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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 3:10

“Ang Pakikitungo Ng Dios Sa Mga Nagsising Makasalanan”

ni Rev. Carl Haak

Atin muling balikan ang pag-aaral sa aklat ni Jonas, ating pag-aralan ngayon ang Jonas 3:10.  Ating
mababasa,  “At nakita ng Dios ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang
lakad; at nagsisi ang Dios sa kasamaan, na kaniyang sinabing kaniyang gagawin sa kanila; at hindi niya
ginawa.”

Noong nagdaang linggo ating nakita na dinala ng Dios sa Nineve ang pagsisisi sa pamamagitan ng
Kanyang Salita.  Ating nakita na ang Dios ang may akda ng pagsisising ito, sa talatang 5:  “At ang bayan
ng Ninive ay sumampalataya sa Dios.”  Ang unti-unting pagbabago sa bayan ng Nineve ay hindi dahil sa
pabagsak ng mga gusali, mga pader, o pagkatakot sa mga terorista.  Ang Nineve ay kilalang bayang
terorista sa sanlibutan.

Subalit ang pagsisisi ay dahil sa Salita ng Dios.  Nangaral si Jonas ng pangangaral na iniutos sa kanya ng
Dios na ipangaral.  At ang tabak ng Espiritu, na siyang Salita ng Dios, ay sumakop at naghatid ng mga
lalaki at babae sa pagsisisi sa harapan ng Dios.  Ganito rin ba sa iyo ngayon?

Ating natutunan, na ang bayan ng Nineve ay dumaan sa humarap sa kanilang kasalanan laban sa Dios.
Sila ay bumaling sa kanilang sariling kasamaang at mula sa marahas na ito sa kanilang mga kamay.
Kanilang nakita na ang kasalanan ay wala na sa pangkalahatang termino, kundi kanilang minasdan ang
kanilang mga puso.  Hindi na sila nasisiyahan sa anoman na itinatango na lang nila ang kanilang ulo sa
pagkakasundo na ang tao ay masama at makasalanan.  Subalit nakikita nila ang kanilang masamang
paraan at inilalaglag ang kasalanan sa kanilang kamay at tumatakas mula sa pagsisisi nito.

Higit pa rito, ating nakita na sila ay humingi ng kaawaan sa Dios.  Kanilang narinig ang mensahe ng
kaawaan na nasa Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo.

Sa talatang 10, ating mababasa ang tugon ni Jehovah, o ang pakikitungo ni Jehovah sa mga inihatid sa
pagsisisi.  Ang talatang ito ay naisulat sa panahon.  Nakikita natin ito sa ganitong paraan:  Nagsisi ang
Nineve; at hindi sila winasak ng Dios kundi nagpakita ng kaawaan.  Sinasabi ng Kasulatan sa atin na niloob
ng Dios ang kanilang pagsisisi.  Mula sa walang hanggan itinakda ng Dios ang kaligtasan ng Kanyang
bayan at, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, Kanyang ibinuhos upang ito ay maisakatuparan.  Ating
mababasa sa II Timoteo 2:25,  “Baka sakaling sila'y pagkalooban ng Dios ng pagsisisi sa ikaaalam ng
katotohanan.”  At sa Mga Roma 2:4,  “Ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi.”  At
sa Mga Gawa 15:18,  “Sabi ng Panginoon, na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula nang una.”

Subalit huwag nating makaligtaan ang malinaw at kahanga-hangang kahulugan nito.  Pinakikitunguhan
ng Dios ang mga nagsising makasalanan sa kaawaan.  “Aking pagagalingin ang kanilang kasamaan,”
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sinasabi Niya ito sa pamamagitan ng popeta.  “Magkakaroon ako ng kaawaan at pagmamahal; Aking
masaganang ibubuhos ang kapatawaran.”

Ito ay isang nababagay na bagay sa atin upang pagnilay-nilayan ngayon – ang pakikitungo ng Dios sa
nagsising mga makasalanan.  Hindi ginawa ng Dios ang nararapat sa atin.  Hindi Niya ibinuhos sa atin ang
masama na paparating.  Kundi ibinigay Niya si Cristo para sa lahat ng mga kasalanan ng Kanyang bayan.
At ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin na malaman ang kahanga hangang kaawaang ito ng Dios.
Kapag ating nalaman ang kaawaang ito, na ang Dios ay nakitungo sa atin sa kaawaan, ang ating mga puso
ay dapat lumukso sa pagpapasalamat.

Kung ating titingnan muli ang talata, ating makikita na ang Dios ay nakikitungo sa mga makasalanang
nagsisi ay inilarawan sa atin sa tatlong mga pandiwa:  Nakita ng Dios ang kanilang mga gawa, Ang Dios
ay nagsisi sa kasamaan, at hindi ito ginawa ng Dios.

Una sa lahat, nakita ng Dios ang kanilang mga gawa, na sila ay bumaling mula sa kanilang masamang
daan.  Ngayon, ano ang ibig sabihin nito na nakita ng Dios ang kanilang mga gawa, na sila ay bumaling
sa kanilang masamang daan?  Ibig bang sabihin na may bagay na napapansin ang Dios at may ibang mga
bagay na hindi Niya napapansin?  Hindi ito ang kahulugan.  Itinuturo sa atin ng Kasulatan na ang
karunungan ng Dios ay walang katapusan.  Ang mga mata ng Panginoon,” wika ng Kasulatan,  “ay nasa
bawat lugar, minamasdan ang mabuti at masama.”  Nalalaman ng Dios ang lahat dito na malaman ang
tungkol sa lahat ng mga bagay sa lahat ng lugar sa lahat ng panahon.  Nalalaman Niya ang lahat ng mga
bagay sa lahat ng mga lugar sa walang hanggan.  Sinasabi Niya sa Kanyang Salita,  “Gaya ng naisip Ko,
ay gayon ang mangyayari.”  Kung nais mong malaman gaano ka kaliit tungkol dito.  Ito ay maghahatid
sa iyong mga tuhod na sinasabing kasama ni Job,  “Ako ay gaya lang ng kahapon,” o kasama ni David sa
Mga Awit 139,  “Ang gayong karunungan ay masyadong malaki para sa akin, ito ay mataas;  Hindi ko ito
maaabot.”

Pagkatapos, ano ang ibig sabihin na nakita ng Dios ang kanilang mga gawa, na sila ay bumaling sa
masamang daan?  Ibig sabihin nito ang Dios ay nakatingin sa gagawing pagsisisi ng mga taga Nineve na
may kabutihan, na may kasiyahan, na may pagtanggap, bilang bagay na totoo at tunay.  Ngayon, ating
tandaan:  Ang Dios ay nagpadala ng Kanyang Salita at Kanyang Espiritu sa kanila.  Kanyang dinala ang
Kanyang Salita sa pamamagitan ng isang tao, si Jonas.  Si Jonas ay hindi nangaral ng isang Dios na siyang
naghahanap ng taong tatanggap sa kanya.  Kundi ipinangaral ni Jonas ang buhay na Dios.  Ipinangaral
ni Jonas ang mga usapin ng kasalanan, ng isang banal na Dios, at ng kahatulan.  Ipinahayag ni Jonas ang
katotohanan ng pananagutan sa Dios, at nahayag sa poot ng Dios sa kasalanan.  Ipinahayag ni Jonas ang
mga pangako ng Dios na na kay Jesu Cristo.  Dinala ni Jonas ang Salita ng Dios sa kanila.

At ano ang nakita ng Dios bilang katugunan?  Nakita Niya ang kanilang mga gawa, na sila ay bumaling
sa masamang daan.  Ano ang gawa ng mga taga Nineve?  Dahil lamang sa ang Dios ang unang gumawa
sa kanila; dahil lamang, gaya ng ating mababasa sa Filipos 2:13,  “Sapagka't Dios ang gumagawa sa inyo
maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban.”  Kaya ang nakita ng Dios
na kabutihan sa kanila ang Kanyang gawa.  Ang Dios ay humahanga sa Kanyang nagawa.  Hinahangaan
ng Dios ang lahat ng Kanyang mga gawa, ang lalong hinahangaan Niya at ikinasisiya ang Kanyang biyaya.
Nakita ng Dios ang Kanyang biyaya, na nagdudulot ng tunay, tapat, at bihirang pagsisisi.  Nakita ng Dios
ang Kanyang biyaya ay kumikilos sa Nineve na isang mababa, nagtitiwalang pagsunod sa Dios.  Nakita ng
Dios ang kanilang pagsisisi ay hindi kalokohan, hindi isang panlabas na paghahandog.  Hindi lang ito
nakaugat sa damdamin, kundi nakaugat sa bagong puso na ibinigay ng Dios.  At ang Dios ay nalugod.
Ang Dios ay naluwalhati.  Ang Dios ay nagpahayag ng Kanyang kabutihan sa mga taga Nineve at sa
Kanyang biyaya sa kanila.
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Ating isagawa ito sa ilang sandali.  Ang Salita ng Dios ay dumarating din sa iyo.  Ikaw man, ngayon, sa
palatuntunang ito, at ako, ay nagtitiwala sa isang tapat na iglesia, ay nakarinig ng pangangaral na isinugo
ng Dios – ang pangangaral ng Kanyang Salita – ang pangangaral ng Salita, ng Banal na Kasulatan, na
nagsasabi sa iyo na ikaw ay hindi hiwalay, hindi makakagawa ng sariling pagpapasya, kundi ikaw ay may
pananagutan, nilikha ng Dios at mananagot sa Dios.  Ang pangangaral ay nagsasabi sa’yo ng iyong
kasalanan at si Cristo lamang bilang Tagapagligtas.  Ang Dios ngayon ay nakatingin upang masdan ang
Kanyang biyaya.  Ang Dios ay nakatingin upang masdan ang Kanyang biyaya sa mga puso ng Kanyang
mga anak, na tayo ay lumalakad na nagpapakumbaba at pusong mapagpasalamat sa harap ng buhay ng
Dios.  Oo, ang mga mata ng Dios ngayon ay nasa lahat na umiikot sa gitna ng tanggapan at sa mga
pagpupulong ng kabinete; lahat ng mga nangyayari sa buong sanlibutan sa pamamaraan ng tao, sa mga
silid ng negosyo, sa mga silid ng korte, at sa Wall Street.  Oo, ang mga mata ng Dios ay nasa lahat,
naghahari at humahatol at nagpapasya.  Subalit ang tuon ng mata ng Dios ay hindi sa sinasabi ng tao,
kundi sa mga kawalan ng pananampalataya laban sa Kanyang Cristo.  Ang Kanyang mata ay tumitingin
kung saan ang Kanyang Salita ay narinig at dinala sa puso.  Dito ang Dios ay nagagalak.

Ito ba ay tunay sa iyo, na sa pamamagitan ng biyaya ng Dios?  Ang Dios ay nagagalak, ang Dios ay
nakatingin sa kasiyahan at kabutihan ng Kanyang mga anak, kapag ang Kanyang biyaya, sila ay lumalakad
sa pagsisisi.  Kapag, dahil sa biyaya ng Salita ng Dios, sila ay mabago tungo sa bagong mga nilalang;
kapag ang Dios ay naghahatid sa kanila ng pagsisisi, na kanilang nalalaman ang kanilang kasalanan at
kanilang nakikita ito gaya sa nakikita ng Dios at sila ay nadudurog at nagpapakumbaba sa harapan ng
Dios.  Ang Dios ay tumitingin sa kabutihan ng nalulungkot at wasak at mababang puso na anak ng Dios
na nakakadama na tila siya ay walang hanggang pinabayaan dahil sa kanyang kasalanan.  Makinig ka sa
Salita ng Dios:  Ang Dios ay tumitingin na may kabutihan sa gayong puso, na may Kanyang pag sang-ayon
at pagpapala.

Ang susunod nating mababasa,  “At nagsisi ang Dios sa kasamaan, na kaniyang sinabing kaniyang gagawin
sa kanila.”  Ano ba itong kasamaan na sinabi ng Dios na hindi Niya gagawin sa Nineve?  Sa talatang 4 ng
kabanatang 3 ating mababasa na ipinangaral ni Jonas,  “Apat na pung araw pa at ang Ninive ay
mawawasak.”  Ang kasamaan na sinabi ng Dios na Kanyang hahatulan ang kanilang kasamaan at
nanawagan na iyuko ang kanilang mga ulo tungkol sa nararapat sa kanilang kasalanan.  Ang masama na
gagawin ng Dios na ito, ay hindi isang moral na kasamaan.  Ang Dios ay hindi gumagawa ng
makasalanang bagay.  Kundi ito ay tungkol sa kalamidad at pagkawasak sa Nineve – ang kasamaan, na
gaya sa nakikita ng tao.  Iniisip ng tao na mabuting sila ay magpatuloy sa kanilang mga pagkakasala.
Subalit ang Dios, sa Kanyang katarungan, ay dinadalaw ang mga tao na may pagkawasak dahil sa kanilang
kasalanan.  Kinukuha ng Dios sa Kanyang mga kamay ang tao upang ipalagay sa kanila.

Ang Dios ay nagsisi sa kasamaan na Kanyang nasabi na Kanyang gagawin.  Siya ay nagsisi.  Hindi Niya
ginawa ang sinabi Niyang Kanyang gagawin.

Ano ang ibig sabihin nito, ngayon?  Mabilis na pinipilipit ng masamang tao ang Salita ng Dios.  Gaya ng
sinasabi ni Pedro sa II Pedro 3, kanilang nilalabanan ang Kasulatan tungo sa kanilang pagkawasak.  Mabilis
na kukunin ng iba ang talatang ito, at kagaya rin nito (marahil gaya ng Genesis 6, kung saan mababasa
na nagsisi ang Panginoon na Kanyang nilalang ang tao), at sasabihin nila,  “Ah, nagbabago pala ng isipan
ang Dios.  Ang Dios ay pabagu-bago.  Ang Dios ay naka-depende ang tugon sa gagawin ng tao.  Ang
mahalaga kung ano ang nagawa ng tao.  Ang Dios ay naghihintay na makita kung ano ang kalooban ng
tao at pagkatapos babaguhin ng Dios ang Kanyang isipan na gaya ng Kanyang ginawa.”

Ating itatanong ngayon ang tanong na, Paano natin ipapaliwanag ang Salitang ito ng Dios (ang Dios ay
nagsisi sa kasamaan na Kanyang nasabi na Kanyang gagawin) tungkol sa kautusan ng Dios?  Ang sagot
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ay ito:  Ang talatang ito (ang Dios ay nagsisi sa kasamaan na Kanyang nasabi na Kanyang gagawin) ay
hindi nangangahulugan na may pabagu-bago sa plano ng Dios.  Hindi ibig sabihin na ang Dios ay may
layunin sa walang hanggan, at pagkatapos ay babaguhin ang Kanyang isipan.  Ang pagsisisi, na gaya sa
pagbabago ng layunin, ay isang bagay na hindi ginawa ng Dios at hindi Niya magagawa.  Sa Mga Bilang
23:19,  “Ang Dios ay hindi tao na magsisinungaling, Ni anak ng tao na magsisisi; Sinabi ba niya, at hindi
niya gagawin? O sinalita ba niya, at hindi niya isasagawa?”  Sa I Samuel 15:29,  “At ang Lakas ng Israel
naman ay hindi magbubulaan o magsisisi man; sapagka't siya'y hindi isang tao na magsisisi.”  Sa Mga
Roma 11:29,  “Sapagka't ang mga kaloob at ang pagtawag ng Dios ay hindi nagbabago.”

Ano ang ibig sabihin na ang Dios ay nagsisi sa kasamaan?  Ibig sabihin, mula sa puntong ito, na tila ang
Dios ay may magagawang isang bagay at pagkatapos ay hindi Niya itutuloy.  Gaya ng ating namamasdan
sa walang hanggang layunin ng Dios, ito ay may tila larawan ng isang pagbabago ng isipan tungkol sa
Kanyang sangnilikha.  Hindi ito ganoon, ang sitwasyon ay realidad.  Ang lahat ay nangyayari sa Kanyang
kalooban.  Nalalaman ng Dios ang lahat na Kanyang gagawin.  At tandaan natin, hindi sinabi ng Dios na
Kanyang itatapon ang nagsising Nineve.  Ang kasalanan ng Nineve ang umabot sa Kanya na Kanyang
nasabi na Kanyang itatapon.  Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, Kanyang nilayon na ang Nineve ay
magsisi.  Ang kalooban ng Dios ay hindi mababago.  Ang naisin ng Dios ay mangyayari.  Ito ay
naisasakatuparan sa katarungan.  Ang kasalanan ay naghahatid ng kahatulan.  Ang pagsisisi ay naghahatid
ng pagpapala.

Ating isagawa ito sandali.  Sinasabi ng Dios na may hindi nababaling bigkis sa pagitan ng kasalanan at
kahatulan sa isang banda, at ang pagsisisi at kaawaan sa kabilang banda.  Subalit ang pag-asa ng anak
ng Dios na ang Dios ay hindi magbago sa Kanyang kaawaan.  Ang Dios ay naghahatid ng biyaya ng
pagsisisi, at sa biyayang ito ng pagsisisi ay darating ang katiyakan ng kabutihan ng Dios at pagpapala.
Ating mababasa sa Mga Kawikaan 28:13,  “Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi
giginhawa: nguni't ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan.”  Kapag
pinapagpakumbaba ka ng Dios, at kapag binibigyan ka ng Dios ng biyaya upang magpahayag ng kaawaan,
ang kaawaan na ito ng Dios ay nangangako sa daan ng pagsisisi.  Ang Dios ay hindi nagbabago.  Hindi,
mula sa walang pasimula na Kanyang layunin tungkol sa Kanyang bayan kay Cristo ay may layuning
kaawaan, upang dalhin tayo sa pagsisisi, na ating malaman ang mga pagpapala ng Kanyang kaawaan.

Sa huli, ating mababasa na hindi ginawa ng Dios ito sa Nineve sa mga oras na iyun.  Mula sa pag-aaral
ng Salita ng Dios na nakalagay sa mga aklat ng mga Hari at Cronica, ang Nineve ay nagpatuloy sa loob
ng halos isang daang tao.  Naniniwala tayo, na ang pagsisisi, ang nag-ugat sa salinlahi at sa mga sumunod
– sila ay tinuruan sa daan ng Panginoon hanggang sa kanilang mga anak.

Bakit hindi naghatid ang Dios ng kahatulan?  Ito ba ay dahil nagsisi sila?  Ang sagot ngayon ay ito:  Ang
kahatulan ng Dios sa bayan ng Nineve ay naibaling mula sa kanilang mga ulo dahil ito ay ibinigay kay
Cristo.  Pakinggan mo ako ng maigi!  Ang pagsisisi ay hindi nagtatakip sa ating mga kasalanan.  Ang
pagsisisi ay hindi nagbubura ng ating mga kasalanan mula sa paningin ng Dios.  Ang pagsisisi ay hindi
nagbabayad sa ating kasalanan, at nag-iiwas sa atin sa kahatulan.  Ang dugo ni Jesu Cristo lamang ang
nagbubura ng kasalanan at nagbabayad para sa ating kahatulan.  Ang pagsisisi ay kaloob ng Dios kay Jesu
Cristo na kumilos sa mga puso ng mga pinili ng Dios kay Cristo at tinubos sa dugo ng Kanyang Anak at
sila na ibinigay Niya sa Kanyang Espiritu.  Hindi Niya ibinuhos ang Kanyang hatol sa atin, sa Kanyang mga
anak, isang hatol na magpapahamak sa atin.  Kundi ibinuhos ang kahatulang ito sa Kanyang sariling Anak.
Ang Salita ng Dios sa Mga Roma 8 ay nagsasabi,  “Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak
kundi ibinigay dahil sa ating lahat.”  Siya ay ibinigay para sa ating mga paglabag.  Siya ay naipako para
sa ating mga pagsuway.
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Kilala ka ba ng Dios sa Kanyang biyaya bilang isang makasalanang nagsisi?  Sinasabi mo ba,  “Kahit pa
ang aking pagsisisi ay hindi lubos at bagay na aking kailangan pa, nalalaman pa rin ng Dios na Kanyang
ginawa ito sa akin”?  Sinasabi mo ba, na sa pamamagitan ng Kanyang biyaya,  “Aking kinikilala ang aking
kasalanan sa harapan ng Dios.  Aking kinasusuklaman ang aking sarili.  Ako ay makasalanan, at
nagpapalumbay sa akin na aking nalabag ang aking Dios”?  Pakinggan mo kung gayon ang Dios:  “Ako
ay mahahabag.  Ako ay Dios ng pagmamahal at kaawaan.”  Maniwala ka rito sa tapat na pangako ng Dios,
na siyang nagpawi ng iyong mga kasalanan at ngayon ay nakatunghay na may kasiyahan.  Ang Dios ay
nalulugod sa pagpapakita ng kaawaan.

Ito ay kahanga-hangang ipinakita sa talinghaga ng alibughang anak.  Dito ay ipinapakita ng Dios na Siya
ay walang “nahahating” bahay.  Dinala sila ng Dios mula sa babuyan tungo sa Kanyang sariling bahay.
“Ilagay ang balabal sa kanya at suotan ng singsing sa kanyang daliri at magdiwang tayo, dahil ang aking
anak na namatay ay nabuhay!”

Madalas sa isang talata sa Lucas 15 ay namamali ng unawa.  Dito ating mababasa sa Kasulatan,  “Gayon
din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Dios, dahil sa isang makasalanang
nagsisisi.”  Madalas inaakala na ang mga anghel ay nagagalak sa makasalanang nagsisi.  Subalit hindi ito
ang sinasabi nito.  Kaninong kagalakan?  “Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa kalangitan.”
Kaninong kagalakan?  Sa mga anghel?  Hindi!  Ito ay kagalakan ng Dios!  Sa langit ang Dios ay nagagalak!
Ang Dios ay nagagalak kapag Kanyang nakikita ang biyaya ng pagsisisi.  Dahil dakila ang Kanyang
kasiyahan sa pagpapakita ng kaawaan sa Kanyang bayan.

Sampalatayanan mo ang pangakong ito ng Dios.  Hindi Niya tayo pinakitunguhan ayon sa ating mga
kasalanan o ginantimpalaan tayo ayon sa ating mga pagsuway.  Gaya ng kalangitan na napakataas sa
ibabaw ng mundo, ay gayon din ang Kanyang kaawaan sa kanila na may takot sa Kanya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Iyong Salita.  Nais po naming hingin na isulat Mo po ito sa
aming mga puso.  Aming dalangin ito sa pamamagitan ni Jesu Cristo, Amen.


