mo pa sa akin ang tanong:   Pagbabagong-loob – ibig mong
sabihin, tunay?  Sinasabi mo ba na ang mga paganong manlalakbay na ito ay tunay na nagbagong-loob?
Hindi ba natin nalalamang lahat ang pagbabagong-loob, ang tinatawag na pagbabagong-loob, na sila
ay hindi nagtatagal, batay lamang sa emosyon, at ang mga makasalanan ay agad na bumabalik sa
kanilang dating gawi?

Ang sagot ko diyan ay ito:  Ang pagbabagong-loob ayon sa Kasulatan, ay ang gawa ng biyaya ng Dios
sa puso ng ipinanganak na muling anak ng Dios – isang gawain sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu
at Salita at pagbabalik ng makasalanan mula sa kadiliman ng kasalanan tungo sa liwanag ng Dios.  Ang
pagbabagong-loob ay ang mabigyan ng tunay, kilos-ng-Espiritung paggalang sa Dios, upang ang isa ay
magkaroon ng labis na takot sa Dios.  Ang pagbabagong-loob ay ang mamuhay ng bago at
mapagpasalamat na buhay sa harapan ng Dios.  Ang pagbabagong-loob ay ang mababasa natin sa Mga
Gawa 26:18:  “Upang buksan ang kanilang mga mata, at sila’y magbalik mula sa kadiliman tungo sa
liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran
ng mga kasalanan at ng isang pook sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng
pananampalataya sa akin.”  O muli, I Tesalonica 1:9,10:  “Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin,
kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga diyus-diyosan,
upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos, at upang hintayin ang kanyang Anak mula sa langit, na
kanyang binuhay sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa poot na darating.”

Ang pagbabagong-loob ayon sa Kasulatan, ay ang araw-araw na pagtalikod sa kasalanan tungo sa Dios,
sa Dios mula sa masamang sanlibutan, sa Dios mula sa mga tukso ng diablo – araw-araw na gawain ng
Dios sa puso ng Kanyang anak upang bigyan siya ng kalungkutan sa kanyang mga kasalanan at ang
pagtungo sa Dios sa panalangin, kapakumbabaan, pagtitiwala, at paglilingkod.  Ang pagbabagong-loob
ay makikita sa buhay ng walang katangiang pagsunod sa Dios.

Ang pagbabagong-loob ay lubos na kinakailangan.  Hindi ito gawa ng kalooban ng tao, hindi isang bagay
na ibinibigay natin sa Dios kundi mapagbiyaya Niyang ginagawa sa puso ng Kanyang mga anak.  Ang
pagbabagong-loob ay lubos na kinakailangang gawa ng Dios sapagkat, tulad ng sinabi ni Jesus sa Lucas
13:5 , “Sinasabi ko sa inho, Hindi! Subalit malibang kayo’y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding
tulad nila.”

Ang pagbabagong-loob ay isang dakilang gawa ng kapangyarihan at biyaya ng Dios.  Ang
pagbabagong-loob ay ang pagdadala sa ating kamalayan ng buhay ni Cristo na itinanim ng Dios sa ating
mga puso, upang ating makita ang kahilakbutan ng ating kasalanan at tinatalikuran natin ang kasalanang
iyon tungo sa Dios.

Ang salaysay ng mga paganong manlalakbay na ito ay nagsisimula sa larawan ng mga manlalakbay sa
kahubaran at kahangalan ng kanilang pagsamba sa diyus-diyosan.  Nang hinampas ng bagyo ang
kanilang barko ay nagsumamo sila sa kanilang mga diyos, sa hibang na pagsigaw, upang iligtas sila.  Sila
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ay nasa kadiliman ng kanilang kamangmangan at kawalang-pananampalataya at napakalayo hangga’t
maaari sa Dios.  At ang salaysay ay nagtapos sa ganitong patotoo, “Nang magkagayo’y lubhang natakot
ang mga tao sa Panginoon; at sila’y naghandog ng isang alay sa Panginoon at gumawa ng mga panata.”
Iyon ang pagbubukas ng mga mata upang talikuran nila ang kadiliman tungo sa liwanag at mula sa
kapangyarihan ni Satanas tungo sa Dios.  Ang lahat ng pagbabagong-loob ay gayon kadakila at
makapangyarihang gawa ng Dios.

Ang mga lalaking ito ay nagbagong-loob sa kanilang maygulang na buhay mula sa dating buhay ng
paganismo.   Karaniwan, ang Dios sa tipan ng Kanyang biyaya ay gumagawa ng gawa ng
pagbabagong-loob sa pagkabata.  Ipinapangaral at itinuturo natin ang Kasulatan sa liwanag ng
maluwalhating katotohanan ng tipan ng biyaya ng Dios, na ang Dios ay Dios ng mga mananampalataya
at kanilang mga anak.  Ang pagbabagong-loob ay ang araw-araw na kilos ng Kanyang biyaya, maging
sa panahon ng kabataan, kaya hindi ko na personal na naaalala ang sandali na ako ay nagbagong-loob.
Tinuruan ako at pinalaki ng aking mga magulang na bumaling sa Panginoon.    At ginawang epektibo ng
Banal na Espiritu ang pagtuturong iyon sa aking buhay.  Gayunpaman, ang pagbabagong-loob ay isang
dakilang gawa ng Dios.  Binubuksan ng Dios ang ating mga mata sa kasindakan ng kasalanan hindi
lamang minsan,  kundi paulit-ulit at araw-araw, kung kaya’t nakikita natin ang kahangalan ng lahat ng
iba maliban sa Dios.  Hinahatulan Niya tayo sa ating kahinaan at inililingon upang makita Siya kay Cristo
nang buong buhay natin.

Huwag mong kainggitan ang mga manlalayag na ito.  Dati silang namuhay ng buhay na kahiya-hiya.
Sumamba sila sa mga dios na kahoy at bato.  Ibinigay nila ang kanilang katawan sa bawat kasamaan,
sa kahalayan, at sa lahat ng uri ng katakawan at panunungayaw at pagkakaroon ng mga babae sa bawat
daungan.  Pasalamatan mo ang Dios kung iniligtas Niya ang iyong buhay sa gayong kahihiyan at ikaw
ay lumaki sa tipan ng Dios bilang nagbagong-loob na Cristiano – subalit huwag mawala sa paningin ang
kadakilaan ng pagbabagong-loob.  Ang pagbabagong-loob ay hindi buhay ng pag-aayos.  Ang
pagbabagong-loob ay hindi isang pangibabaw sa buhay ng pintura ng relihiyon.  Kundi ang
pagbabagong-loob ay ang dakilang pagbabago na tanging Dios lamang ang makakagawa, mula sa
kamatayan tungo sa buhay, mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula kay Satanas tungo sa Dios.  Hindi
dahil sa hindi ka pisikal na yumukod sa isang diyus-diyosan, hindi dahil sa hindi ka namuhay ng buhay
ng isang paganong manlalakbay, huwag mong isipin na ang pagbabagong ginawa ng biyaya sa iyo, ay
nagsimula, marahil sa pagkabata, ay isang maliit na bagay.  Ito ay malaking bagay.  Ito ay dakilang
bagay, sa kaluwalhatian ng Dios.  Ito ay gawa ng biyaya ng Dios.  Ang tunay na pagbabagong-loob ay
sa pamamagitan ng biyaya ng Dios sa puso sa pamamagitan ng Salita ni Cristo.

Ang Dios ay maaring gumamit ng iba’t ibang paraan kaugnay sa Kanyang Salita. Ginamit Niya para sa
mga manlalakbay ang mabagyong dagat.    Ginamit Niya para sa mga manlalakbay ang ubos nang lakas.
Sumagwan sila ng husto upang dalhin ang kanilang barko sa lupa at hindi nila nagawa.  Sila ay nasa dulo
na ng kanilang pamamaraan.  Pagkatapos ay ginamit ng Dios ang mga salita ni Jonas.  Si Jonas ay isang
masuwaying propeta, ngunit gayunman si Jonas ay nangusap ng katotohanan ng Dios.   Sa lahat ng mga
bagay na ito ang Dios ay nagpabagong-loob.  Ang mga pamamaraan na ginagamit ng Dios ay hindi
maisasakatuparan ito malibang Siya ay dumating at ipaling ang puso at gawing mabisa ang mga
pamamaraang iyon.  Ginamit ng Dios ang bagyo; ginamit ng Dios ang mga salita ng propeta.  Subalit
kailangan mong makita ang isang bagay sa pagbabagong-loob na tanging Dios lamang ang
makapagbibigay upang makita mo.  Hindi dalawampung-piyeng alon na bumabagsak sa iyong bangka
ang magpapapaling ng iyong puso sa Dios sa pagsisisi.  Hindi ang may kamalayang pagkaunawa na ang
diyus-diyosan na iyong niyuyukuran sa bangka ay hindi ka maililigtas, ngunit kung panghahawakan mo
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ito ngayon, ay hahatakin ka nito pababa sa ilalim.  Ang kaalamang ito ay hindi magbubunga ng biyaya
sa pagbabagong-loob.

Ang pagbabagong-loob ay kapag ang Dios ay gumawa sa iyong puso, sa pamamagitan ng mga
pamamaraang ito, ang italikod ka sa iyong kasalanan tungo sa Kanya.  Mababasa natin sa Mga Gawa
13:48, “at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan.”  At ayon sa Mga
Gawa 18:27, na ang pananampalataya ay sa “pamamagitan ng biyaya.”  Ang Dios ay dapat gawin ang
Kanyang gawa ng biyaya.

Alam natin na likas sa atin ang isa-isantabi at kalimutan ang mga sandali ng matinding kagipitan at
panganib – kahit ang pagkalunod, ang pagkahulog sa yelo.  Marahil ay nahulog ka na sa yelo at akala
mo nakahanap ka ng relihiyon.  O marahil mayroong iba pang emosyonal na mga sandali sa iyong buhay.
Subalit ang mga bagay na ito kaagad, para sa marami, ay lumilipas.  Ang kahinaan ng kasalanan ay
bumabalik, at ang buhay ng kaginhawahan ay dagling inilalagay sa malayo ang ala-ala nitong mga dating
kalamidad.  Tanging katigasan ang mayroon tayo sa harapan ng Dios.  Marahil ay ipinagmamalaki mo
ang iyong sarili na makakayanan mo ang kamatayan.  Makakapasok ka sa isang punerarya at dadanasin
ang matinding pighati at babalik na hindi natitinag.  Ikaw pa rin “ang sarili mong tao.”  Iyon ay dahil sa
katigasan ng iyong puso.  Ang biyaya lamang ng Dios ang nagdadala ng pagbabagong-loob.

Tulad ng sinabi ko, ang Dios ay gumagamit ng pamamaraan.  Ginamit Niya ang bagyo.  Ginamit Niya ang
banta ng kamatayan.  Ang mga lalaking ito ay tumayo sa kaisipan na sila ay mamamatay.  Nang mga
sandaling iyon naisip nila na mayroong bagay na mas mahalaga kay sa sarili nilang kahalayan.  Ang
kanilang pamantayan ay nagbago.  Maaaring gamitin ng Dios ang pagkatakot sa kamatayan bilang isang
pagpapala para sa Kanyang bayan.  Ikaw ba’y lasing sa buhay na ito?  Napag-isipan mo na bang mabuti
ang sarili mong kamatayan, sa walang hanggan, sa impiyerno, sa langit?  Nakikita mo ba na ang
makalupang mga bagay ay alabok at buhangin?  O ang iyong kaginhawahan at tagumpay at iyong
kasaganaan ay nagpapayabang sa iyo, hindi, ginagawa kang hayop, tulad ng isang baka?  Ginamit ng
Dios ang banta ng kamatayan.  Ginamit ng Dios ang ganap na kahinaan ng kanilang mga diyus-diyosan.
Nakita ng mga manlalayag na ang kanilang diyus-diyosan ay lubos na kulang.  Oo, ginamit ng Dios ang
lahat ng bagay na ito.

Ngunit, pangunahin, dapat nating makita na ang Dios ay gumamit lalo na ng mga salita ng Kanyang
masuwaying propeta.  Ang salaysayin ay nagbibigay sa atin ng maikling buod ng sinabi ni Jonas sa
kanila.  Ito’y nagpapahiwatig na si Jonas ay nagsabi ng higit pa sa kanila.  “Ako’y isang Hebreo, Ako’y
may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit” (t. 9).  Sinabi niya sa kanila na mayroong isa, tunay, walang
hanggan, soberanong Dios na Dios ng langit.  Hindi Siya Dios na bumangon sa lupa galling sa
imahinasyon ng mga tao.  O, hindi! Siya ang Dios ng langit, itinaas, walang wakas sa kapangyarihan at
karingalan.  Sinabi niya sa kanila na ang Dios na ito ang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain.  “Di tulad
ng mga dios na inyong ginawa.” Sabi ni Jonas.  “Ginawa ninyo sila ng inyong mga kamay.  Ang tunay
na Dios ang Manlilikha ng lahat ng mga bagay at humahawak ng mundo sa Kanyang kamay.”  Sinabi niya
sa kanila na ang tao ay mananagot sa Dios.  Alam natin iyon dahil sinabi ng mga manlalakbay,
“Panginoon, huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ginawa mo, O Panginoon,
ang nakakalugod sa iyo.”  Tinuturuan sila marahil ni Jonas ng ilang napakabuting mga bagay.  Sinabihan
marahil sila ni Jonas na dadalhin ng Dios sa kahatulan ang tao at ang tao ay dapat managot sa Dios.
Sinabihan din sila ni Jonas ng daan tungo sa Dios, dahil sinabi niya sa kanila na tumakas siya sa
presensya ng Dios.  Sinabi niya sa kanila, “Ako’y masuwayin.  Umalis ako sa pakikisama sa Dios.”  At sa
mga salitang iyon ay nagawa niya marahil na malinaw sa kanila na ang Dios, sa biyaya, ay ginagawang
posible para sa mga makasalanan na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ni Jesu Cristo.
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Ito ang mensahe ng evangelio ngayon ding araw na ito.  Sa America, sa Canada, o nasaan ka man
habang naririnig mo ang mensaheng ito, ito ang katotohanan.  Mayroong isang tunay na Dios ng langit
at lupa na nabubuhay sa Kanyang sarili, na Siyang noon at Siya rin sa hinaharap.  Siya ang dakila at
banal na Dios.  Siya ang Manlilikha na gumawa sa iyo at humahawak sa iyo sa Kanyang mga kamay. 
Ikaw ay hahatulan Niya at mananagot ka sa Kanya.  Mayroon lamang isang daan tungo sa Kanyang
presensya:  ang Kanyang biyaya at Kanyang Anak na si Jesu Cristo.

Ang bunga ng mga salitang iyon ni Jonas, sa biyaya ng Dios, ang pagbabagong-loob ng mga paganong
manlalakbay.  Nagsimula ito sa panalangin.  Sila ay tumawag sa Panginoon.  Ginamit nila ang pangalan
ng PANGINOON, Jehovah, ang Dios ng tipan.  Ipinahayag nila ang katotohanan na ang Dios ay ang
makapangyarihang Dios, na ginawa ng Dios, sabi nila, ang nakakalugod sa Kanya.  Ang Dios ay
namumuno, sabi nila, sa soberanong kapangyarihan at di mahihipong katarungan.  Sila ay naging
sobrang mataimtim, “Nagmamakaawa kami sa iyo.”  Tumawag sila sa Dios sa panalangin, sa ganap na
paghahawakan sa soberano at banal na Dios.

Sinabi sa atin na sila ay labis na natakot sa Panginoon.  Ngayon ang takot, sa Kasulatan, ay maaring
gamitin sa saysay na sindak o kilabot lamang.  Subalit dito hindi ito ginamit sa gayong saysay.  Ito ay
ginamit bilang paggalang at mapitagang pagkatakot sa Dios.  Natakot sila ng labis sa Panginoon.  Ang
buo nilang pagkatao ay nabihag sa paggalang sa Dios.  Alam nila ang kanilang kabiguan bilang mga
makasalanan.  Alam nila ang kadakilaan ng banal na Dios.  Natakot sila ng labis sa Panginoon.  Ngayon
ay pansinin, ito ay nasulat pagkatapos tumigil ng bagyo.  Kung nabasa natin na natakot sila ng labis sa
Panginoon sa bagyo, hindi ito masyadong makakapukaw sa atin.  Sila ay matatakot mula sa kanilang mga
katalinuhan.  Marahil sila ay tulad sa isang sundalo sa lungga ng soro na sumisigaw, “Ilabas mo ako dito,
ayokong mamatay, Dios.  Magiging misyonero ako.”  Pagkatapos siya ay maliligtas at babaling siya sa
kanyang kaibigan at sasabihin, “Naku, muntik na iyon.  Magdiwang tayo kapag nakapagbakasyon tayo
at iinom tayo at magsusugal.”  Subalit hindi iyon ang nangyari.  Matapos tumigil ang bagyo, isang
bagong paggalang ang humawak sa kanilang mga puso at sila’y tumawag sa Dios sa paggalang at sa
pagpapasalamat.  

Sila ay nag-alay sa Panginoon, sabi sa atin, at gumawa ng mga panata.  Sila ay naghandog.  Ano ang
kanilang inihandog?  Paano nila gagawin iyon pagkatapos ng bagyo sa barko.  Hindi natin alam.
Pinakikialaman natin ang sarili nating gawain.  Sinabi ng Dios sa atin na sila ay naghandog.  Pero ito ang
sinasabi nito sa atin, na naunawaan nila na ang paglapit sa Dios na Kanyang inihayag sa Lumang Tipan
ay sa paraan ng paghahandog, ng pasasalamat at papuri.  Kahit sa Mga Awit 51 ay mababasa natin,
“Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Dios.  Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa,
isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin.”  At gumawa sila ng mga panata.
Ang ibig sabihin ay gumawa sila ng taimtim na pagkilala sa mga hinihingi ng Dios sa kanila – na
paglilingkuran nila at susundin Siya, na kanilang iaalay ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng
Kanyang kapangyarihan at biyaya sa paglilingkod sa Kanya, na mabubuhay at mamamatay sila sa
pagkatakot sa Kanya, na mabubuhay sila ngayon na may isang matinding pagnanasa:  Panginoon, ano
ang gusto Mong gawin ko?

Ito ay dakilang biyaya.

Sa pagbabagong-loob ng mga paganong manlalakbay na ito binibigyang-diin ng Dios ang kasamaan ng
kawalang-pagsisisi ng Israel sa panahon ni Jonas.  Ginagawa ng Dios tulad ng sinabi Niya sa kanila, na
magbabangon Siya ng mga tao na dating hindi nakakakilala sa Kanya upang pukawin yaon sa pagseselos
na, sa kanilang henerasyon, ay nakakakilala sa Kanya.  Ano ang kalagayan ng Israel sa panahon ni
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Jonas?  Mababasa natin sa Lumang Tipan na sila ay napagod kay Jehovah, bumaling sila sa mga diyos
na itinapon ng mga manlalakbay na ito sa dagat.  Hindi ba iyon kamangha-mangha?  Ang mga diyos na
nakilala ng mga manlalakbay na ito ay mga tuod na kahoy at inihagis sa dagat ang mismong mga
diyus-diyosan na binabalingan ng Israel, ang bayan na mayroong mga pari at mga templo at mga
paghahandog at mga propeta at mga pangako.  

Masasabi natin, saan sa mundo ka makakahanap ng pagsisisi at kabanalan?  Hindi ka ba maghahanap
sa Israel?  Hindi! Tumalikod ang Israel sa Dios upang magpatotoo sa kasindakan, sa kahangalan  nito.
Nagbabangon ang Dios ng mga pagano upang makilala at matakot sa Kanya.

May salita doon sa atin.  Mayroon ka bang Salita ng Dios?  May mabuting iglesia kang dinadaluhan.  Alam
mo ang katotohanan.  Itinuro sa iyo ang katotohanan tulad ng kay Jesu Cristo mula sa iyong panahon
ng pagkabata.   Ang init ba ng pag-ibig ng mga nagbagong-loob mula sa pagiging pagano sa Ghana, sa
Pilipinas, sa Malayong Silangan ay humihiya sa iyo?  Ang kanila bang alab ay nagpapakita sa iyo ng
pagiging may sala ng kawalang-pakialam?  Nagpapakita ba ito na ang iyong puso ay nalulon na ng mga
bagay ng sanlibutang ito?  Tinatawag ka ng Dios upang maging sa pagpupuri sa Kanya.   Tinatawag ka
ng Dios sa pang-araw-araw, tunay na pagbabagong-loob.  Talikuran mo ang iyong mga diyus-diyosan
tungo sa buhay na Dios! Huwag mong sambahin ang kalayawan; huwag mong sambahin ang pera;
huwag mong sambahin ang kahalayan, at karangalan, at katanyagan – ang mga dios ng hentil.
Sambahin mo at purihin ang Dios!

Dapat tayong mapuspos ng pasasalamat sa ginawa sa atin ng Dios at dapat nating makita ang kadakilaan
ng Kanyang biyaya.  Pinupuri mo ba ang Dios para sa pagbabagong-loob, sa pagbubukas ng iyong mga
mata, sa pagtalikod sa iyo mula sa iyong kahangalan, at pagbibigay sa iyo ng pag-asa na hindi mo
kailanman ikahihiya?  Kung gayon, manalangin tayo ngayon.  “Italikod mo ako, Panginoon, at ako’y
tatalikod.  Sapagkat Ikaw ang Panginoon na aking Dios.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Bigkisin mo poi to sa aming mga puso.  Amen.


