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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 4:1-5

“Isang Makasalanang Tugon Sa Soberanong Kaawaan”

ni Rev. Carl Haak

Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa aklat ng Jonas, darating tayo sa isa pang nakakagulat at
di-pangkaraniwang kaganapan sa buhay ni propeta Jonas.  Atin muling makikita na ang Salita ng Dios sa
aklat na ito ay ang hindi masyadong naka-sentro sa isinasambit na hula ni Jonas, o kanyang mga
pangangaral, kundi ito sa mismong buhay at mga aksyon ng propeta mismo.

Ating sariwain ang ilang katotohanan.  Noon pa man, si Jonas ay inutusan na magtungo sa bayan ng
Nineve at sumigaw laban dito dahil ang kanilang kasamaan ay nakaabot na sa harap ng Dios.  Gayonman,
si Jonas ay tumakas.  Siya ay bumaling patalikod patungong Joppa at nakatagpo ng isang barko na
patungong Tarsis, isang malayo, at hiwalay na lugar.  Subalit hindi siya hinayaang makalayo ng Dios.
Nagpadala Siya ng bagyo sa barko at Kanyang sinaway ang propeta sa pamamagitan ng isang manlalayag.
Naghanda rin Siya ng isang isda.  Nang si Jonas ay itapon papalabas, isang isda ang lumunok sa kanya.
At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng tatlong araw, matapos siyang idura ng isda pabalik sa tuyong
lupa.  Pagkatapos muling ibinalik ng Dios ang Kanyang kautusan:  Jonas, pumunta ka ng Nineve; ipangaral
mo ang pangangaral na iniutos Ko sa iyo.  At ang Dios ay makapangyarihang ginamit ang Salitang sinabi
ni Jonas upang maghatid ng pagsisisi sa Kanyang bayan ng Nineve.

Atin ngayong puntahan ang kabanatang 4.  Ating natutunan ang naging tugon ni Jonas sa
makapangyarihang pagpapakita ng pagka soberano ng kaawaan ng Dios.  Ating mababasa,  “Nguni't
naghinanakit na mainam si Jonas, at siya'y nagalit.”

Ating pasimulan sa pagtatanong na:  Ano ba dapat ang naging tugon ni Jonas sa kaawaan ng Dios na
ipinakita sa mga taga Nineve?  Dapat tayong umasa ng kagalakan.  Mula sa bawat aspeto, ang aklat ng
Jonas ay isa sa kaawaan.  Ito ay patungkol sa kaawaan ng Dios na una ay si Jonas, na nag rebelde laban
sa kanyang Dios.  Gayonman, iningatan ng Dios ang Kanyang lingkod mula sa kanyang kahibangan.  At
ang Dios, sa Kanyang kaawaan, ay dinala siya sa pagsisisi sa tiyan ng isda at dinala siya sa Nineve upang
maging Kanyang bibig.  Ito ay isang pangitain ng kaawaan nang ang Dios ay nagpakita ng kaawaan sa
mga paganong nasa barko.  At ang dakila sa lahat, ang kaawaan ng Dios sa aklat ng Jonas ay nakita sa
Nineve.  Nakita natin ang isang malakas na liwanag sa Lumang Tipan – isang mabilis na ilaw ng evangelio
ni Jesu Cristo na mapupunta sa lahat ng mga bansa upang tipunin ang isang iglesia sa lahat ng tao – sa
mga hinirang at mahahalagang tao, isang iglesia kay Cristo.

Matapos ang lahat ng ito, ating tandaan na si Jonas ay isang propeta.  Na siya ay may natatanging
pagmamahal na ibinigay sa kanya, sa pamamagitan ng biyaya, para sa kaluwalhatian ng Dios.  Siya ay
isang tunay na propeta na nagnais at natupok sa kaluwalhatian ng Dios ng higit sa lahat ng mga bagay.
Ating sasabihin tiyak na ang isang propeta ay magagalak kapag ang kaawaan ng Dios, sa Kanyang
soberanong kaawaan, ay napaka makapangyarihang inilarawan.  Ano kaya ang magiging katugunan ni
Jonas?  Kagalakan!
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Subalit ano ang naging tugon?  Ang wika ay walang pag aalinlangan.  “Nguni't naghinanakit na mainam
si Jonas, at siya'y nagalit”  (Jonas 4:1).  Ito ay tugon na may matinding hinanakit, pagkabagot, at siya ay
galit na galit.  At ito ay nakakagulat at di-pangkaraniwan.  Ito ay tila maiisip mo kung tama ba ang
pagkakabasa mo sa aklat.  Subalit walang mali rito.  Si Jonas ay nagalit sa kung ano ang ginawa ng Dios
tungkol dito.  Ang salitang “galit” dito ay nangangahulugang  “pagningasin, sumiklab.”  Siya ay nagalit sa
Dios.  At ito ay bagay na hindi sang-ayon ng ilang sandali.  Nang ang Dios ay dumating sa kanya sa
talatang 4 upang patungkulan ang Kanyang makitid na puso ng isang propeta, ang Kanyang mainiting ulo
na lingkod, ang Dios ay nagtanong sa kanya ng katanungan:  “Mabuti baga ang iyong ginagawa na
magalit?”  At si Jonas ay halos hindi makasagot.  Ating mababasa sa talatang 5,  “Nang magkagayo'y
lumabas si Jonas sa bayan, at naupo sa dakong silanganan ng bayan.”  Siya ay tumayo at lumabas.
“Ayokong pag-usapan natin ang tungkol dito.”  Ito ay isang makalaman na galit, isang nakakatakot,
makasalanan, nakakahiyang bagay, na parang si Jehovah ay walang nalalaman sa katapusan mula sa
pasimula, na tila ang pamamaraan ni Jehovah ay hindi tama.  At ngayon ang tugon ni Jonas sa
pagpapakita ng Dios ng soberanong kaawaan, ay hindi dahil siya ay nalilito, hindi dahil siya ay may mga
katanungan tungkol sa kung paano ang lahat ay magiging tama.  Hindi!  Hindi ito ang kanyang naging
tugon.  Ang kanyang tugon ay:  siya ay nagalit sa Dios.

Kailangan nating itanong ngayon kung bakit siya galit na galit.  Sa ilang saglit ating titingnan ang
panalangin na kanyang idinadalangin sa talatang 2 at 3 ng kabanatang 4 at ito ang magbibigay sa atin ng
kadahilanan.  Subalit sa ibabaw nito, ating dapat makita ang dalawang bagay na nakatindig sa
pinag-uugatan ng kanyang galit.

Una sa lahat, ang Dios ay gumawa ng isang bagay na hindi gusto ni Jonas.  O dahil marahil mas mabuti
kung ganito natin ito sasabihin:  Hindi ginawa ng Dios ang ibig na mangyari ni Jonas.  Kung matapos ang
kasi ang kanyang pagtitiis, at ang kanyang paglalakbay sa Nineve at pangangaral sa Nineve tungkol sa
kahatulan ng Dios, wawasakin ng Dios ang bayan at pupulbusin silang lahat, kaya masayang uuwi si Jonas
sa kanyang tahanan.  Dito ginawa niya ang sinabi ng Dios.  Siya ay hindi Masaya tungkol dito, pero
sumunod naman siya.  Siya ay nangaral kung ano ang sinabi na ipangaral niya buhat sa Dios.  Subalit
imbes na makuha ang resulta na nais ni Jonas, ang soberanong paraan ng Dios ay bagay na kakaiba.  At
hindi ito nagustuhan ni Jonas.

Ito ba tila pamilyar sa iyo?  Tinuruan tayo na manalangin,  “Mangyari nawa ang kalooban Mo,”  pero
madalas mahalaga sa atin ang panalanging ito, “Mangyari nawa ang kalooban basta ayon sa kagustuhan
ko.  Subalit huwag Mong gagawin ang anomang taliwas sa aking plano sa mga bagay sa aking buhay.  Ako
ay dapat matanggap sa kolehiyong ito.  Ako dapat tanggapin ng aking mga kaibigan.  Ako ay dapat
makabuo ng grupo.  Dapat, ako na asawa, (isang batang mag-asawa), ay dapat may dalawang anak na
lalaki at babae, may sariling bahay, at isang magandang bakuran.  Ako dapat ay makakuha ng markang
A sa klaseng ito.  Ako dapat ay maganda.”  At kung ito ay hindi mangyari. magagalit ka at lalayas at
magagalit laban sa Dios?

Oh, minamahal sa Panginoong Jesu Cristo, ang kaawaan nawa ng Ama ay magpawi ng ating kahangalan,
kayabangan, pagkamakasariling puso at gawin tayo sa lahat ng panahon na kasundo ng kalooban ng Ama,
upang tumanggap ng lahat ng bagay mula sa kamay ng Ama na siyang tama.

Pangalawa, sa ugat ng kanyang galit ay nakalimot si Jonas ng kaawaan ng Dios sa kanya.  Hindi
namamalayan ni Jonas, sa karanasan, ang mamuhay sa kahanga-hangang kaawaan ng Dios sa kanya.
Ihambing mo si Jonas kay apostol Pablo (1 Tim. 1:16).  Sinasabi ni Pablo,  “Gayon ma'y dahil dito,
kinahabagan ako, upang sa akin na pangulong makasalanan, ay maipahayag ni Jesucristo ang buong
pagpapahinuhod niya, na halimbawa sa mga magsisisampalataya sa kaniya, sa ikabubuhay na walang
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hanggan.”  Sinasabi ni Pablo, ang may kamalayan sa kaawaan ng Dios, kamalayan sa katotohanan na ako
ang siyang matigas laban sa Dios, na ngayon ay tumanggap ng kaawaang ito, hayaang ang aking
karanasan ay maging panghikayat sa iba na malaman ang pagmamahal ng Dios.  Subalit ang kadakilaan
ng kaawaan ng Dios kay Jonas ay napunta sa likod ng kanyang isipan.  Kanyang mabilis itong nalimutan.
Alam mo ba na ang pinaka nakakamanghang bagay sa Biblia, ay ang alaala ng hinirang ay maikli.
Itatanong mo, paano ito makakalimutan kung siya ay nabuhay ng tatlong araw sa tiyan ng isda?  Paanong
nakalimutan ang kaawaan ng Dios sa kaligtasan?  Gayonman, nakalimutan ito ni Jonas.  Huwag kang
umiling kay Jonas.  Isipin mo ang iyong puso.  Gaano kabilis nating makalimutan na ang lahat na mayroon
tayo ay dahil sa kaawaan ng Panginoon!  Ganyan katindi ang kaawaang ito!  Gaano kabilis nating
malimutan ang kaawaan ng Dios.

Ito rin ay magagawa tungkol sa ating mga katugunan at kaisipan sa iba at pagtitimpi para sa iba sa iglesia
at kahandaan na unawain sila.  Mabilis tayong humatol, mabilis isagawa, ang mga salita, at aksyon sa
masamang kaliwanagan.  Ikaw ba ay mabilis magalit at mairita sa ibang tao, marahil sa batang iyan, o sa
asawang ito?  Kay Jonas, at sa iyo na tumatanggap ng lahat ng kaawaan mula sa Dios, ito ba ay
nagpapagalit sa iyo?  Ikaw na tumanggap ng masaganang biyaya at kaawaan sa pamamagitan ni Jesu
Cristo, ikaw ba ay madaling magalit?

Naipahayag ang galit ni Jonas sa dalawang kaparaanan.  Una sa lahat, may walang galang na panalangin.
Ang galit ni Jonas ay naipahayag mismo sa panalangin (Jonas 4:2),  “At siya'y nanalangin sa Panginoon,
at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, Oh Panginoon, di baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking
lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa Tarsis; sapagka't talastas ko na ikaw ay Dios
na mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob, at
nagsisisi ka sa kasamaan.”  Ngayon, ating masasabi, na sa kanyang galit, naisip niyang sapat na
panalangin.  Mas mabuti ito kaysa sa nagawa niya dati.  Hindi ito isang espiritual na pananalangin.  Ito
man ay tila gumagamit ng mataas na tinig ng mga salita, pero ito ay isang nakakayamot na panalangin.
Hindi ito panalangin na dapat gayahin.  Ito ay isang panalangin sa  Kasulatan na ipinagbabawal – huwag
kang manalangin ng ganito.

Ano ang sinasabi ni Jonas?  Ganito ang sinasabi niya:  “Panginoon, nang dumating ang utos sa akin,
tumanggi ako na sundin kasi alam ko na ang kalikasan nito ay kahabagan.  Nakita ko ito sa Israel.  At may
malakas akong kutob na kapag nagpunta ako sa Nineve ako ay gagawing kasangkapan ng Iyong
soberanong kaawaan sa Iyo pong mga anak doon.  Alam ko na Ikaw po ay maawain.  Ito ay tumatak na
sa kasaysayan ng Israel buhat pa sa Bundok ng Sinai, nang si Moses ay magmakaawa sa Iyong kaawaan
para sa mga rebeldeng mamamayan.  At malakas ang kutob ko ngayon, sa mga taga Nineve na kalaban
ng Israel, silang mga pagano, silang mga malulupit, silang mga pambansang kaaway ng Israel, sa kanila
Ikaw po ay magpapakita ng kaawaan at gagawin silang iisang iglesia kay Jesu Cristo.  At ang
kinakatakutan kong mangyari ay nangyari na nga.  Ako ay may sama ng loob.  Ako ay nagagalit kung bakit
Mo ito ginawa!”  May kinaaayawang mga tao.  Hindi tayo kagaya ng mga nasa Israel.  Tayo ay bayan ng
Dios.  Sila ay walang anuman.  Ang kanilang mga ninuno ay mga kanibal.  Hindi dapat ipinapakita ang
kaawaan sa kanila.  Kaya siya ay nagpatuloy sa pananalangin,  “Kaya nga, Panginoon ko, nagmamakaawa
ako sa Iyo, sa aking buhay, mas mainam pa ang mamatay kaysa sa mabuhay.”

Ito ay nakakagulat at nakakahiya.  Si Jonas ay lumalaban sa Dios at sinasabing,  “Kung ganito ang
mangyayari, mas mabuti pang mamatay.”  Ito ay nakakatakot!  Ang kirot kapag narinig natin ang mga
salitang ito ay hindi lang dapat mula sa malayo na nagsasabi,  “Jonas, ano ba nangyayari sa iyo?  Ang
lakas ng loob mong magsabi ng ganyan?”  Ang kirot ay dapat sa atin nakatuon.  Ganito katigas, kahangal,
at nakakahiya tayo kapag sinasabi natin na,  “OK, wala na ba akong magagawa dito?  Ito na ba ang
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kalooban ng Panginoon?  Hindi ko ito gusto.  Pero huwag mo akong tatanungin na tanggapin at
magpasakop dito.  Mas mamadaliin ko pa ang mamatay, kung ito ang paraan na mangyayari.”

Nasabi mo na ba ito?  Sinabi ni Jonas,  “Mas nanaisin ko pa ang mamatay kaysa sa makita ang kaawaan
sa mga Hentil na mga kaaway ng Israel.  Alisin mo na lang ako dito.”  Si Jonas ay dapat magpakumbaba
sa nagsising mga taga Nineve.  Dapat siya ay nasa mga lansangan nila na nagsasabi,  “Oo, ang Panginoon
ay maawain sa mga makasalanan, ganoon Siya di ba?  Ako ay napakasama.  At nakita na ninyo ngayon
ang inyong mga kasalanan.  Hindi ba’t kahanga-hanga ang kaawaan ng Dios?”  Pero sa halip, ang kanyang
makitid na puso ang naging dahilan kaya nakaligtaan niya ang lahat ng ito.  Isinara ang pinto ng makitid
niyang puso sa mga pagpapala na nasa paligid niya.  Ang mga tao dito sa Nineve at naihatid sa pagsisisi
dahil sa kaawaan.  Sila ay gutom at madaling turuan dahil sa Salita ng Dios.  Marahil nakukulangan pa sila
dito.  “Magsabi ka pa sa amin ng iba pa, Jonas.  Kailangan naming malaman ang maraming
kahanga-hangang katotohanang ito ng kaawaan ng soberano at walang hanggang Dios.”

Subalit sa halip, ang propeta ay naging mapait at sarado ang puso, dahil inakala niya na alam niya ang
tatanggap lang ng kaawaan at kung sino naman ang hindi, at dahil inakala niya na ang kaawaan ng Dios
ay utang sa kanya pero hindi para sa iba.

Kaya ating mababasa na “Nang magkagayo'y lumabas si Jonas sa bayan, at naupo sa dakong silanganan
ng bayan.”  Iniwan ni Jonas ang bayan.  Siya ay nagtungo sa silanganan, kung saan ang araw ay sumisikat
sa likod niya at pinaliliwanag ang bayan sa harapan niya.  At siya ay nagtayo ng maliit na sandalan, isang
kahon, na ang gilid ay nakabukas at ang ulunan ay nagtatakip sa kanya sa araw, upang makita niya ang
mangyayari sa bayan.  Lumipas ang apatnapung araw.  Si Jehovah ay nagsisi sa kasamaan na Kanyang
nasabi na gagawin.  Subalit hintayin natin at tingnan!  Marahil sa isang linggo o sa susunod na linggo, sila
ay magbabalik sa dati.  Marahil ito ay emosyon lang na bagay sa kanila.  Marahil ang kanilang paganong
kasanayan at dating buhay ay mananaig pa rin.  Ito ay halos naging espiritual na sadista si Jonas.
Kanyang iniisip,  “Siguro ang Dios ay bababa at tutupukin sila na gaya ng gusto kong mangyari nung una.”

Hindi siya kagaya ni Jeremias.  Si Jeremias din, ay humula ng isang kahatulan ng Dios laban sa Juda.  At
ang Juda ay hindi nagsisi.  Ano ang naging tugon ni Jeremias?  Jeremias 17:16:  “Sa ganang akin, ay hindi
ako nagmadali sa pagpapakapastor sa pagsunod sa iyo; o ninasa ko man ang kaabaabang kaarawan:
iyong nalalaman: ang lumabas sa aking mga labi ay nasa harap ng iyong mukha.”  Pero si Jonas?  Si Jonas
ay lumabas para tingnan at maghintay para magbakasakali, ang pagsisisi ay pagpapaimbabaw lang at
kung, sa wakas, ang bayan ay tatanggap na ng kahatulan na kanyang inisip na matatamo.

Ano ang sinasabi nito sa atin?  Sinasabi nito tiyak na dapat nating makita kung anong klaseng miserableng
nilalang tayo na gaya sa mga anak ng Dios nang ating iwanan ang impluwensya ng nalalabing kasalanan.
Si Jonas ay anak ng Dios.  Siya ay naipanganak na muli, pinapaging banal na tao.  Subalit siya ang
nakatala na may nalalabi pa ring kasalanan sa kanya – isang kasalanan, isang kasalanang nakasabit sa
kanya mula sa tiyan ng isda, at isang kasalanan na, nang hindi niya ito seryosohin at ipinako itong
kasalanang ito sa krus at labanan ito ng duto, ito ay maghahatid ng napakababa sa kanya.  Para kay
Jonas, ito ay isang kayabangan, isang pagpilipit ng kaisipan ng kaawaan na kahit paano nababagay sa
kanya ito at sa iba ay hindi.  Nakipaglaban siya rito.  Dumalangin siya laban dito.  Ang kasalanang ito ay
nagdulot ng isang kasalanan matapos ang iba.  Narito ang isang banal na propeta.  Subalit nang siya ay
maiwanan sa kanyang sarili, isang kasalanang di namamatay ang gumawa sa kanya ng isang kahiya-hiya,
isang miserableng makasalanan.

Hindi lang si Jonas ang halimbawa nito sa Biblia.  Isipin mo si David, ang lalaking malapit sa puso ng Dios,
ang matamis na mang-aawit ng Israel.  Nang siya ay nasa ilalim ng kasalanan, ng kanyang sariling laman,
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ano ang nangyari?  Pangangalunya, pagpatay, at nakakasindak na pagsisinungaling – pagkawasak sa
sariling pamilya.  Ito ay nagmula sa isang kabataan, matapos siyang mag-asawa.  Nagpasimula siyang
magkaroon ng maraming asawa.  Siya ay pinahiran na maging hari pagkatapos ni Saul.  Sinabi ng Dios
sa Deut. 17:17 ang tungkol sa hari,  “Ni huwag siyang magpaparami ng mga asawa, upang huwag
maligaw ang kaniyang puso: ni huwag siyang magpaparami ng pilak at ginto.”  Subalit si David ay
nagparami ng mga asawa.  Kinunsinte niya ang kasalanan at pinalusog ito.  Hindi niya ito nilabanan.  Hindi
niya tinangkang durugin ito.  Na gaya ng pakikidigma niya sa mga Filisteo, alam niya ang gagawin sa mga
Filisteo na nasa harapan niya – patayin niya ito, durugin niya!  Subalit ang sariling laman?  Hindi siya
lumaban sa kanyang laman sa ganitong kaparaanan.  Kaya isang gabi, kahit may anim siyang asawa,
nasabi niya,  Bakit kaya hindi ko gawing pito?  Bakit ko pa iisipin na baka isipin ng iba na may iba na
naman akong asawa?  Mapapatay ko naman ang asawa niya.  Kaya ang lalaki na malapit sa puso ng Dios
ay naging isang halimaw.  Bakit?  Dahil pinalakas nito ang kasalanan.

Naririnig mo ba ang Salita ng Dios?  Anoman ang sinasabi ng kasalanan sa iyo at pinili kong mag-isa. dahil
iniisip natin na napakahirap na lumaban at magagawa nating talunin ito – anoman ito, mag-ingat ka.
Masasabi mo marahil,  “Napagpasyahan ko na iwanan na itong mag-isa.”  Subalit hindi ka naman nito
iiwanan.  Marahil ang kasalanang ito ay hindi bantad.  Ito marahil ay ang inggit na nasa iyo bilang
kabataan.  Ito marahil ay ang pagseselos.  ito marahil ay ang pagkamakasarili.  ito marahil ay ang
paniniwala mo na – ang bagay na ito, bahay, sasakyan, damit – ay ang lahat ng kailangan mo para ikaw
ay sumaya.  ito marahil ay ang iyong ambisyon.  ito marahil ay ang gusto mo, na gusto mong mauna.  Ano
pa man ito, kung papayagan mo ito na mag-isa, ang Dios lang ang nakakaalam kung ano ito na
maghahatid sa iyo na gawin ito.  Huwag kang maging pabaya.  Ito ang aral sa aklat ng Jonas.  Magbantay
ay manalangin, wika ni Jesus, dahil nalalaman ninyo kung ano ang oras na darating ang tukso.  Ang
espiritu ay may pagnanais, subalit ang laman ay mahina.

Ang anak ng Dios ay gaya ng isang tao na inilubog sa gasolina, habang lumalakad sa nasusunog na gusali.
Kung makakalabas siya, ito ay dahil sa pagbabantay ng Dios sa kanya.  Naiintindihan mo ba ito?  Walang
kasalanan at walang gaano man kalalim na hindi mo malalagpasan, kundi dahil lamang sa biyaya ng Dios.
Subalit masdan mo ang kahanga-hangang kaawaan ng Dios.

Si Jonas ay nagalit sa Dios.  Subalit ang Dios ay soberano sa Kanyang kaawaan.  At ang Dios ay
makikitungo sa pagmamahal sa propetang ito at iluluhod ang kanyang tuhod sa pagsisisi.  Ang kaawaan
ng Dios ay walang pasubaling kaawaan, hindi ito nakadepende sa pinili Niyang maligtas.  Ito ay hindi
nararapat.  Kahit ang tumanggap ng kaawaan ng Dios ay patunay ng kaawaang ito ng Dios na lubos na
hindi nararapat.  Tayo ay magpakumbaba sa Kanya.  Magalak tayo kay Jesu Cristo, at ating tingnan ang
mas dakila kay Jonas, ang ating Panginoong Jesu Cristo, at ilagay natin ang ating tiwala sa Kanya.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita, at aming dalangin ang pagpapala nito sa aming mga puso.
Sa pamamagitan ni Jesu Cristo naming ito dalangin, Amen.


