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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 3:5-9

“Ang Kamanghaan Ng Pagsisisi Ng Ninive”

ni Rev. Carl Haak

Isang katotohanan na paulit-ulit na itinatakda ng Biblia sa atin ay ang kapangyarihan ng Salita ng Dios upang
maganap ang layunin ng Dios.  Hebreo 4:12, “ Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na
matalas kaysa alin mang tabak.”  Jeremias 23:29, “Hindi ba ang aking salita ay parang … maso na dumudurog
ng bato?”  Isaias 55:11, “Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko; hindi ito babalik sa akin
na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko, at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay
sinugo ko ito.”

Naniniwala ka ba doon?  Ikaw ba ay lubos na yumuyukod sa kapangyarihan ng Salita ng Dios?  At pinupuri
mo ba ang Dios, yamang nalalaman mo na ang Salita ng Dios ay hindi kailanman natatalo, hindi kailanman
kulang, hindi kailanman kapos?

Isa sa mga pinakadakilang pagpapakita ng kapangyarihan ng Salita ng Dios upang ganapin ang layuning
pagliligtas ng Dios ay matatagpuan sa pagsisisi ng mga taga-Ninive sa Jonas 3:5-9.  Bilang pagbabalik sa
ating serye sa aklat ng Jonas, maaalala ninyo na dinala ng Dios sa pagsisisi ang Kanyang propeta.  Sinadyang
suwayin ni Jonas ang Dios nang siya ay tawagin upang pumunta sa Ninive,  sinusubukan niyang tumakas sa
presensya ng Dios.  Subalit siya ay sinawata ng Dios sa bagyo, at nang si Jonas ay itapon mula sa barko,
naghanda ang Dios ng isda upang lunukin siya ng buhay.  Ang isdang ito, matapos ang tatlong araw, ayon
sa utos  ng Panginoon, ay iniluwa si Jonas pabalik sa tuyong lupa, at ang Dios ay pumaroon sa Kanyang
propeta, tinawag siyang muli upang “ Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lunsod na iyon, at
ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo.”  

Si Jonas ay pumunta sa Ninive.  Ipinahayag niya ang Salita ng Dios.  At ang Salitang iyon ay nagdala ng
pagsisisi sa mga taga-Ninive.   Nakikita natin ang kamangha-manghang pagpapakita ng biyaya ngDios sa
pagsisisi ng mga taga-Ninive.  Mga taong kilala sa kanilang kalupitan at barbarismo ngayon ay pinagkumbaba
sa ilalim ng Salita ng Dios.  Gayunman, sa lahat  ang iyon, ang mga tao ng Ninive ay hindi mas masama kay
sa iyo at ako.  Ang biyaya ng Dios ay laging kamangha-mangha.  At ang biyaya ng Dios ay kumikilos sa
pamamagitan ng kapangyarihan ng Salita ng Dios.

Ating isaalang-alang ito ngayon; ang pagisisi ng mga taga-Ninive.

Gaano kabilis ang pagsunod ni Jonas?  Ang taong sumubok na ilagay ang karagatan sa pagitan nila ng Dios
ngayon ay hindi halos maayos ang pandama.  Mababasa natin, “Sa gayo’y bumangon si Jonas at pumunta
sa Ninive.”  Kahahagis lang niya mula sa tiyan ng isang isda tungo sa tuyong lupa, subalit agad siyang
sumunod.  Nabasa natin na pumasok siya sa siyudad na may isang araw na lakarin ang layo at nagsimulang
mangaral.

Nakita mo ba ang kaibahan ng nagawa ng pagsisisi kay Jonas?  Si Jonas ay dumating sa siyudad ng Ninive,
isang malaking siyudad na maraming milya ang layo, at hindi siya nagpahinga upang makuha  ang
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demographics ng siyudad, upang alamin ang porsiyento ng kababaihan at mga bata, o ang hilig ng mga tao.
Pumasok lamang siya sa siyudad at sumigaw siya na nagsasabi, “Apatnapung araw pa at ang Ninive ay
mawawasak!”  Na siya ay sumigaw ay hindi nangangahulugan na si Jonas ay umiyak at mamasa-masa ang
mata, kundi kanyang itinaas ang kanyang tinig upang siya ay marinig sa ibabaw ng ingay ng siyudad.  Ito
ay tumutukoy sa kanyang tapang.  Hindi siya gumapang sa siyudad, maingat na umaabante.  Hindi muna siya
naghanap ng grupo ng makakausap.  Kundi kanyang itinaas ang kanyang tinig at ipinangaral ang pangangaral
na ibinigay sa kanya ng Dios.  “Apatnapung araw pa at ang Ninive ay mawawasak!”  Nangangahulugan iyon
na inihayag niyang, “Ako ang propeta ng Dios.  Ang buhay, tunay na Dios ay ipinadala ako sa inyo kasama
ang Kanyang Salita.”

Marahil ang sariling pagkatao ni Jonas, ang kanyang anyo, ay pumukaw ng interes sa mga taga-Ninive.
Marahil ay dala pa niya ang mga tanda ng pagiging nasa tiyan ng balyena sa loob ng tatlong araw.  Tiyak na
nangusap siya tungkol sa sarili niyang mga karanasan.  Nangusap siya sa mga taga-Ninive ng mga bagay na
kanyang nakita at narinig at nasaksihan niya.  Ngunit ang kanyang pangangaral ay ang pangangaral ng Salita
ng Dios – isang pangangaral na tumawag sa mga tao sa trono ng kahatulan ng Dios at nagbigay-alam sa tao
ng kanilang sala sa harapan ng Dios.  Ipinahayag niya sa kanila ang sarili nilang masamang gawi.
Ipinaliwanag niya sa kanila ang karahasan na nasa kanilang mga kamay at kung paano ang dating nito sa
harap ng buhay na Dios.  Binuksan niya sa kanila ang kautusan ng Dios, ang Sampung Utos, at ipinakita sa
kanila ang kanilang kawalan at may salang kalagayan sa liwanag ng kautusang iyon.

Nakita mo, ang pangangaral ni Jonas ay tumagos sa butil ng lipunang iyon.  Sinabi niya sa mga taga-Ninive
na palalo at mapagmataas at naniniwalang dumating na ang araw ng kanilang katuparan, sinabi niya sa
kanila, “Hindi kayo maayos.  Hindi kayo malaya.  Hindi lamang kayo.  Kayo ay mga nilikha ng Dios at kayo
ay may pananagutan sa buhay na Dios.  Kayo ay mga may sala, nawawalang makasalanan.  Ang isang buhay
na Dios, na aking ipinahahayag sa inyo, ay hahatulan kayo.  Kayo ay nakatayo sa harapan Niya bilang mga
rebelde na lumabag sa banal Niyang kautusan.  At ang matuwid na Dios ay hindi kukurap sa inyong
kasalanan.   Dapat kayong tumalikod, tumalikod sa inyong kasalanan!”  At, walang duda, si Jonas ay
nagpatuloy upang ipaliwanag sa kanila ang biyaya ng pagsisisi at ang pangako ng Dios ng isang
Tagapagligtas, si Jesu Cristo, ang tanging handog para sa kasalanan, na ibibigay ng habag ng Dios.

At ang resulta ng pangangaral na ito?  Aasahan natin na kukutyain siya ng mga taga-Ninive, pagtatawanan,
paglalaruan siya, tatalupan siya, o, marahil, hihiwain ang kanyang lalamunan at idaragdag ang kanyang dugo
sa lahat ng iba pang naglubog sa kanilang mga lansangan.  Subalit sa halip ay ito ang mababasa natin sa
Jonas 3:5:  “At ang mga mamamayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos.  Sila’y nagpahayag ng ayuno,
at nagsuot ng damit –sako.”  Ang hari ay bumangon at tinakpan ang kanyang sarili ng abo.  Ang mga hayop
ay hindi pinainom at pinakain.  Sila ay nagsimulang umiyak at umatungal.  At ang mga tao ay naghatid ng
mga pakiusap sa Dios.

Ngayon paano mo ipapaliwanag iyan?  Titingnan ba natin ito bilang isang socoliogical phenomenon, isang
saglit ng madlang takot?  Hindi, hindi, may isa lamang paliwanag:  Ang makapangyarihang biyaya ng Dios,
ay ipinakilala sa pamamagitan ng Kanyang Salita.  Mababasa natin sa Mga Gawa 13:48, “Sumampalataya ang
lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan.”  Ang Salita ng Dios ay makapangyarihang nagdala ng
kaligtasan sa sarili Niyang hinirang na mga anak.  Sa isang umagang hindi naiiba sa iba pang umaga sa
Ninive, tulad ng dati, ang mga mangangalakal ay inaayos ang kanilang paninda, ang mga magsasaka ay
naglalakad sa kanilang bukirin, ang mga asawang babae ay nagmamasa ng gagawing tinapay – ipinadala ng
Dios ang Kanyang Salita sa pamamagitan ng Kanyang propetang si Jonas.  At ang Kanyang Salita, ayon sa
Kanyang sariling walang hanggang pasya, ay gumawa ng pananampalataya at pagsisisi.  Si Jonas ay
nangaral.  Sa paglubog ng araw ang isang kamangha-manghang tanawin ay makikita.  Ang mga tao ay
nakaupo sa kanilang mga damit-sako.  Ang hari ay kabilang sa kanila, na may abo sa kanyang mukha.  Ang
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mga tao ay sumisigaw sa Dios upang ilayo ang poot Niya.  Iyon ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Salita
ng buhay na Dios.

Subalit maari nating itanong, Ito ba ay totoong pagsisisi sa harap ng Dios, isang tunay, gawa-ng-Espiritung
pagsisisi?   Hindi natin itinatanong kung iyon ay totoo sa buong Ninive.  Alam natin na hindi kinakailangang
ang bawat lalaki at babae ay nagsisi.  Kundi ating itinatanong, ito ba ay tunay na pagsisisi?  Wala tayong
pag-aalinlangan sa kasagutan.

Una sa lahat, mayroon tayong pahintulot ng Panginoon, Kanyang tatak ng katunayan, sa Mateo 12 at Lucas
11.  Doon ay nangungusap ang Panginoon ng Kanyang henerasyon, ng isang panahon ng mga Judio na
nabuhay sa Palestina na siyang pinagbigyan ng Dios ng Kanyang Salita at ngayon ay nakita ang katuparan
ng Salitang iyon sa Anak ng Dios sa laman na nangangaral kasama nila.  Doon, sa pangangaral ni Jesus sa
henerasyong iyon ng mga Judio, tinanggihan nila ang Kanyang Salita, bagama’t sinabi nila, “Hindi nagsalita
ng ganito ang sinuman tulad ng pananalita ng taong ito.”  Sinabi nila sa Kanya, “Magpakita ka sa amin ng
tanda, at kami’y maniniwala sa iyo.”  At sinabi ng Panginoon, “Kayo ay masama at mapangalunyang lahi.”
Sa halip na yakapin ang Salita ng Anak ng Dios, kayo ay tumugon sa relihiyoso, umaalingasaw na kapalaluan.”
Sa kontekstong iyon sinabi ng Panginoon, “Ang mga tao ng Ninive ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng
lahing ito at hahatulan nila ito, sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas; at masdan ninyo, may isang
higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito.”  Kung ang pagsisisi ng mga taga-Ninive ay huwad at
pansamantala, bunga lamang bilang gawa ng pagtakas sa kahatulan, kung gayon paano hahatulan ng mga
taga-Ninive ang lahi sa panahon ng Panginoon?  Kung magkagayon hindi hahatulan ng mga taga-Ninive ang
lahing iyon kundi sasamahan ang lahing iyon sa kanilang kahatulan.  Kung gayon ay sasabihin ng Panginoon,
“Kayong mga tao ng Aking panahon ay tulad lamang ng taga-Ninive.  Puro kayo pakitang-tao ngunit walang
sustansya.”  Hindi, inilagay ng Panginoon ang sarili Niyang tatak ng pagsang-ayon sa pagsisisi ng mga tao
sa Ninive.  Narinig nila ang salita ni Jonas at sila’y nagsisi.

Subalit higit pa.  Sa Jonas 3:5 ay mababasa natin, “At ang mga mamamayan ng Ninive ay sumampalataya
sa Diyos.”  Bigyang pansin iyan.  Kanino sila sumampalataya?  Kay Jonas?  Hindi, hindi gayon ang sinabi.
Higit pa sa mensahero ng Dios ang nakita nila, ang Isa na nagsugo sa mensahero.  Narinig nila ang
di-kapani-paniwalang mensahe na hinatid sa kanila ni Jonas na ang Ninive ay mawawasak, at sila’y
sumampalataya sa Dios.  Ang tunay na pananampalataya ay nasa Dios.  Ito’y wala sa mensahero.  Ang mga
mensahero ay ipinadala.  Ang mga mangangaral ay ipinadala.  Ang Salita ng Dios ay ipinadala sa iyo.   Subalit
ang pananampalataya ay sa Dios.  Ang tunay na pagsisisi ay dito makikilala, na sa iyong buhay ay
magkakaroon ng isang dakilang katunayan:  Ang Dios.  Paano ako tatayo sa harapan ng Dios?  Ito ay ang
pansariling kamalayan na gumawa sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na ikaw ay isang
makasalanan, bigo sa Kanyang harapan; na ikaw ay mananagot sa Kanya, at ang poot ng Dios ay nag-aalab
laban sa kasalanan.  Ang pagsisisi ay kapag ikaw ay nanampalataya sa Dios.  Hindi dakilang kapangyarihan
sa ulap; hindi lakas ng kawanggawa sa sangkatauhan; hindi ilang malalabong salita; kundi ang
makapangyarihang Dios! At ikaw ay nanginginig sa harapan Niya bilang isang makasalanan.  Iyan ang tanda
ng tunay na pagsisisi.  Kilala mo ang Dios at alam mo ang sarili mong kasalanan sa harapan Niya at ikaw ay
nadadaig ng pighati.

Mga minamahal, ipinadala din ng Dios sa atin ang Kanyang banal na Kasulatan.  Inatasan din ng Dios ang
iglesia ni Jesu Cristo upang ipangaral ang banal na Kasulatan.  Ang Salita ng Dios ay dumarating sa iyo
ngayon.  Nananampalataya ka ba sa Dios?  Ipinangangaral namin sa iyo si Cristong napako sa krus.
Nananampalataya ka ba sa Dios?  Marahil ikaw ay anak ng Dios na nakikipagtipon kasama ang iba sa bahay
ng Dios at narinig mo ang lingkod ng Panginoon sa araw ng Panginoon na ipinahahayag ang katotohanan ng
Dios.  Nauunawaan mo ba na noon ay hindi ka nakikitungo sa isang mortal na tao kundi sa Dios at Kanyang
mensahe?  Hindi tayo dapat pumunta sa iglesia upang makinig sa tao na magbabahgi ng Kanyang mga
relihiyosong karanasan at magnilay sa mga tunay na kwento ng buhay.  Kundi dapat tayong pumunta sa
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isang iglesia kung saan ang tao, na ipinadala ni Cristo sa iglesia, ay tatayo sa harap ng kongregasyon at
magbubukas ng buhay na Salita ng Dios at ipangangaral ang Salitang iyon nang walang kasunduan;
ipangangaral sa atin na ang Dios ay Dios; na tayo ay tinawag upang magsisi at manampalataya sa Kanyang
Anak na si Jesu Cristo; upang sundin at pagtiwalaan Siya at tumalikod sa ating mga kasalanan.

Kung ang iglesia ni Jesu Cristo ngayon ay magiging kasangkapan ng Dios upang isulong ang Kanyang
maluwalhating kaharian, kung gayon dapat ay mayroong matapat na pangangaral sa iglesia ni Jesu Cristo.
At dapat ay mayroong, sa mga hinirang ng Dios, pagnanasa upang mapakinggan ang buhay na Salita ng Dios.
Ang iglesia ni Jesu Cristo, kung gayon, ay dapat tumayo nang walang paumanhin at walang kahihiyan at
sasabihing, ”Ipinangangaral namin si Cristong napako sa krus.  Inihahatid namin sa inyo ang buhay at
nananatiling Salita ng Dios, ang tangi at dakilang katotohanan, ang siyang mensahe ng buhay na Dios.”

Ang kailangan sa inyong iglesia ay hindi pagbabagong ritwal, iyon ay, upang ayusin ang gawaing pagsamba
upang maakit ang pag-iisip ng kasalukuyang panahon.  Ang inyong iglesia ay hindi kailangan ang gawaing
pang-kabataan, mga relihiyosong dula, at sayaw.  Hindi ninyo kailangan ng gawaing pagsamba na likha ng
komite sa pagsamba – isang bagay na makabago, isang bagay na bago at sariwa, at, oo, upang kahit paano
ay maipaloob ang mensahe ng pastor doon sa loob ng sampu o pinakamatagal na ang labinlimang minuto.
 Hindi iyon ang kailangan mo.  Ang kailangan mo at ang malaking kailangan sa America at ang malaking
pangangailangan sa malalaking siyudad ng America, ay ang pangangaral ng malinaw at walang kupas na
katotohanan ng Salita ng Dios – ang sariling mensahe ng Dios, isang pangangaral na inihanda ng isang taong
mananampalataya, nagmula kay Cristo at sa iglesia, isang tao na Nananampalataya sa Salita at dinadala ang
Kanyang mensahe mula sa Salita ng Dios – isang mensahe na inihanda ng may ilang espiritwal na pagpapawis
at pagtitiis at panginginig – isang tao, kung gayon, sa ilalim ng alab ng Espiritu na sumisigaw, “Kaaba-aba
ako kung hindi ko ipangangaral si Cristo at Siya na napako sa krus.”

Ang mga may pinag-aralang pinuno ng iglesia ay manlilibak sa gayon at sasabihin sa atin, “Ang pangangaral
ay lipas na.”  At karamihan sa mga iglesia ay sasang-ayon.  Sa kabila noon, pakinggan mo ang Salita ng Dios.
Ang Salita ng Dios ay ang kapangyarihan.  Kung tayo ay magiging pagpapala sa ating henerasyon, kung
magkakaroon tayo ng pagpapala sa ating mga sarili, kung ang iglesia ay magiging tapat at tunay sa Kanyang
Dios, kung gayon dapat ay magkaroon tayo ng matapat na pangangaral ng Salita ng Dios.  At tumingin sa
Dios upang idagdag Niya ang Kanyang pagpapala.

Sa pamamagitan ng pangangaral ay tumalikod ang mga taga-Ninive sa kanilang mga kasalanan.  Ito ay
katangi-tangi sa talata ng Jonas 3 na ang pagsisisi ay hindi malabo at pangkalahatan.  Iyon ay pansarili at
tiyak.  Sinabi ng hari sa mga mamamayan, “Talikuran ng bawat isa ang Kanyang masamang lakad (sa literal,
pandarambong) at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay.”  Mayroong panlabas na pagpapahayag ng
kanilang pagsisisi.  Binalot nila ang kanilang sarili sa damit-sako, at naglagay na abo sa kanilang mga ulo.
Sa pagtingin ay makikita mo na mayroong nangyari sa mga taong ito.  Subalit ang kanilang pagsisisi una ay
sa panloob.  Hindi ito tumigil sa panlabas lamang.  Sila ay sumigaw sa panalangin sa Dios.  At tumalikod sila
sa kanilang masasamang lakad at sa karahasan na nasa kanilang mga kamay.

Ngayon ay pansin iyon.  Ang kasalanang mas katangian ng Ninive ay karahasan, pandarambong, marahas
na pang-aapi, mapandigmang kapalaluan, “Kukunin ko ang gusto ko kapag gusto ko.”  Tumalikod sila mula
sa kanilang masasamang lakad, mula sa tiyak, tahasang pagpapahayag ng kasalanan sa kanilang buhay, hindi
lamang malabo at pangkalahatan, kundi mula sa tiyak na kapahayagan ng kasalanang iyon sa kanilang buhay.
Ang kasalanan ay ipinahahayag ng magkakaiba sa bawat isa sa atin.  Ito ay kapalaluang lahat, ngunit
ipinahahayag nito ang sarili sa iba’t ibang paraan – sekswal na pagpapalayaw, pagiging makasarili,
katakawan, paninibugho, pagkainggit, katamaran, walang pagmamahal sa isa’t isa, materyalismo.  Ang
pagsisisi ay nasumpungan sa mga taga-Ninive kaya’t sila ay nakipaglaban sa Dios sa panalangin, sila’y
sumigaw ng labis.  At tumalikod sila sa kanilang masasamang lakad, sa sarili nilang masasamang lakad.  



Page 5 of  5

Ito ba ang kamanghaan ng biyaya ng Dios sa iyo?  Sa pakikinig mo ng Salita ng Dios, ikaw ba, sa Kanyang
biyaya, ay sinisira ang ugat ng kasalanan mula sa iyong puso – hindi lamang mga bunga nito, hindi lamang
ang mga panlabas nitong kapahayagan, kundi ang pinaka ugat sa iyong puso? Nakita mo, ang pagsisisi tungo
sa Dios ay hindi pagdating at pagkuha ng Dios ng ilang mga bagay ng kasalanan mula sa iyong buhay.  Kundi
ang pagsisisi tungo sa Dios ay ang pagtalikod Niya sa iyo mula sa kasalanan kung kaya’t kinamumuhian mo
ang kasalanan.  Ang pagsisisi tungo sa Dios ay hindi lamang pagkakaroon ng bagong kulubot sa ating buhay,
kundi ito ay isang malalim na pagbabago na Dios lamang ang makakagawa sa pamamagitan ng Kanyang
Salita, na hindi na natin nakikita ang kasalanan bilang mainam, kundi nakikita natin ito bilang isang
pagsalangsang sa Dios at tayo ay magiging banal na tao sa Kanyang harapan.

 Ang Ninive ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan at nagmakaawa sa habag ng Dios.  Sila ay sumigaw,
“Sino ang nakakaalam, maaaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa Kanyang nagniningas
na galit, upang tayo’y huwag mamatay?”   Ipinahayag din ni Jonas sa kanila ang mensahe ng soberanong
habag ng Dios, na ang Dios, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, ay nagpapatawad ng kasalanan, pinalalampas
ang Kanyang kahatulan at ibinibigay ang Kanyang sariling Anak sa krus upang pasanin ang parusa para sa
Kanyang mga anak.

Iyon din, ay bahagi ng pagsisisi.  Nakita mo, ang biyaya ng pagsisisi ay hindi lamang kalungkutan para sa
kasalanan, kundi ito ay isang pag-asa sa habag ng Dios.  Saan pa tayo pupunta?  Kapag tayo ay pinagsisi ng
Dios, hindi Niya tayo iniiwang mag-isa sa ating kasalanan at ating sala.  Hindi Niya tayo iniiwan sa ating mga
sarili na hirap sa bigat ng ating kasalanan.  Hindi Niya sinasabi sa atin, “Ngayon nakita mo ang iyong
kasalanan?   Magsimula ka nang magtiwala sa sarili mong mga gawa.   Magsimula ka nang tingnan kung ano
ang magagawa mo tungkol dito.”  Kung gagawin natin iyon, lalo lamang tayong malulubog ng mas malalim.
Hindi.  Inihahatid ng Dios ang kagila-gilalas na Salita ng kahabagan sa mga makasalanan.  Kung walang
habag ng Dios, kung gayon ay wala tayong pag-asa.  Mananatili lang tayo sa ating mga kasalanan.

Subalit may habag sa Dios, upang ang Dios ay katakutan at sambahin.  Iyon ang kamanghaan.  Ang Salita
ng Dios ay dumating sa iyo, ang Salita ng buhay na Dios; ang salita na tumatagos sa iyong puso; ang Salita
na, sa Kanyang biyaya, ay ibinibigay sa iyo upang manampalataya sa Dios bilang iyong Dios; ang Salita na
kumikilos sa iyo upang ngayon ang iyong kasalanan ay masama at kamuhi-muhi sa iyong paningin; at ang
Salita na nagbibigay sa iyo upang umasa sa kamangha-manghang habag ni Jesu Cristo at upang makilala Siya
bilang Panginoon at Tagapagligtas.

Ang mga lalaki ng Ninive ay tatayo sa huling araw.  Sila ay magpapatotoo laban sa bawat masamang
henerasyon na tumatanggi sa Salita ng Dios at hindi nagsisisi sa pangangaral ng Salita ng Dios.  

Ngayon ay pakinggan mo ang Salita ng Dios.  Magsisi.  Talikuran ang iyong kasalanan.  Manampalataya sa
buhay na Dios ng Biblia.  Ang Kanyang Anak, si Jesu Cristo, ay darating.  Magsisi.  Pakinggan ang Kanyang
Salita.  Naririnig mo ba?  Iwaksi ang iyong kasalanan.  Talikuran ang iyong masasamang lakad.
Manampalataya kay Cristong napako sa krus.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagkumbabain Mo po kami sa harap ng Iyong Salita.  Papangyarihin Mo na ang Salitang iyon ay
manahan sa aming mga puso at dalhin kami sa pagsisisi at pagtitiwala sa aming Tagapagligtas na si Jesu
Cristo.  Sa Kanyang pangalan, aming dalangin, Amen.


