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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 3:1-4

“Ang Pangalawang Pagkakataon”

ni Rev. Carl Haak

Sa ating pag-aaral sa aklat ng Jonas ating puntahan ang pangatlong kabanata, ang unang apat na mga
talata.  Kung hawak mo ang iyong Biblia, buksan mo ang Salita ng Dios kasama ko at basahin ang mga
talatang ito.

Ang kabanatang tatlo ay ang mataas na puntong kapansin-pansin sa aklat ng Jonas.  Kahanga-hangang
kuwento ng mga kabanatang isa at dalawa:  ng pagsunod ni propeta Jonas, na tumakas mula sa
presensya ng Panginoon nang siya ay magtungo ng Nineve; ng bagyo sa dagat at ng barko; ng
pagkakatapos at pagkakalunok ng isang isda; ng tatlong araw sa tiyan ng malaking isda at ngayon ay
idinura sa dalampasigan – ang lahat ng ito ay pasimula sa kahanga-hangang kabanata 3.  Dahil sa
kabanatang 3 sa aklat ng Jonas tayo ay may kapangyarihan ng salita ng Dios, pinalakas sa pamamagitan
ng biyayang paghirang ng Dios, upang dalhin sa Kanya ang mga Kanyang pinili kay Cristo.  Si Jonas ay
nagtungo sa Nineve, ang dakila at masamang bayan, na hinog na sa kahatulan.  Malaking bahagi nito ay
inihatid sa pagsisisi sa harapan ng Dios – isang pagsasalaysay ng kaluwalhatian ng evangelio sa Bagong
Tipan, pagtitipon sa iglesia mula sa kadiliman patungo sa liwanag ni Cristo.

Ito ay magagamit natin.  Kapag ang iglesia ay pumili ng isang pamamaraang pampamilihan (marketing)
sa Salita ng Dios, sa panahong tinatanggihan ng iglesia ang pangangaral ng evangelio; sa panahong kapag
ang iglesia ay tumatanggi sa inspirasyon, kung ito ba ay letra-por-letra na Salita talaga ng Dios; at sa
pagdating ng panahon kapag ang iglesia ay nagpasimulang gumamit ng sariling pamamaraan upang
lumawak ang iglesia at ang kanyang patotoo – sa araw na ganito, masasabi ko, hindi tayo maiiwanan sa
pag-aalinlangan.  Basahin natin ang Jonas 3.  Ito ay ang kapangyarihan ng Salita ng Dios na isinalita
mismo ng Dios na ibinigay sa Kasulatan.  Ito ang kapangyarihan ng Dios sa kaligtasan.  Sinabi ng Dios kay
Jonas, “Ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo.”

Hayaang ito ay lumarawan sa atin ngayon.  Anoman ang mangyari, ating ipangaral ang Salita ng Dios ng
matapat, sa iglesia ni Jesu Cristo.  At maniwala tayo sa ating mababasa sa Kasulatan (Jeremias),  “Hindi
ba’t ang Aking Salita ay gaya ng isang martilyo?”  Kaya nga (Isaias),  “Ang Salita ng Dios ay hindi babalik
na walang kabuluhan kundi ito ay matutupad sa layunin na ipinapadala ng Dios.”

Ang kabanatang tatlo ay tampok din sa buhay ni Jonas.  Isang kahanga-hangang bahagi ng kanyang
buhay.  Dito ating makikita siya na tumutugon ng patuloy sa biyaya ng Dios na nasa kanya.  Sa
kabanatang isa makikita natin ang masuwaying anak ng Dios at ating makikita ang isang mabigat na
kawalang pag-asa na taliwas ngayon.  Nakita natin ang isang anak ng Dios na nagsabi sa kapitan,
“Natatakot ako sa Dios, pero tumatakas ako sa Kanya.  Ako ay Hebreo, pero ayoko sa presensya ng Dios.
SIya ang Dios ng kalangitan, pero mas pinili ko na suwayin Siya.”
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Ngayon si Jonas ay nakatayo sa kagandahan ng pagsunod.  Ito ay kapansin-pansin sa atin.  Ang ganda
ng pagsunod.  Ikaw ba ay sumusunod sa Dios?  Tinatawatag mo ba ang sarili na isang Cristiano?
Tinatawag mo ba ang sarili na anak Niya?  Sumusunod ka ba sa iyong mga magulang?  Wala ng
makakaluwalhati sa Dios sa pagsunod ng Kanyang mga anak.  At ito ang makikita natin ngayon kay Jonas.
Eh ikaw?  Ang Salita ng Dios ay nananawagan sa iyo, bilang isang kabataan, isang maybahay, isang anak,
tinatawagan ka sa pagsunod.  Sumusunod ka ba?

Ating mababasa, na ang Salita ng Dios, ay dumating kay Jonas sa pangalawang pagkakataon.  ito rin ay
napakaganda, dahil sinasabi nito sa atin na ang Salita ng Dios ay may siyang masusunod sa ating mga
buhay.  Hindi tayo makakatakas, makakatanggi, o mabubura ang Salita ng Dios.  Hindi mo ito magagawa
kung ikaw ay anak ng Dios.  Ito ay kahinahunan, subalit nakakaginahawang katotohanan.  Natutukoy tayo
ng Salita ng Dios, sumusunod sa atin, at ibinabalik tayo sa lugar na kung saan tayo sumuway at darating
ito sa pangalawang pagkakataon.

Ilang ulit mo na Siyang sinuway, binalewala ang Salita ng Dios, tumakas na gaya ni Jonas?  Itinakuwil ka
ba ng Dios bilang Kanyang anak?  Hindi.  Dinidisiplina ka Niya.  Subalit ang Salita ng Dios ay dumarating
sa pangalawang pagkakataon:  “Bumangon ka Jonas, magpunta ka sa Nineve.”  Ito ang biyaya ng Dios.

Isipin mo, sandali, kung ano dapat ang naramdaman ni Jonas.  Siya ay hindi lubusang tinanggal bilang
propeta?  Sa ilang panahon, doon lamang nalaman ni Jonas na siya ay tatlong araw na (sa loob ng tiyan
ng isda, sa madilim, mabaho at malagkit?), matapos siya ay idinura sa tuyong baybayin (marahil sa
batuhan).  Ang kanyang mga mata at mukha ay nanlanta mula sa kadiiman.  Sinubukan niyang
tumimbang.  Ang kanyang damit at balat ay nababalutan ng malagkit at malansang amoy.  Nagtanong
siya,  “Nasaan ako?”  At kanyang inilarawan ang di-pangkaraniwang probidensya ng Dios na iningatan ang
kanyang buhay.  Ang huli niyang nakita ay ang nag-ngangalit na dagat.  Ngayon siya ay nasa tuyong lupa
uli.  Ano ang gagawin niya, saan siya patutungo?  Nasaan siya?  Siya ay nasa kawalan.  Hindi siya
makabalik sa Israel at maging isang propeta.  At maiisip pa kaya niya na siya ay isa pa ring propeta sa
kabila ng pagsuway?

Kaya ating mababasa,  “Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa, na nagsasabi, 
Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking
iniutos sa iyo.”  Nakikita mo ba ang biyaya ng Dios?  Ang biyaya ang nangangalaga ng propeta.  Ang
biyaya ang nagsugo sa kanya na magbalik sa Israel at sabihin sa kanya,  “Dapat kang magtaka dahil hindi
ka patay.”  Subalit inutusan siyang muli sa pagkasugo.  Pinabalik siya ng Dios.  Ano ba ang nagawa natin?

Narito ang isang lalaking nalayo ng isangdaan at walong digri sa maling direksyon.  Narito ang isang
lalaking pinagkatiwalaan ng parangal ng Dios upang magdala ng Salita ng Dios at gawin ang kalooban ng
Dios.  Siya ay pinagkalooban ng isang pagkatawag, maliwanag.  At siya ay sumuway.  Si Jonas ay naging
determinado na suwayin sa pagpapahayag na mas nanaisin pa niya ang mamatay kaysa gawin ang
pagkatawag na ito.  “Itapon ninyo ako sa labas ng barko,”  wika niya sa kapitan.  Ngayong naingatan ang
kanyang buhay, sasabihin ba niya,  “Ngayon Jonas, umuwi ka na.  Natutuwa kami at nagsisi ka, pero hindi
ka na magagamit pa ng Dios.  Ang pagkatawag mo ay binawi na.”  Subalit hindi ganito ang pamamaraan
ng Dios.  Ang Dios ay naghahatid ng parehong kautusan.  Kanyang ipinanunumbalik, sa daan ng pagsisisi,
at Kanyang pinagtitibay ang pagkatawag.

Itatanong mo sa akin,  “Pastor, ganito ba talaga ang Dios?  Sa kanila na ginawang bingi ang tainga sa
Kanyang Salita at isinulong ang kanilang sariling pamamaraan, at ibinalik sa biyaya lamang at ibinalik sa
pagsisisi, ang Dios ba ay tunay na maawain?”  Oo, Siya ay ganyan.  Kung hindi Siya ganito, wala ng
makakapaglingkod sa Kanya.
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Tayo ay may kautusan mula sa Dios bilang asawa at ama.  Ating pinawawalan ng karapatan ang ating mga
sarili, kapag tayo ay lumalakad sa ating sariling kaparaanan.  Sa galit, nais nating gawin ang
pagkamakasarili at tumatalikod sa ating pagkatawag.  Ibinababa tayo ng Dios, at ano ang sinasabi Niya?
Humayo ka ngayon.  Balikan mo ang iyong pagkatawag.”  Hindi ba’t nagagawa natin ang mga bagay dahil
sa ating pagkakasala?  Hindi ba’t ating ikinakaila Siya na siyang tumawag sa atin upang ipahayag Siya?
Hindi ba’t tayong lahat, gaya ni Jonas, bumaling mula sa isang maliwanag na landas o pagkatawag sa
harapan ng Dios?  Oo naman.  Ito ang ating kasalanan.  At sa Dios?  Ang Dios ay nagdidisiplina.  Ang Dios
ay namamalo.  Itinutuwid tayo ng Dios.  Binabasag ka ng Dios at Kanyang dinadala ka sa napakababa.
Hindi Siya nakikipaglaro sa iyo sa daan ng kasalanan.  Hindi Siya dahan-dahang lumalapit sa iyo para
ibigay ang iyong nagawang pagsaway.  Hindi Siya nakikipaglaro.

Pagkatapos kapag ikaw ay nasa tiyan na ng isda, at idinura ka na, anong salita ang inihahatid sa iyo ng
Dios?  Sinasabi ba Niya,  “Mas magandang maging mapagpasalamat ka na pinatawad ka.  Pero hindi na
kita gagamitin pa uli”?  Ito ang biyayang masasambit.

Napapansin mo rin ba na kapag ang Salita ng Dios ay dumating sa kanya sa pangalawang pagkakataon,
ito rin ba ay kaparehong salita?   Walang pagbabago, walang makinis o magaspang na dulo, walang
pagbabago sa kautusan sa mga salita na nababagay kay Jonas.  Nang dumating ito kay Jonas sa unang
pagkakataon, nakita niyang ito ay taliwas sa kanyang ninanais, inagawan siya nito, kaya ito ay kanyang
tinanggihan.  Kaya nga, hindi ba’t mas magaling sa pangalawang pagkakataon na baguhin ng kaunti at
gawing mas magaan, na may kaunting pagpapaliwanag?  Hindi.  Dumating ito ng ganoon pa rin.  Nakita
mo, tayo ay parang mga bata.  Minsan, bilang mga bata, sinasabi sa atin ang ayaw nating gawin at
magwawala na, dahil akala natin dahil sa pagdadabog magagawa nating baguhin ng ating mga magulang
ito, para kahit paano ay gawing mas madali.  Iniisip natin na mas dadali ang utos kung magdadabog tayo.
Ang matalinong magulang, ay hindi papayag sa sa gayong bata.  Ang matalinong magulang ay babalik na
may ganoon pa ring utos.  Ganoon din naman ang Dios.

Sinasabi ng Dios sa iyo,  “Hanapin mo ang mga bagay na nasa itaas.  Magbantay sa Araw ng Sabbath.
Hindi ka dapat gumawa sa araw ng Sabbath.”  Sasabihin mo,  “Kung ganyan, aalalahanin ko na lang ang
Araw ng Panginoon mula 9:00 ng linggo hanggang 11:47 ng tanghali.  Pero kailangan ko rin ng panahon
sa sarili ko…  para sa trabaho ko… para sa kasiyahan ko.”  Oh, huwag!  Hindi binabago ng Dios ang
Kanyang utos.  Matuto tayong sumunod sa unang pagkakataon.  Matutuhan natin na kapag tumakas tayo
mula sa Dios, ilang panahon lang at haharapin tayo ng Dios.  At haharapin natin ang kautusan na tinangka
nating takasan.  Ang Dios ay mahabagin.

Subalit gayonman, may maliit na kaibahan sa pangalawang utos.  Sa unang utos sinabi ng Dios kay Jonas,
“Sumigaw ka laban sa Nineve, dahil ang kanilang kasamaan ay umabot na sa harap Ko.”  Sa pangalawang
pagkakataon, sinasabi ng Dios kay Jonas,  “Mangaral ka sa Nineve ng pangangaral na iniutos ko sa iyo.”
Ang binigyang diin sa unang utos ay ang malaking kasamaan ng Nineve.  Ang binigyang diin sa pangalawa
ay ang laman ng mensahe ay dapat sakto sa ibinigay sa kanya.  Hindi mo dapat pag-isipan pa ang
mensaheng ito.  Hindi mo dapat pang tanungin ang iyong sarili.  Kundi maging matapat ka na dalhin ang
saktong sinabi ko sa iyo na dalhin.”  Ito ang puso ng tunay na pangangaral sa iglesia.  Ang tunay na
pangangaral sa iglesia ay nakaayon sa kung ano ang sinabi ng Dios sa Kanyang Salita – Libu-libong
mangangaral ng Salita ng Dios sa araw ng Linggo.  Subalit ipinapangaral ba nila kung ano ang ibinigay sa
kanila?

Ang kayabangan ay lumilikha ng akala na ang Salita ng Dios ay hindi makabago.  Hindi ito napapanahon,
ito ay kamalian ito ay laos na, ito ay bagay na inihihingi ng tawad ng mangangaral.  Nagbibigay ito ng
hinala laban sa kababaihan at iba pang mga bagay.   Hindi lang ang nilalaman ng Biblia ang
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pinagdududahan, kundi pati na rin ang pangangaral ng Biblia, ang autoridad na kapahayagan.  Sasabihin
ng iba, ang nais lang naman namin ay pagbabahaginan.   Nais namin ng analisa.  Nais naming ng
pag-uusap.  Ang isang propeta sa Lumang Tipan ay hindi llumalapit sa bayan ng Dios at sasabihing,  “Kung
gayon, naniniwala ako, sa pamamagitan ng paglinang ng aking panloob  na buhay (espiritual na buhay),
dumating ako upang pataasin ang espiritual na kamulatan.  Sasama ba kayo sa akin at makikinig habang
ibinabahagi ko sa inyo ang bagay na mga bunga ng aking espiritual na kamalayan?”  Hindi ito susubukan
ng propeta sa iyong buhay.  Ipangaral ang pangangaral na iniutos niya!  Tinatanggap ng ministro ang
Salita ng Dios kapag natagpuan niya ito, at igigiit ito sa budhi ng bayan ng Dios, upang ipaliwanag ito ng
maliwanag, upang ilagay ito sa liwanag ng buong Kasulatan, at upang ipangaral ang Salita ng Dios.

Nabasa natin, na si Jonas ay tumayo.  At siya ay nagtungo sa Nineve ayon sa isinalita ng Panginoon.

Ang bagay na namumukod tangi na si Jonas ngayon ay mabilis na sumunod.  Sa nakaraan, ang tanging
bagay na ginawa niya ay ang tumayo.  Tumayo man siya, pero para magtungo sa maling daan.  Ngayon
ay iba na.  Siya ay tumayo at nagtungo sa Nineve, ayon sa salita ng Panginoon.

May malaking prinsipyo ng pananampalataya dito ngayon.  Na ang bunga ng pagpaparusa ng Dios sa ating
buhay, at ng Kanyang pagtutuwid, ay makikita rin kung paano natin inaayos ang ating buhay.  Wala ng
pabigat pa kay Jonas ngayon, wala ng nagpapagalaw sa kanya kundi ang Salita ng Dios.  Sa kanyang
katigasan ng ulo, siya ay tumakas mula sa presensya ng Dios.  Sumakay siya sa isang barko patungong
Tarsis ayon sa kanyang naisin.  Naisip niyang tumakas ayon sa kanyang rason.  Pero ngayon siya ay
nagpunta na sa Nineve.

Bakit siya nagtungo ng Nineve?  Dahil nagkaroon na siya ng determinasyon dahil sa Salita ng Dios.
Sinagot niya ang lahat ng mga pagtutol kasama ang Salita ng Dios.  Wala siyang ibang tiningnan kundi
ang Salita ng Dios.  Paano naman ang mga kahirapan?  Paano naman ang mga di-posible?  Paano naman
ang tungkol sa pagkatakot?  Hindi, susunod si Jonas sa Salita ng Dios.  Tatapusin niya ang sariling
karunungan.  Tatanggihan niya na pangasiwaan ang mga bagay na nakikita.  Dadalhin lamang niya ang
Salita ng Dios.  Ito ang prinsipyo.  Ang bunga ng parusa na siya ngayon at ako ay natatakot na mahiwalay
pa sa mula sa Salita ng Dios at ilalagay natin ang lahat ng pag-asa sa Salita ng Dios.  Ito ang pagsisisi.
Ang pagsisisi ay hindi lang ang pinaghalong damdamin at mga nararamdaman natin.  Ang tunay na
pagsisisi ay ang pagsunod ngayon sa Salita ng Dios.

Ganap ba natin itong nagagawa?  Hindi.  Palagi ba nating sinusunod ang Dios dahil sa tamang hangarin?
Hindi.  Hindi rin ito nagagawa ni Jonas.  Subalit alam ni Jonas kung ano pagkatawag ng Salita ng Dios sa
kanya na dapat gawin.  Alam niya na na ang Salita ng Dios ay dapat sundin at ito ang tama.  At bilang
anak ng Dios na nagsisisi, siya ay determinado na susundin niya ang Salita ng Dios.  Dapat niyang
tunguhin ang daan ng Salita ng Dios.

Ito ay hinihingi ng pagkatawag na ibinigay kay Jonas ng Dios.  Ang pagsunod ay hindi magiging madali.

Binibigyang diin sa atin ng Kasulatan ang malaking bayan.  “Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan,
na tatlong araw na lakarin.”  Ito ay isang malaking lugar, kasing laki ng Chicago o ng Los Angeles o ng
New York.  Aabutin ng tatlong araw na paglalakad.  Ang isang araw na paglalakbay ay labinglimang milya
ang haba.  Ito ay Apatnaput limang milyang haba!  At si Jonas, na kagagaling lang sa tiyan ng isda, ay
dapat maglakbay sa silangang mga disyerto at kapatagan at sa mga ilog na nasa pagitan niya at ng
Nineve.  At dapat siyang dumating sa Nineve, na kung saan naroroon ang malulupit, makapangyarihang
Imperyo ng Asiria, mga walang awa sa digmaan, nasa pananakop sa sanlibutan.  Ito ay mga pagano.  Ito
ay sumasamba sa mga dios-diosan.  
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At dapat niyang dalhin ang mensahe.  “Apat na pung araw pa at ang Ninive ay mawawasak.”  Hindi siya
napakita sa mga kalsada ng Nineve na may mensaheng,  “Minamahal kayo ng Dios at pinapasabi Niya ang
kahanga-hanga Niyang plano sa inyong buhay.”  Hindi.  Kundi ganito:  “Apat na pung araw pa at ang
Ninive ay mawawasak laban sa inyong pagrerebelde laban sa Dios.”

Ang pinag-uusapan dito ay ang hinihingi ng misyon!  Isipin mo ito.  Dito siya ay pumasok sa isang bayan
na puno ng paglalabanan.  Marahil nakakarinig siya ng tunog ng tambol.  Siya ay nag-iisa, walang kawal.
Wala siyang mga baluti sa kanyang katawan.  Subalit kanyang ipinangaral ang Salita ng Dios.  Ipinangaral
ni Jonas ang pangangaral na inutos sa kanya ng Dios.  Nangaral siya sa lipunang ito, mula sa kasalukuyan,
na sinasabi,  “Gawin ninyo ang sa inyo.  Magiging mabait marahil kayo sa inyong sarili.  Tayo walang
pananagutan kaninoman.  May karapatan tayo sa sarili nating estilo ng pamumuhay.”  Sa araw na nangaral
si Jonas, “Kayo ay mananagot sa Dios.  Nakikita kayo ng Dios at hahatulan kayo ng Dios.  At hahawakan
kayo ng Dios sa harapan Niya sa Kanyang kamay.  Siya ay nauupo sa Kanyang trono sa mga kalangitan.
Dapat kayong magsisi o mapahamak!”

Tiyak masasabi ni Jonas kasama ni apostol Pablo,  “At sino ang sapat para sa mga bagay na ito?”  Subalit
siya ay sumunod.  Kung may tao man na makakaramdam ng kamangmangan sa pangangaral, ito na si
Jonas.  Subalit siya ay nagpunta upang malaman ang kapangyarihan ng Salita ng Dios sa kanyang sariling
kaluluwa.  At ito ang ating pagkatawag bilang isang iglesia.  Ito ang pagkatawag ng ministro sa iyong
iglesia.  Ang pagkatawag ng iyong ministro ay ang ipangaral ang pangangaral na iniutos ng Dios sa kanya
sa Kanyang Salita.  Ganito ibinababa ang tao.

Sa Nineve, na siyang kabisera ng sanlibutan, sino ang isinugo ng Dios?  Nagsugo ba Siya ng lalaki na nasa
isang karwahe, nakabihis ng ginto at mga alahas?  Hindi.  Nagsugo ba siya ng malakas na lalaki?  Hindi.
Ito ay isang lalaki na nanggaling sa tiyan ng isda.  Siya ay kinuha mula sa kamatayan.  Kung gayon,
binigyan ba Niya ang taong ito ng himala?  Hindi.  Binigyan Niya siya ng Kanyang Salita at sinabi kay
Jonas,  “Jonas, ipangaral mo ang sinabi Ko sa iyo.”  Sa Nineve, isang lipunan na may malalakas na tao at
glamorosa, nagpapadala ang Dios ng isang taong isinuka mula sa tiyan ng isda.  At inilalagay Niya ang
Kanyang Salita sa bibig ni Jonas.  Itinampok ni Jonas ang kapangyarihan ng Salita ng Dios.  Katotohanan,
siya na nakinig sa Salita ng Dios ay nagdaan sa kamatayan patungo sa buhay.  Naririnig ng Aking tupa ang
Aking tinig.  Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sa pakikinig sa Salita ng Dios.  Ang Dios
ay nangusap sa pamamagitan ng Kanyang Anak sa banal na Kasulatan.  Magsisi at manampalataya sa
Kanya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, pagpalain po Ninyo ang Salita sa aming mga puso.  Panalangin naming ito sa
pamamagitan ni Jesus, Amen.


