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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 12:41

“Narito Ang Mas Dakila Kaysa Kay Jonas”

ni Rev. Carl Haak

Sa nagdaang mga linggo ating naipaliwanag ang nilalaman ng aklat ng Jonas, ang talaan ng may malakas
na kalooban ng isang propeta at ang kakaiba at maawaing pakikitungo ng Dios sa kanya.  Ating nakita na
ang paksa ng aklat na ito ay ang pagiging soberano ng kaawaan ng Dios,  gaya ng ating mababasa sa Mga
Roma 9:18,  “Kaya nga sa kaniyang ibig siya'y naaawa, at sa kaniyang ibig siya'y nagpapatigas.”  At ating
masasabi na ang aklat ay naghahatid sa atin ng isang magandang katapatan ng Dios sa Kanyang
sumasalangsang, mapilit na propeta, at ito ay nagpapakita sa atin ng katotohanan ng Mga Panaghoy 3,
“a mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol,… dakila ang Kanyang katapatan.”  O gaya ng
ipinahayag ni apostol Pablo sa I Corinto 15, ako ay ako nga dahil sa biyaya ng Dios.

Ating tatapusin ang seryeng ito sa aklat ng Jonas sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng isang
kahanga- hangang pagmamasid mula sa mga bibig ng ating Panginoon sa ministeryo ni Jonas.  Nagsalita
ang ating Panginoon sa Mateo 12:41.  Ating mababasa,  “Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa
Nineve na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan: sapagka't sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas;
at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Jonas.”  Ipinalagay ng ating Panginoong Jesu Cristo
na kilala ng Kanyang mga tagapakinig ang detalye kay Jonas.  At sa palagay ko ring ito ay totoo ngayon
sa inyong mga tagapakinig.  Sinasabi ng ating Panginoon sa mga tao sa Kanyang kapanahunan (at sa akin
at sa iyo), na kahit pa si Jonas ay nabuhay maraming mga taon na ang lumipas, ang kuwento tungkol kay
Jonas ay mahalaga sa iyo at sa akin, kahit pa sa araw ng paghuhukom.  Ang aklat ng Jonas ay hindi
lamang isang kuwento.  May isang bagay kay Jonas na nakakasakop sa iyo at sa akin.  Ano ito?

Ang aklat ng Jonas ay naghahatid ng katotohanang ito:  hangga’t mas lumalaki ang halaga ng
mangangaral, mas malaki ang pananagutan o ang sala kung tinanggihan ang mensahe.

Ating tingnan pansumandali, ang konteksto ng mga pananalita ng Panginoon sa Mateo 12.  Ang mga
eskriba at fariseo ay sumunod kay Jesus na tila, sa panlabas ay may paggalang at respeto.  “Guro, ibig
namin makakita ng isang tanda sa iyo.”  Sila ay namumuhi kay Jesus at sila ay lumapit na may panlabas
na pagkukunwari.

Ang talagang sinasabi nila na wala naman talagang nakakagulat na mga pagpapagaling ang ginawa ni
Jesus na sapat para makapagpatunay na Siya ay isang Anak ng Dios sa kanilang harapan.  Ang hinihiling
nila sa Kanya, kahit pa sinabi ito na may paggalang, ay isang insulto.  Sinasabi nila,  “Oo, marahil ay
nagpapakita ka ng ilang pagkahabag sa mga mahihirap; pero kung umaasa ka na maniniwala kami, dapat
kang magpakita ng totoong tanda – bagay na nakakagulat, bagay na kakaiba, marahil bagay na
magmumula sa kalangitan.  Marahil kung magagawa mo na ang hanay ng mga bituin ay mabago mo gaya
ng isang toro na anyo sa mga bituin ay magagawa mong baguhin, o baligtarin ito o isulat mo ang iyong
pangalan sa kalangitan na kulay ube, doon maniniwala na kami sa iyo.  Magpakita ka ng tanda buhat sa
langit.”



Page 2 of  5

Ang tugon ng Panginoon,  “Isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda; at hindi
siya bibigyan ng anomang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas.”  Hindi nila madadaya si Jesus sa
kanilang panlabas na paggalang, na nakamaskara sa isang puso na walang pananampalataya.  Nakikita
Niya sila na mga nagmamahal sa kadiliman at namumuhi sa liwanag, at tinatawag Niya sila na masamang
lahi, mga bulok, na ang kanilang mga hangarin ay malulupit at kayabangan.  Sinasabi Niya,  “Kayo’y mga
lahi ng mapakiaapid.  Kayo ay mga espiritual na hindi matapat sa Dios.  Nais ninyo ng tanda buhat sa
Akin?  Walang tanda na maibibigay sa inyo kundi ang tanda ni propeta Jonas.”  Ang sinasabi Niya sa
kanila,  “Sapagka't kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na tatlong araw at tatlong
gabi; ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang Anak ng tao.”  Tanda
ba?  Nais ninyo ng ilang pagpapakita ng pisikal na kapangyarihan?  Wala, hindi Ko kayo bibigyan ng isang
makapangyarihang pagpapakita ng makapangyarihang habag.  Ibibigay ng Dios ang Kanyang Anak sa
kamatayan, ang kamatayan sa krus, dahil sa kasalanan ng Kanyang bayan.  At Kanyang ibabangon Siya
sa ikatlong araw.  Ito ang magiging tanda ng makapangyarihang pagliligtas na biyaya ng Dios.

Pagkatapos ay ibinaling Niya ang pansin sa mga Judyo.  “Kailangan n’yo pa ba ng ibang bagay para
maniwala sa Akin?  Kailangan n’yo pa ba ng ibang bagay para makumbinse kayo?  Ang Aking pagparito
at Aking kamatayan sa krus para sa kasalanan, hindi pa ba sapat iyan para sa inyo?  Sinasabi Ko sa inyo
na hahatulan ng mga tao sa Nineve ang lahing ito dahil sila ay nangagsisi dahil sa pangangaral ni Jonas.
At ang higit pa kay Jonas ay narito na.”  Ang sinasabi Niya sa kanilang sila na ang mga kalalakihan at
kababaihan, silang dahil sa biyaya ng Dios, ay nanampalataya at nangagsisi sa ilalim ng pangangaral ni
Jonas ay tatayo at hahatulan ang mga Judyo dahil sa pagtanggi nila kay Jesu Cristo.  Sasabihin nila sa
kanila,  “Wala na kayong maidadahilan.  Nakatayo kayo sa maliwanag na ilawan, dahil ang mas higit pa
kay Jonas ay nakatayo sa inyong harapan.  Tumanggap kami ng maliit na sinag ng ilaw, isang maliit na
liwanag sa pamamagitan ni propeta Jonas.  Subalit ngayon ay nasa inyo na ang Anak mismo ng Dios sa
inyong kalagitnaan.  At hindi pa rin kayo naniwala sa Kanya.”

Ang punto na sinasabi ng Panginoon na habang mas lumalaki ang liwanag, mas lumalaki ang pananagutan
at mas lumalaki ang sala ng pagtanggi sa Panginoon.

Si Jesu Cristo ay higit pang dakila kaysa kay Jonas.  Siya ay higit pa kay Jonas sa Kanyang pagkatao at
tungkulin.  Si Jonas ay tao lamang, isang makasalanang tao.  Siya ay nangangailangan sa katubusan ng
pag-ibig at biyaya ng Dios.  Si Jonas ay ibinukod bilang piniling kasangkapan.  Subalit si Jonas ay isang
limpak na putik.  Siya ay puspos ng kawalang kaganapan.  Nang sabihin sa kanya ng Dios na humayo at
mangaral laban sa Nineve, siya ay lumaban at kinailangan pang sawayin at dalhin sa pagsunod ng Dios.

Subalit ang ating Panginoong Jesu Cristo?  Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay ang masunurin at ganap
na Anak ng Dios.  Hindi tinanggap ng ating Panginoong Jesu Cristo ang mensahe ng malilliit na piraso
lamang.  Kundi Siya ay nananahan kasama ng Ama.  Siya ay nasa sinapupunan ng Ama.  Sinabi Niya,
“Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol
sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat.  At kaniyang nakita at
narinig, ay siyang pinatototohanan niya”  (Juan 3:31-32).

May kaibahan.  Si Jonas ay tao.  Ginawa lamang siyang propeta ng Dios.  Binigyan ng Dios si Jonas ng
Salita na buhay sa mga bibig ng Dios.  Si Jesu Cristo ay ang Anak ng Dios.  Siya ay malapit sa Ama.
Kanyang nalalaman at ipinapahayag ang buong kapahayagan ng Dios.  Si Jonas ay nagbuhat sa Israel
patungong Nineve.  Si Jesus ay nagbuhat sa kalangitan patungong sanlibutan.  Si Jonas ay isang propeta
at siya ay nagsalita ng ilang mga bagay.  Si Cristo ay ang mismong Dios, ang buhay na Salita ng Dios na
siyang nakakaalam sa lahat ng mga bagay at nagpapahayag ng katotohanan.
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Tapos, tatanggihan Siya?  Tiyak, sila na dahil sa biyaya ng Dios, ay nanampalataya kay Jonas ay tatayo
at hahatulan silang mga tumanggi sa salita ni Jesu Cristo.

Ito ay tiniyak sa atin ng aklat ng Mga Hebreo (2:1-4).  Dito sinasabi ng apostol na kung pinatunayan ng
Dios ang salita na sinabi ng mga anghel, ito ay isinalita ng mga propeta sa Lumang Tipan dahil kay Jonas,
kung pinatunayan ng Dios ang salitang ito, upang lahat ng tumanggap sa kanilang salita na may kaibahan
sa pagtanggap ay tatanggap ng kahatulan sa Dios,  gaano kaya kalaking parusa ang nararapat kung
kanyang itatanggi ang salitang isinalita sa pamamagitan ng Anak, na isinalita sa pamamagian ng buong
Biblia?

Si Jonas ay ang taong nilagyan ng Salita ng Dios.  Si Jesu Cristo ay ang Salita ng Dios.  Kay Jesu Cristo
at sa pamamagitan ng banal na Kasulatan, ang buong kalooban ng Dios ay nahayag.  Ang buong payo ng
Dios patungkol sa ating katubusan ay naipahayag sa atin kay Jesu Cristo.  At ipinapahayag ngayon ni Jesus
na ang mas dakila kaysa kay Jonas ay narito na.  Pansinin mo na hindi Niya sinabi kung gaano ito kadakila.
Kundi sinabi Niya lang, “mas dakila.”  Si Jonas ay maliit lamang na larawan.  Siya ay isang mabilis na
liwanag lamang sa madilim na dagat ng Lumang Tipan.  Ang Anak ngayon ay natayo sa harapan ng mga
Judyo.  At ang Anak ng Dios ay ibinigay sa atin ang buo at kinasihang salita ng Kasulatan.  Gaano kalaking
kaparusahan ang magagawa na nararapat lamang kung kanyang tatanggihan ang mismong Anak ng Dios?

Nakikita mo ba ang aral dito?  Ang ating liwanag ay higit kaysa sa lahi ng Panginoon.  Si Jesu Cristo ay
namatay sa krus at nagbangon.  Siya ay niluwalhati sa kanang kamay ng Dios at ibinigay sa atin ng Ama
ang banal na Kasulatan at ibinuhos ang Banal na Espiritu.  Nagsugo ngayon sa atin ang Ama ng
mangangaral sa atin ng pangalan ni Jesu Cristo upang sa pamamagitan ng pangangaral, ang pangangaral
ng banal na Kasulatan, ang tinig ni Jesu Cristo ay maririnig ng Kanyang mga tupa.  Pagdating natin sa
pagsamba ayon sa itinakdang pamamaraan ng Dios, pagpunta natin sa iglesia at marinig ang pangangaral
ng Salita ng Dios, at iniyuyuko natin ang ating mga ulo sa ilalim ng Salita ng Dios at ang Salitang ito ng
Dios ay maipangaral na sa atin ang katotohanan nito, ibig sabihin ang mas dakila kay Jonas ay kasama
natin – ang buhay at nananatiling Salita ni Cristo.

Si Jesu Cristo at ang Kanyang evangelio ay hindi mo lang matatanggihan, at maitutulak sa tabi.  Hindi mo
lang masasabi na,  “Oh, ito ay tila alaala na lamang ng nakaraan.  Ito ay makalumang tradisyon.  Halika
at ating hipan ang alikabok at tingnan kung ano ang gusto natin dito.”  Hindi mo dapat sabihin ‘yan!

Huwag, dahil si Jesu Cristo at ang Kanyang evangelio, ang Kanyang Salita, ang pangangaral ni Jesu Cristo
ay ang maluwalhating kapahayagan ng katotohanan, ang tanging katotohanan ng kaligtasan.  Ang higit
pa kay Jonas ay naririto.  Ating sundin ang Salitang ito ng Dios.  Ating panghawakan ng mahigpit ang
Salita ng Dios.  Tayo ay lumuhod sa pagsisisi.  Dahil kung maririnig natin ang dakilang kapahayagan sa
pamamagitan ni Jesu Cristo, at aking tatanggihan ito at susundin ang sariling pamamaraan ng kawalan
ng pananampalataya, ang mismong mga tao ng Nineve ay magbabangon ng kahatulan laban sa atin.
Dahil, nang narinig nila si Jonas na siyang maliit lamang na liwanag kumpara kay Jesus, sia ay nagsisi
agad.

Meron pa.  Ating makikita na si Jesu Cristo ay mas higit na dakila sa Kanyang pagsunod.  Si Jonas ay
nakilala sa kanyang pagsuway at pagiging matanggihin.  Mula sa pasimula ng utos na kanyang tinanggap
mula sa Dios hanggang sa Nineve kahit sa huling kabanata ng aklat, ipinakita ni Jonas ang sarili na may
makitid na puso at pagsuway sa harapan ng kanyang Dios.

Ibang iba kapag ating ibinaling ang mga pahina ng Kasulatan sa mga kuwento ng buhay ng ating
Panginoong Jesu Cristo.  Ang ating Tagapagligtas ay inutusan ng Dios Ama at Siya ay isinugo upang tiyakin
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ang kaligtasan ng maraming pinili ng Dios.  Siya ay dumating na may banal at masunuring puso.  Ang
Panginoong Jesu Cristo lamang ang makakapagsabi sa Kanyang mga alagad kung sino ang magbabalik
sa bayan upang maghanap ng pagkain,  “Ako ay may karne para kainin na hindi pa ninyo nakikilala.  Ang
Aking karne ay ang sundin ang kalooban Niya na nagsugo sa Akin at upang tapusin ang Kanyang gawa.”
Masasabi Niya sa kanila,  “Ako ay may bautismo upang bumautismo; at kung paanong Ako ay
magpapatuloy hanggang sa ito ay matapos.”

Ang Panginoong Jesu Cristo ay palagiang masunurin na Anak ng Dios na dumating upang isagawa ang
lahat ng mabubuting kaluguran ng Ama.  Kahit pa nang malalaman Niya na Siya ay dapat magpakababa,
mas mababa pa sa kalungkutan at galit ng Dios laban sa atin kasalanan sa krus; kahit nang malaman Niya
na ito ay maghahatid sa Kanya sa nakakatakot na kadiliman sa krus;  gayonman ang ating Panginoong
Jesu Cristo ay ang masunuring Anak ng Dios, na siyang sa pagmamahal sa Ama at sa pagmamahal sa
Kanyang iglesia, ay nagsabi,  “Ako ay dumating, Ako ay dumating upang gawin ang Iyong kalooban, Oh
Dios.”  Hindi Siya palatutol na propeta.  Hindi Siya palatutol na Tagapagligtas.  Kundi ang Kanyang
kalooban ay natupok sa Kanyang pagsunod sa lahat ng kalooban at salita ng Kanyang Ama sa langit.  Siya
ay mas higit kaysa kay Jonas.

Ang mga tao sa Nineve ay nagsisi dahil sa pangangaral ni Jonas.  SIya ay palatutol na propeta.  Gayonman
sila ay nagsisi pa rin.  Siya ay nagsisi sa ilalim ng pangangaral ng isang pusong-makitid na propeta.
Naririnig natin ngayon ang Salita ng Dios na ipinadala sa atin buhay kay Jesu Cristo, na ang puso ay
nagmamahal na tuparin ang kalooban ng Dios.  Naririnig natin ang Salita ng Dios, na hindi dumarating sa
atin,  “Ito ang dapat kong sinabi sa iyo  kaya gawin at tapusin na natin ito.”  Kundi ito ay dumarating sa
atin sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo, ang Espiritu ni Cristo na siyang nagmamahal na sumunod sa
Ama.  Ating naririnig ang Salita ni Cristo!  

May teribleng kasalanan sa pagbati natin sa evangelio na may pagwawalang-bahala.  May teribleng
kasalanan sa pagbati kay Jesu Cristo na may kaibahan.  Siya ay higit na dakila kaysa kay Jonas.  Siya ang
masunuring lingkod ng Dios.  Pakinggan mo ang Kanyang Salita at manampalataya.

Meron pa.  Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay higit na dakila kaysa kay Jonas sa Kanyang kapangyarihan
ng paghatol.  Si Jonas ay ipinadala upang ipahayag ang kahatulan ng makapangyarihang Dios sa kanila
na mag-aalsa laban sa Dios.  Hindi Siya nagdadala ng kahatulan.  Subalit si Jesus ang nagpapatupad ng
kahatulan ng Dios.  Hindi lamang Niya dinadala ang Salita ng Dios, Kundi Kanyang ipinapatupad ang mga
kahatulan ng Dios.  Siya ay nauupo sa trono, ang lahat ng tao ay hahatulan Niya.  Siya ang
makapangyarihang Anak ng Dios.  Subalit Siya rin ay dakila sa Kanyang kapangyarihan ng kaligtasan.
Hindi makakapagligtas si Jonas.  Ang gumawa sa Nineve ay ang Espiritu ng Panginoong Jesu Cristo at
nagligtas ng Kanyang bayan.  Hindi rin makapagbigay ng biyaya si Jonas ng pagsisisi, ang biyaya ng isang
bago at banal na buhay.  Hindi siya makakapagdala nito, ng kanyang kapangyarihan sa kanyang
tagapakinig.  Makakalapit kay Jonas ang mga taga Nineve at magsasabi,  “Jonas, naniniwala kami na ang
sinasabi mo ay totoo.  May magagawa ka ba para basagin ang puso ko mula sa pagkakagapos sa
kasalanan?  Magagawa mo ba na italikod ang aking laman at gawin akong dalisay?”  Mapapailing ang ulo
ni Jonas at sasabihin,  “Hindi, hindi ko magagawa ‘yan.  Kahit nga ang pananampalataya ninyo sa aking
pangangaral ay hindi ko rin kapangyarihan.  Ito ay dahil sa aking Dios.  Wala akong kapangyarihan.  Ako
ay tumitingin sa Dios na may mga mata na nakatingin sa Kanya upang wasakin ang kapangyarihan ng
kasalanan sa inyong buhay.”

Subalit ang mas higit na dakila kay Jonas ay nasa harapan natin – ang Siyang nagbibigay ng pagsisisi –
ang Siyang gumagawa sa ating kalooban at gawin ang mabuting kaluguran sa Dios.  Nasa Kanya ang
kapangyarihan ng pagsisisi.  Makakapangaral tayo ng pagsisisi na gaya sa ipinangaral ni Jonas na pagsisisi.
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Subalit hindi tayo makakapagbigay ng pagsisisi.  Si Cristo ang Siyang nagbibigay ng pagsisisi.  Sa
pamamagitian ng Kanyang Salita na naipangaral Kanyang winawasak ang kapangyarihan ng kasalanan.
Sa pamamagitan ng pangangaral ng evangelio at sa pamamagitan ng buhay na Kasulatan na naipahayag
sa iyo, Kanyang iniaalis ang bakal na tanikala ng iyong mga kasalanan at nagbibigay sa iyo ng pagsisisi.

Saan ako nakakatagpo ng kalakasan upang makapagsisi?  Saan ko nahahanap ang biyaya upang
makapagbabago sa aking buhay tungo sa bawat kasalanan?  Ang kapangyarihan ay matatagpuan kay Jesu
Cristo, dahil Siya ang kapangyarihan ng buhay na Dios.  Ang dakila kaysa kay Jonas ay naririto.

Ang ating Panginoong Jesu Cristo ay nagbangon mula sa kamatayan.  At Siya ay nasa kanang kamay ng
Kanyang Ama sa langit.  Bilang Panginoon ng iglesia Kanyang binibigyan ng lubos na kaligtasan ang
Kanyang iglesia.  At Siya ay naghahari.  Sa mga anino ng Lumang Tipan ang Salita ni Jesu Cristo ay
naipangaral sa pamamagitan ni Jonas na naghatid sa Nineve ang pagsisisi.  Ngayon, ikaw at ako ay
nakatindig sa malayong liwanag:  ang lubos na gawa ni Jesu Cristo, ang buong kinasihang Kasulatan, ang
tinawag na iglesia upang ipangaral sa atin ang tapat na katotohanan ng Kasulatan.  Habang nakatayo ka
sa harapan ng dakilang liwanag ng kaganapan ni Cristo, ang Salita ng Dios ay dumarating sa iyo at sa akin
na nagsasabi,  “Sa araw ng paghatol ng mga tao ng Nineve, hahatulan ang lahat ng masasama at mga
tumanggi sa Cristo ng Kasulatan.  Dahil nang narinig nila si Jonas, sila ay nagsisi.  Kaya mas higit na
kaparusahan sa kanila na nakatagpo ng nararapat pero tinanggihan ang dakilang Liwanag na mas higit
na dakila kaysa kay Jonas.”

Ikaw ba ay nakatindig sa evangelio na nagwawalang-bahala?  O dahil sa biyaya ng Dios, ikaw ba ay
nakatindig sa pagsisisi?  At ikaw ba ay nakatingin kay Jesu Cristo, sa pamamagitan ng biyaya, sa lahat ng
iyong kaligtasan?  At ikaw ba ay namamangha sa kaawaan ng Dios na ipinakita sa iyo na hindi nararapat?

Ating ibigay ang sa pamamagitan ng pananampalataya ang lahat ng ating pag-asa sa mas dakila kay
Jonas, kay Jesu Cristo.  Tumayo tayo sa Kanyang liwanag.  Ating pakinggan ang Kanyang Salita.  At sa
pamamagitan ng biyaya ng Dios, tumalikod tayo mula sa mga kasalanan natin, magtiwala sa Kanya na
ating matatakasan ang walang hanggang kahatulan at mabubuhay ng walang hanggan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Inyong Salita at aming dalanagin na isakatuparan po Ninyo
ang mga ito sa aming mga puso.  Sa pamamagitan ni Jesu Cristo naming ito panalangin, Amen.


