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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 4:6-11

“Ang Saway Ng Dios Sa Nakasimangot Na Propeta”

ni Rev. Carl Haak

Sa ating palatuntunan noong nakaraang Linggo, ating nakita ang naging tugon ni Jonas sa soberanong
kaawaan ng Dios.  Ipinakita ng Dios ang soberanong kaawaan sa Kanyang mga anak sa Nineve.  At ating
natutunan ang naging tugon ni Jonas dito na hindi niya lubos na ikinasiya at siya ay galit na galit.

Ngayon nais nating Makita ang pakikitungo ng Panginoon sa Kanyang propeta.  Ating titingnan, ang
pagsaway na Dios sa isang nakasimangot na propeta.  Ang ating teksto ay ang Jonas 4:6-11.

Ang dapat maging maliwanag sa ating mga puso sa ating pagsisimula sa mga salitang ito ng Dios ay ang
kahanga-hangang kaawaan ng Dios kay Jonas.  Pinanatili ng Dios ang tipan ng pakikipag kaibigan kay
Jonas.  Sa Kanyang katapatan, Kanyang inako ang pagkukusa at minsan pa ipinanumbalik ang tao ng Dios
sa pagsisisi at espiritual na kabaliwan.  Inilalagay ng Dios ang Kanyang kalagayan sa landasin ng
pagsunod, kahit pa muling naligaw sa landas si Jonas.  Dito ating makikita ang pinagpalang evangelio sa
ating mga sarili.

Nang ang Dios ay dumating upang sawayin ang Kanyang nakasimangot na propeta, ating makikita sa
kuwento na ginagamit ng Dios ang pamamaraan ng mga katanungan (mga talatang 4, 9 at 11), na
Kanyang inilalagay sa harapan ni Jonas.  Ang mga katanungan ng Dios ay ilan sa mga malalakas na
pamamaraan upang arestuhin tayo sa ating paglaban sa Kanya.  Hindi palaging dumarating ang Dios sa
atin na nagagalit, sa ating mga kasalanan, na may kasamang kulog at kidlat.  Minsan Siya ay dumarating
sa atin sa katahimikan ng gabi o sa isang malungkot na sulok, na gaya sa sitwasyon ni Jonas.  Siya ay
dumarating sa atin sa katahimikan, kapag ang lahat ng apoy at nasusunog na sa ating mga puso.  At Siya
ay dumarating sa atin na may katanungan upang ibaling tayo mula sa ating masamang pagkagalit upang
mag-udyok ng pagtitimpi, pagmumuni-muning espiritual.  Madalas itong gawin ng Dios.  kay Eba at Adan,
“Nasaan ka Adan?”  Kay Elias,  “Ano ang ginagawa mo rito Elias?”  Sa mga alagad,  “Bakit ka
nagugulumihanan?”

Ang Dios ay unang dumarating kay Jonas, sa talatang 4, sa kanyang pagmamasid sa bayan ng Nineve,
isang bayan na inakay sa pagsisisi sa pamamagitan ng soberanong biyaya ng Dios.  Ang Dios ay
dumarating sa Kanyang propeta, na nakaupo lamang sa sulok, na may katanungan:  “Mabuti baga ang
iyong ginagawa na magalit?”  Sa literal na pagkaunawa,  “Ang galit mo ba ay matuwid na bagay?”  Ito ay
isang tiyakang katanungan.  Isang tiyakang katanungan mula sa buhay na may masidhing impluwensya
ng naguguluhang espiritu.   Kapag ang lahat ng ating katwiran ay tila walang patutunguhan at lahat ng
ating pananalita ay tila hindi mabisa, isang tanong ang gaya sa tali na nasa nguso ng kabayo – ang hihila
sa atin.  Gayon din ang Dios kay Jonas.
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Ang Dios ay dumating kay Jonas at hindi nakipagtalo kay Jonas kung ito ba ay nagagalit o hindi.  Subalit
nagtanong Siya ng katanungan,  “Sa palagay mo ba ay may karapatan kang magalit?  Ikaw ba ay
karapatang magalit kung paano ko ipapamahagi ang Aking kaawaan?”

Ito ba ay tunay din sa iyo ngayon?  Ganito ba makipag-usap sa iyo ang Dios ngayon?  Ikaw ba ay nasa
kalagayang taliwas sa kalooban ng Dios?  Ikaw ba ay nagagalit, laban sa ibang tao?  Ikaw ba ay naiinis
sa paraang nakikita ang kalooban ng Dios sa iyong buhay na ganito?  Ano ba ang ugat ng iyong hinanakit?
Sa palagay mo ba ikaw ay may karapatan sa ganitong paraan para magalit?  Ano ba ang ugat ng iyong
pagseselos laban sa iba?  Ano ang ugat ng iyong paghihinala laban sa kung kaninoman?  Ang ganitong
kaasalan ng galit, ang ganitong kaasalan na nasa iyo na taliwas sa Aking salita, ikaw ba ngayon ay may
karapatan sa ganyang kaasalan?

Tila kapag ikaw at ako ay nadala ng ilang makalaman, makasalanang kaasalan, nakikita sa atin ang
kawalan ng lakas sa harapan nito hanggang sa pigilan na lang tayo ng Dios, at sa lahat ng ito Siya ay
magtatanong ng isang simpleng katanungan:  “Ikaw ba ay karapatang maramdaman ang ginagawa mo
sa Aking presensya?”

Subalit nagpatuloy pa rin ang Dios.  Ating mababasa na ang Dios ay naghanda ng isang halaman, na
tumutubo ng mabilis.  Sa talatang 6 ating mababasa,  “At naghanda ang Panginoong Dios ng isang
halamang kikayon, at pinataas sa itaas ni Jonas, upang maging lilim sa kaniyang ulo, upang iligtas siya
sa kaniyang masamang kalagayan. Sa gayo'y natuwang mainam si Jonas dahil sa kikayon.”  Ang Dios ay
naghanda ng isang halamang mabilis tumubo.  At ito ay tumubo ng napakabilis – ito ay lumaki ng
magdamag.  Maliwanag na ito ay isang halamang nasa pamilya ng kalabasa na may malalapad na dahon
na makakaataki sa ulunan ni Jonas.  May kaawaan dito.  Pinagmukha niyang hangal ang sarili sa
pagsimangot sa ginawa ng Dios.  At ang lugar na iyun ay hindi nababagay sa kanya mula sa araw.  Kaya
ang Dios ay nagbigay ng lilim.  At si Jonas, na ating mababasa, ay natuwa.  Siya ay nasiyahan dahil sa
halaman.  Ito ang unang-una sa aklat ng Jonas na ating mababasa na si Jonas ay natuwa tungkol sa isang
bagay.  Siya ay tuwang-tuwa dito – na gaya mo na nasa isang mainit na arawan nang may nagbigay sa
iyo ng malamig na maiinom.  Ang iyong kaluluwa ay nagagalak.  Hindi lang ito masarap sa iyo na inumin
ito, kundi ikaw ay nasisiyahan dahil napalalamig nito ang iyong espiritu.  Si Jonas ay nagalak.

“Nguni't naghanda ang Dios ng isang uod nang mag-umaga nang kinabukasan at sinira ang halamang
kikayon, na anopa't natuyo.”  Ito ay isang uri ng uod.  Ang landas nito ay pinangangasiwaan ng
Panginoong Dios at ito ay binigyan ng pampagana.  Sa isang araw lamang ang halaman ay natuyo.  Ito
ay tulad sa zucchini sa tag-araw – isang malaking dahon.  Subalit sa isang maliit lamang na uod sa ugat,
halos wala pang isang oras, ang malaking halaman ay yumuko at natuyo.

At para makaragdag pa ng pinsala, mula sa pananaw ni Jonas, ang Dios ay nagpadala ng isang hangin na
buhat sa kanluran at ang araw ay tumutok sa ulunan ni Jonas.  Ating mababasa,  “At nangyari, nang
sumikat ang araw, na naghanda ang Dios ng mainit na hanging silanganan; at sinikatan ng araw ang ulo
ni Jonas, na anopa't siya'y nanglupaypay, at hiniling niya tungkol sa kaniya na siya'y mamatay, at
nagsasabi, Mabuti sa akin ang mamatay kay sa mabuhay.”  Hindi lamang siya nawalan ng silungan, kundi
ang mainit na hangin din ay dumating.  Kaya si Jonas ay nagkaroon ng matinding pagkabanas, na makikita
ang kanyang pagtitiis kaya nasabi niya ng pabulong,  “Sana mamatay na ako.”  Si Jonas ay napunta sa
puntong ang kanyang pagtitiis, ay naging gaya ng pagtitiis ng nasa loob niya.  Siya ang propeta na
lumabas para sumimangot dahil hindi niya ikinatuwa ang pamamaraan ng Dios – para magtampo.  Siya
ay natuwa noong una dahil sa halaman na nagbigay sa kanya ng pisikal na kaginhawahan.  Ngayon siya
ay naiinis at nagnanais na sana ay mamatay na lang kaysa mabuhay.
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Kaya ang Dios ay nagtanong na naman:  “Mabuti baga ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman?”
Ganito ang kaisipan:  Jonas, napakabilis mong matuwa at ibigin ang halamang ito.  Jonas,
pinapahalagahan mo ba ito dahil nagbibigay ito sa iyo ng kasiyahan at ginhawa?  At ngayon hindi mo
mapagtiisan ang kawalan nito?  Napapangatwiranan ka ba nito?  Ikaw ay naging malapit sa lupa, na
naghatid lang sa iyo ng ginhawa, at ngayon ay nagagalit sa pagkawala nito?

Sinagot ni Jonas ang Panginoon.  Sinabi niya,  “Mas gagawin ko na ang magalit hanggang sa mamatay.”
Oo, naniniwala ako na akong galit ay may katwiran.  Gusto ko ang halamang iyun.  Ito ang kahit paano
ay naghatid sa akin ng maliit na kasiyahan.  Si Jonas ay nakaupo doon at nagmamaktol laban sa Dios,
nakasimangot sa ginawa ng Dios, na hindi man lang ginawa ang naisin niya.  Kahit paano siya ay may
maliit na halaman na magbibigay sa kanya ng maliit na kasiyahan.  Ngayon nawala na rin ito.  Oo!  May
karapatan akong magalit!  May karapatan akong magalit sa malalaking mga bagay, ito ay ang niloob ng
Dios na gawing Kanyang iglesia ang Nineve.  At ako ay may karapatang magalit laban sa maliliit na bagay,
ang pagkamatay ng isang halaman na nagustuhan ko.

Ito ba ay pamilyar sa iyo?  Ikaw ba ay nagagalit sa Dios, hindi nasisiyahan sa mga malalaking bagay, dahil
naniniwala ka na mali ang ginagawa Niya?  Ikaw ba ay nagagalit sa maliliit na bagay na nakakapagpainis
sa iyo at inaalis nito ang kasiyahan mo – isang nasirang sintas ng sapatos, anak na sumira ng iyong
computer, ang asawa mo na bumasag ng iyong side mirror ng iyong sasakyan habang ginagarahe ito,
yung plantsa sa buhok na sumunog sa iyo?  Madali kang magalit sa lahat ng mga bagay!

Ngayon, itinuwid siya ng Dios.  At ginawa Niya ito sa anyo ng pagtatanong.  “At sinabi ng Panginoon, Ikaw
ay nanghinayang sa kikayon na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man; na sumampa sa isang gabi, at
nawala sa isang gabi: At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive, sa malaking bayang yaon, na mahigit
sa isang daan at dalawang pung libong katao na hindi marunong magmunimuni ng kanilang kamay at ng
kanilang kaliwang kamay; at marami ring hayop? “

Ano itong sinasabi ng Dios?  Iniwanan ng Dios si Jonas ng isang katanungan na dapat sagutin.  Jonas, ang
iyong damdamin ay nakikitang nasa halaman lang, bagay na iyong minahal at nakatagpo ka ng kasiyahan
dito.  Hindi ikaw ang gumawa niyan.  Maikli lamang ang buhay nito.  Pero ang damdamin mo ay nasa
paligid lamang nito dahil nakakasiya ito sa iyong paghanga.  Ngayon, hindi Ko ba magagawa, mula sa
Aking walang hanggang biyaya, nang magbangon ng tao mula sa masamang Nineve, na siyang gawa ng
Aking sariling mga kamay, na iligtas sila, at alang alang sa kanila ay ingatan ko ang kanilang bayan?
Pwede bang pabayaan mo Ako sa Aking kasiyahan, Jonas?

Sinagot ni Jonas ang katanungan.  Panahon na upang bumaba sa pagkakasakay.  Nagpakita ka ng pag
aalala para sa isang halaman.  Ngayon isipin mo kung anong relasyon meron ka sa halamang ito?  Hindi
mo naman ito ginawa.  Hindi ikaw ang nag alaga nito.  Hindi mo pinagpaguran ito.  Hindi ikaw ang
nagpalaki nito.  Tumugon ka ayon sa iyong pagkatao sa halamang ito.  Kaya sa sobrang pagkakadikit mo
sa halamang ito at inaalis sa iyo, ikaw ay nagalit na halos ikamatay mo.  Ikaw ay may awa para sa
halaman.  Nasiyahan ka dito dahil nagbigay ng lilim ito sa iyo.  At ngayon wala na ito, sa palagay mo ba
may karapatan kang magalit?

Sinasabi ngayon ni Jehovah kay Jonas, Ako ang Dios.  Ako ay may kaawaan upang ihanda si Jesu Cristo
na ilabas ang tao mula sa kasamaan.  At ilan sa mga makasalanang iyun ay ang mga tao na hindi mo
gusto.  Ilan sa mga iyun ay nasa Nineve,  May higit sa sangdaan at dalawampung libong mga bata ang
naroroon na nasa ilalim ng impluwensya ng kanilang mga magulang.  At hindi lamang ito, kung wala kang
pakiramdam dito – dapat ay mayrooon! – marami ding mga hayop doon.  Ang mga halaman ay mga
kahanga hangang mga nilalang.  Subalit ang mga hayop ay mas dakilang mga gawa ng Aking kamay.
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Nagpakita ka Jonas ng kaawaan para sa isang halaman dahil nakapaglingkod ito sa iyo, kaysa sa
pagpapakita mo ng sigasig at pagmamahal sa Akin sa pagtatapos ng Aking pagliligtas na layunin.  Tama
ba iyan, Jonas?  Kailangan ka bang magalit?

Hindi na ako nagtataka kung bakit natapos ang aklat ng Jonas dito.  Paano mo masasagot ito malibang
ikaw ay magsisi?  Dito ay kung saan naniniwala ako na natagpuan si Jonas matapos ang talatang 11,
kasama ni Pedro.  Naghahatid ng isang talukbong ang Biblia.  Subalit si Jonas ay hinarap ng kanyang Dios,
sa kanyang makitid, at makasalanang puso, at sa pagkamakasarili, makasalanang kalooban.  Nagpakita
si Jonas na kanyang inilalagay ang kanyang naisin, kanyang mga pananaw, kanyang kaaliwan, kanyang
kasiyahan sa harap ng Dios.  Ganito ang kanyang ginawa.  At upang dina tumagal pa ang pag-uusap na
ito, na walang pagdadahilan at walang katugunan, nagtapos ang aklat na ito.

Subalit naniniwala ako na ating narinig ang pagsisi ni Jonas.  Dahil nakita niya kung gaano kalayo ang
kanyang puso mula sa Dios.

Hindi gusto ni Jonas na magkaroon ng kaawaan ang Dios sa sinomang nais Niyang kaawaan.  Hindi niya
nais na mangyari ang kasiyahan ng Dios.  Hindi niya nais ang nakakalugod sa Dios.  Ang nais niya ay ang
nakakalugod sa kanyang sarili.  Subalit sinabi ng Dios kay Jonas, at sa iyo at sa akin,  “Ako ang Dios.  At
hindi Ko lamang ipapakita sa iyo ang iyong kahambugan, kundi Aking gagawin na iyong naisin ng buong
puso, na ang Aking kasiyahan ay maganap.”

Ang pagsasagawa nito, una sa lahat, na dapat nating makita ang pagnanais ng Dios na tayo ay
nagpapaskop sa Kanyang kalooban.  Kalooban ng Dios na ilabas ang Kanyang bayan sa Nineve.  Kaya
Kanyang isinugo dito si Jonas at ginawang epektibo ang kanyang pangangaral.  At Kanyang iningatan ang
Nineve.  Siya ay nagagalak sa Kanyang kaawaan na ilabas sa kadiliman ang Kanyang hinirang kay Jesu
Cristo.  Ang humayo at mangaral kay Jonas sa Nineve ay tiyak na nangangailangan ng tapang.  Subalit
ang sinasabi ng Dios,  “Jonas, hindi lang tapang ang nais Ko.  Nais Ko na magalak ka rito na siyang
nagpapagalak sa Akin.  Nais Ko na ang Aking kasiyahan ay maging iyong kasiyahan.  Dadalhin ka sa
puntong kung saan ikaw ay magagalak kapag iyong nakita ang na nangyari na ang Aking kasiyahan –
maging ito mang kasiyahang ito ay bagay na sang-ayon ka o hindi, maging ang Aking kalooban man ay
pumutol sa laban sa iyong kalooban o hindi.  Tinatawagan kita upang magpasakop at maging kalooban
mo ang kalooban Ko.”

Tinuruan si Jonas na siya ay masiyahan sa Panginoon na kanyang Dios.

Nasaan ka ngayon sa lahat ng ito?  May anomang bagay ba na sa iyo, tulad ni Jonas, ang di pa
naipagkakasundo sa kalooban ng isang soberanong Dios?  At kapag Siya ay maayos na nagtatanong:
“May dahilan ba para magalit?”  ikaw ba ay umaalis na nakasimangot?  Magbantay ka.  Ang kalooban ng
Dios, kung ito ay dumarating sa iyo sa Kanyang Salita upang ayusin ang iyong buhay, ay mahalaga sa
Kanya.  Ito ay maaaring hindi katanggap-tanggap sa iyo, subalit dumarating ito ayon sa kanyang payo ng
Kanyang kalooban at ayon sa Kanyang sariling mabuting kaligayahan.  Sa buhay ng anak ng Dios, walang
nangyayari na nagkataon lamang, kundi dahil lamang ito sa kaligayahan ng Dios.  At sinasabi ng Dios,
“Hindi lamang ikaw ang makakapagsabi na, subalit ang Aking kalooban ay mahalaga sa iyo.  Dapat mong
yakapin ito.  Ang iyong kaligayahan ay dapat maging Aking kaligayahan.”

Tinuturuan ka ng mga katotohanang ito sa isang napaka praktikal na pamamaraan, gaya ng Kanyang
ginawa kay Jonas kasama ang kanyang halaman.  Ang Dios ay magpapadala marahil sa iyong buhay ng
isang kaibig-ibig, paglilingkod, nakasisiyang halaman – bagay na nagbibigay ng lilim sa araw mula sa iyong
ulunan at nakapagbibigay ng kaginhawahan – isang asawa, isang anak, kalusugan, mga pag-aari at isang
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tahanan, trabaho, mga kaibigan at kapamilya, tagumpay at mga kakayahan.  At ang iyong puso ay
naghahangad upang humabi ng iyong halaman.  Ang halaman mo ay naghahatid sa iyo ng kagalakan.
Nag-aalis ito ng iyong mga alalahanin sa buhay na ito at maging katanggap tanggap sa iyo.  Ang anak na
ito, ang asawang ito, ang trabahong ito, ang kaibigang ito – ang mga ito ba ay mas nagpapaligaya sa iyo
bilang halaman mo kaysa sa Dios?  Ang Dios ang nagtanim nito.  Ang Dios ang nagdilig nito.  At
magagawang kunin ito sa iyo ng Dios – upang maisulat ang katotohanan ng mga salitang ito sa iyong puso
na:  “Kahit pa ang aking laman at aking puso ay mabigo, ang Dios ang kalakasan ng aking puso at ang
aking bahagi magpakailanman.”  May inilalagay ka bang mas mataas pa kaysa sa Dios?  Inilalagay mo ba
ang iyong kalooban at iyong kasiyahan na mas mataas pa sa Dios?

Masdan mo ngayon ang kaawaan at pagmamahal ng Dios.  Kanyang dinala si Jonas sa pagsisisi.  Sinasabi
ng Dios sa atin na kapag tumatanggap tayo ng Kanyang kaawaan, ito rin ang magbibigay sa atin ng
kakayahan na maging maawain.  Sinasabi mo ba sa iyong kaaway,  “Ginalit nila ako.  Nagsabi sila sa akin
ng masasamang bagay.  Dapat lang sila sa galit ng Dios.”  O sinasabi mo,  “Panginoon, parangalan Mo
ang iyong pangalan, hatulan ang mga lumalaban sa Iyo, subalit ibigay Mo po sa akin, alang alang po sa
Iyong pagmamahal sa aking mga kaaway, at panalangin ko ang mga ito.  Ipadala mo po ang trumpeta
ng evangelio ng Panginoon.  Tipunan po ang Iyong iglesia mula sa lahat ng mga bansa upang maging
kaluwalhatian ng Kanyang pangalan.  Tipunin silang sa aking laman ay aking mga kaaway, at gawin akong
mahabagin sa aking mga kapatid.  Ang kalakihan nawa ng Iyong kaawaan sa akin, na sa aking kalikasan
ay makitid ang puso, ay gawing mahabagin.  Buksan Mo po ang baradong ugat ng aking espiritu sa
pamamagitan ng Iyong kaawaan at bigyan ako ng awa at habag para sa mga sumasalangsang sa Iyong
kaharian at nagkasala laban sa akin at sila ay maging gaya ko.”

Ang kaawaan ng Dios ang gumagawa sa atin upang maging maawain.

Atin ng iiwanan si Jonas.  Sa susunod na linggo ay may mensahe pa tayo sa kanya, ang mga salita ng
Panginoon tungkol kay Jonas sa Mateo 12.  Subalit sa ngayon, atin ng iiwan ang Jonas.  Ating makikita
sa langit si Jonas.  Si Jonas nawa ay maging paalaala sa iyo at sa akin ng isang dakilang katotohanan:
Silang mga tinatanggap ng kaawaan ng Dios ay magpapakita rin ng kaawaan.  Sila nga kinaawaan ng Dios
ay may isang kasiyahan:  na ang mabuting kasiyahan ng Dios ay palaging mangyayari.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita.  Aming hinihingi sa Espiritu Santo na isulat ito sa aming
mga puso.  Aming dalangin ito sa pamamagitan ni Jesu Cristo, Amen.


