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I SAMUEL 15:22-23 
"ANG KASIYAHAN NG DIOS SA PAGSUNOD" 

NI REV. CARL HAAK 
 
Habang nakikinig kamakailan sa isang Cristianong himpilan ng radyo, narinig ko ang tawag ng isang 
lalaki sa isang Cristitanong tagapayo.  Ang lalaking tumawag ay isang doktor, isang anesthesiologist, 
na nagpapahayag ng Cristianismo at nagtatrabaho din ng kabahaging oras (part time) sa isang 
klinika ng aborsyon.  Sinabi niya sa tagapayo na, bagaman personal niyang tinututulan ang 
aborsyon, nadarama niyang ang mga babae, gayunpaman, ay nangangailangan ng medikal na 
pangangalaga at ng pagpapabawa ng kirot.  Samantalang personal siyang hindi nagsasagawa ng 
aborsyon, ginagamot naman niya ang mga babaeng nagpapalaglag.  Pakiramdam niya, bilang 
Cristiano, ito ay isang dakila at mabuting gawa.  Naniniwala siyang nagbibigay siya ng paglilingkod 
sa pagpapabawa ng kirot sa pangalan ng Panginoon. 
 
Ang tagapayong tinawagan niya ay tahasang nagsalita:  “Walang lugar sa isang Cristiano ang 
isangkot ang kanyang sarili sa pagpatay sa mga bata.”  Oo, naisip ko, mismo! Ang pagsunod ay mas 
mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. 
 
Pangkaraniwan na sa mga tao, at sa ating sarili, na gamitin ang ipinalalagay na alay sa Panginon 
bilang pagbibigay-katwiran sa pagsuway.  Pangkaraniwan nang iparada sa harap ng Dios ang tila 
isang uri ng paglilingkod na Kanyang inutos bilang pagbibigay-katwiran sa paghihimagsik at 
pagsuway.   Ito man ay kabataang abala sa paglilinis ng pagawaan ng kanyang ama dahil kagabi ay 
sumuway siya kasama ng kanyang kotse; o ito man ay ang iglesia na gumagawa ng malaking 
kuskus-balungos tungkol sa gawaing pagsamba at lahat ng nangyayari ngunit hindi nagtuturo ng 
mga doktrina at mga kautusan ng Dios.  Napakadali, syempre, na isipin ang iba.  Dapat nating 
balingan ang ating sarili at dapat nating suriin ang sarili nating mga buhay. 
 
Ang mga salitang iyon, “Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng 
mga tupang lalaki,” ay tanyag na mga salita sa Kasulatan.  Sila ang mga salitang sinabi ni Samuel kay 
Saul sa I Samuel 15.  Ipinahayag ito ni Samuel kay Saul na inakalang ang mismong kabaligtaran ang 
totoo – na ang alay at dakilang mga gawa ay mas mabuti kaysa pagsunod.  Ang Dios ay nagbigay, 
natatandaan mo, ng utos kay Saul:  Humayo ka at ganap mong puksain ang mga Amalekita.  Ang 
dahilan ay ang mga Amalekita, na mga inapo ni Esau, ay sinalakay ang Israel nang 
pinangungunahan sila ng Dios sa paglabas sa Ehipto at sinalakay sila mula sa likuran.  Si Saul ay 
inutusang ganap silang puksain.  Ang Dios ay nagbigay ng malinaw at di-mapagkakamalang utos.  
“Ngayo'y umalis ka at lipulin mo ang Amalek, at  iyong lubos  na wasakin ang lahat nilang pag-aari.  
Huwag kang magtitira sa kanila kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at 
tupa, kamelyo at asno.” 
 
Si Saul ay sumuway.  Itinira niya ang pinakamabuti sa mga baka para sa kanyang sarili.  Pinanatili 
niyang buhay si Agag, ang hari ng mga Amalekita.  Nang siya ay hinarap ni  Samuel, 
pinangatwiranan ni Saul ang kanyang ginawa dahil sa kanyang hangarin na mag-alay.  Sinabi niya 
kay Samuel, “Sumuway ako upang ako ay makapag-alay.  Sumuway ako upang makagawa ako ng 
bagay na mas mahalaga kaysa pagsunod.  Maaari akong magbigay sa Dios ng dakilang handog na 
mga hayop.”  Ngayon, syempre, nagsinungaling siya.  Hindi itinirang buhay ni Saul ang 
pinakamabuti sa mga baka para ialay.  Iyan ay lumabas na lang sa kanya bilang mabuting linya nang 
nasa harap na niya ang propeta.  Itinira niya ang mga iyon dahil sa kasakiman.  Maging si Samuel ay 
sasabihin sa kanya, “Itinira mo sila upang dumaluhong sa samsam para sa iyong sarili.” 
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Sa ngayon ang kasinungaling iyan ay hindi ko inaalala.  Mayroong mas malalim na usapin.  Ang mas 
malalim na usapin ay ito:  Ang ang kasiya-siya sa Panginoon?  Alay o pagsunod?  Iyon ang mga 
mapamimilian, hindi ba?  Ang pagsunod ay ang gawin ang sinasabi ng Dios na gawin natin:  na 
ipatupad ang Kanyang kalooban, na sundin ang Kanyang mga utos, na tahakin ang daan na ginawa 
Niyang malinaw.  Ito ay sa biyaya.  Ang pagsunod ay sa biyaya.  Ito ang pagnanasa (Apoc. 14) na 
sundin ang Kordero saanman Siya pumaroon.  O, sa mga salita ni Jesus, “na tumanggi sa ating sarili, 
pasanin ang ating krus, at sumunod sa Kanya.”  Ang pagsunod ay ipinahahayag sa mga salitang iyon 
ni apostol Pablo sa kanyang pagbabagong-loob:  “Ano ang nais mong gawin ko?”    
 
Ngayon kabilang sa pagsunod ay sumunod tayo ng lubos at ganap gaya ng inuutos ng Panginoon.  
Inakala ni Saul na kapag ginawa niya halos lahat nang wasto, iyon ay mabuti na, at iyon ay ibibilang 
na pagsunod.  Subalit hindi iyon pagsunod.  Hindi pagsunod ang puksain lahat ng mga Amalekita 
maliban sa isa.  Hindi pagsunod ang puksain ang lahat ng mga hayop maliban sa ilang mabubuti.  
Ang pagsunod ay gawin ang lahat ng inuutos ng Panginoon.  Ito ay hindi lubos na pagsunod.  Wala 
tayo ng ganap na pagsunod na iyon.  Gayunman hinihingi ng Dios ang eksaktong pagsunod.  Ang 
Kanyang mga utos ay hindi maaaring pag-usapan.  Ang sumunod ay nangangahulugang tayo ay 
makikinig sa tinig ng Panginoon.  Nakikinig tayo sa Salita ng Dios.  Sa Salitang iyon, sinasabi sa atin 
ng Dios kung ano ang Kanyang kalooban.  Makikinig tayong mabuti at gagawin natin ang sinasabi 
Niya.  Ginagawa natin iyan dahil sa pag-ibig.   
 
Ang isa pang mapagpipilian sa pagsunod ay paghahandog.  Ang paghahandog dito ay tumutukoy sa 
panlabas at pormal na mga gawain ng pagsamba o ang mga seremonya ng relihiyon.  Sa Lumang 
Tipan nagdadala ang bayan ng Dios ng kanilang mga lalaking tupa upang ihandog sa Dios bilang 
tanda ng debosyon at pagmamahal sa Kanya.  Sila ay pinaniniwalaang maghahandog.  Gaya ng 
nalalaman mo mula sa Lumang Tipan, sinasabi ng Dios na sila ay magdadala ng mga handog sa 
Kanyang harapan.  Hindi iyan hinahamak ng Dios sa sarili nito.  Sinasabi Niya sa Awit 50:  “Hindi 
kita sinasaway dahil sa iyong mga handog; laging nasa harapan ko ang iyong mga handog na 
sinusunog” (t. 8).  Ngunit, gaya ng nalalaman mo, itong buong kaisipan ng alay at paghahandog di 
nagtagal ay namatay na kaugalian, isang malinaw na pormal, panlabas na gawain.  Ngayon ang mga 
handog at mga handog na sinusunog ay mga gawang pagsamba na hinihingi sa atin ng Dios:  ang 
pampublikong pagtitipon sa araw ng Panginoon, ang pag-upo sa ilalim ng Kanyang Salita, ang 
paggamit ng mga sakramento, ang pag-awit ng mga Salmo, pananalangin, mga kaloob, debosyon sa 
pamilya at indibidwal na buhay – lahat ng ito ay handog.  Ngayon ang pagsunod ay mas mabuti 
kaysa alay.  Muli, hindi iyan nangangahulugan na ang alay ay walang halaga at tinatanggihan ng 
Dios.  Ang Dios mismo ay ginagawang malinaw na Siya ay may malaking kasiyahan sa mga handog 
ng pagsamba.  Ngunit sinasabi ng Dios, “Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga 
handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon?’  Ang punto ay ang 
paghahandog nang walang pagsunod ay bulok. 
 
Higit pa.  Ang kaibhan sa pagitan ng pagsunod at paghahandog ay itong paghahandog ay ibibigay sa 
kapinsalaan ng pagsunod.  Handog na ibinigay sa pagsuway, handog na walang pagsunod, handog 
na ibinigay upang pagtakpan ang pagsunod – iyan ay si Saul.  Siya ay maghahandog.  Siya ay 
magsasagawa ng pampublikong pagsamba.  Bakit?  Upang pagtakpan ang kanyang pagsuway.  Siya 
ay sasamba.  Ngunit hindi siya sasamba sa paraan ng pagsunod.  Siya ay magpapatirapa at 
mananalangin at maghahandog upang pagtakpan ang kanyang pagsuway. 
 
Sinasabi ng Dios na ang ganyang uri ng paghahandog ay karumal-dumal sa Dios.  Ang Dios ay 
nasisiyahan sa pagsunod.  Sinasabi ng Dios, “Putulin mo ang pagsunod, at lahat ng gawang 
pagsamba ay kapaguran sa Dios.”  Sinasabi ng Dios sa Isaias 1, “Ito ay karumal-dumal sa Akin, hindi 
ko na matiis ang kasamaan.”   
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Alalahanin na si Saul ay hindi lamang isang indibidwal kundi siya ay hari sa bayan ng Dios.  Nang 
hindi sumunod si Saul, pinawalan niya ng karapatan ang kanyang sarili sa pagiging hari.  Sabi ni 
Samuel, “Sapagkat itinakuwil mo ang salita ng Panginoon, itinakuwil ka rin ng Panginoon.”  Ang 
pagsuway ni Saul, samakatuwid, ang nagbukas ng daan para sa haring ayon sa puso ng Dios – si 
David.  At si David ay ayon sa mismong puso ng Dios dahil siya ay namuno sa pagsunod.  Hinanap 
niya ang kalooban ng Dios at ipinatupad niya ang mismong kalooban ng Dios, bagaman ginawa niya 
ito ng hindi perpekto. 
 
Sa pagpapasalamat, tayo man ay dapat mag-alay ng mga handog ng pagsunod.  Iyan ay totoo sa 
iglesia.  Ngayon malaki ang pagbibigay-diin sa pagsamba.  Masalimuot na mga ritwal at seremonya 
sa pagsamba.  Marami ang nasisiyahan sa paghahandog – masalimuot na mga gawaing pagsamba – 
ngunit hindi sa pagsunod.  Sa halip na puspusang pagtuturo ng katekismo sa mga bata at kabataan 
na inutos ng Dios – pakainin mo ang aking mga tupa (Juan 21:17) – sa halip na pagtuturo sa mga 
bata at kabataan sa kasaysayan at doktrina ng banal na Kasulatan, pinapalitan ito ng iglesia ng mga 
dula, pelikula, at mga konsiyerto.  Bakit?  Hindi dahil ang mga pelikula, konsiyerto, at mga dula sa 
iglesia ay kasiya-siya sa Panginoon.  Kundi dahil ang mga bagay na ito ay kasiya-siya sa mga 
kabataan at mga bata.  Ang pagbabago sa pagsamba, na tinatawag, na pumapalit sa pangangaral at 
pagtuturo ng salita ng Dios ay hindi dahil ang mga bagay na pumalit sa pangangaral ng salita ng 
Dios ay kasiya-siya sa Panginoon, kundi sila ay kasiya-siya sa mga tao. 
 
Sinasabi ni Samuel, “Ang mahalaga ay hindi ang kung ano ang kasiya-siya sa atin, ito’y kung ano ang 
kasiya-siya sa Panginoon.”  Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa alay.  Sinasabi ng Dios sa iglesia, 
“Ipangaral, pangasiwaan ang mga sakramento, isagawa ang Cristianong disiplina, turuan ang mga 
bata at mga kabataan.  Ang mga bagay na ito ay kasiya-siya sa Akin at sa mga bagay na ito Ako ay 
nagagalak.  Ang pagsunod sa mga tandang ito at pagkatawag ng iglesia – iyan ang mahalaga.”  
Sinasabi ng Dios na ang mga tungkulin sa iglesia ay dapat hawakan ng mga lalaking dapat 
magpakain ng salita ng Dios sa kawan.  Ang Dios ay hindi nasisiyahan sa handog ng mga babae na 
gumagamit ng kanilang mga kaloob sa mga tungkuling ito.  Ang parehong salita ng Dios ay dapat 
salitain sa mga babae sa mga tungkulin sa  iglesia.  Kapag ang habol ay, Paano ang kanilang mga 
kaloob?  Paano ang mga kahanga-hangang bagay?  Hindi ba may malaking kasiyahan ang Panginoon 
sa handog gaya ng pagsunod?  Ang Dios ay hindi maloloko ng handog, sa mga banal na pananalita 
tungkol sa mga kaloob.  Siya ay nasisiyahan sa pagsunod mula sa Kanyang iglesia. 
 
Subalit ito ay magagamit din sa ating personal na buhay.  Ang Dios ay nasisiyahan sa pagsunod sa 
pagsisisi at kabanalan at espiritual na paghiwalay mula sa sanlibutan.  Gaano kabilis nating maiisip 
na mapagtatakpan ng handog ang lahat.  Kung magbibigay tayo ng isang araw, Linggo, sa bahay ng 
Panginoon, pagkatapos ay magbabalik tayo sa anim na araw kung saan ang pagsuway ay makikita 
sa ating buhay.  Makapag-aalay tayo ng handog ng panalangin at debosyon sa itaas sa ating 
pagluhod kapag tayo ay matutulog na at mananalangin sa Dios, gayunman sa ibaba, bago pa tayo 
pumunta sa ating silid, ang mag-asawa ay nagkakasala laban sa isa’t isa.  Kahit paano ay iniisip natin 
na ang panalangin, sa halip na hangarin ang wastong pakikipagkasundo at kapatawaran, ay mag-
aayos sa mga bagay-bagay.  Maaari tayong magpanatili ng anyo ng relihiyon.  Maaari nating isaisip 
ang kasalanang bumibitag na ating pinagbibigyan at iniiwang hindi ipinako sa kalooban natin.  
Gayunman ay nagpapatuloy tayo sa mga totoong rituwal ng ating relihiyon na iniisip na ang rituwal 
na iyon ay mas mahalaga kaysa pagsunod. 
 
Ang pagsunod ay higit na mas mabuti kaysa alay.  Bakit?  Una sa lahat, dahil sa kasamaan ng 
pagsuway.  Sinabi ni Samuel kay Saul, “Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng 
pangkukulam, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga dius-diosan.”  
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Iyan ay mabigat.  Kung pinaliliit natin ang pagsuway, ito ay dahil ang tunay na pagpapakumbaba at 
pananampalataya sa Dios ay hindi naninirahan ng may kamalayan sa ating mga puso.  Ito ay dahil 
matitigas ang ulo natin, sarili ang nasusunod, mapilit sa sarili nating paraan.  Ang pagsuway ay 
hindi pagkalito.  Ang pagsuway ay hindi ilalagay natin ang ating sarili sa kalagayan na naguguluhan 
tayo at hindi masabi kung ano ang dapat nating gawin.  Sasabihin ba natin ang katotohanan?  
Gagawin ba natin ang sinabi sa atin?  Dapat ba tayong magkaroon ng mga kaibigang masama?  
Pagkatapos ay sasabihin natin, “Ay, naguguluhan ako.”  Hindi.  Hinding-hindi tayo naguguluhan.  
Ang pagsuway ay dahil tayo’y mapagmataas.  Isinasaisip natin ang kaisipan na ang mga ninanais 
natin ay mas mahalaga kaysa sa pakikinig sa Dios. 
 
Ipinapakita ni Samuel ang kabigatan ng ganitong pagsuway.  Sabi niya, “Ang paghihimagsik ay gaya 
ng kasalanan ng pangkukulam.”  Ang pagsuway ay paghihimagsik laban sa Dios.  Sabi niya ito ay 
pangkukulam at katigasan ng ulo.  At ito ay gaya ng kasalanan ng pagsamba sa mga dius-diosan.  
Ngayon ang pangkukulam at pagsamba sa mga dius-diosan ay mga anyo ng pagsuway sa unang 
utos:  “Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.”  Ang pangkukulam ay ang 
kasalanan ng paghahanap ng di-pangkaraniwang kapangyarihan at kaalaman sa hinaharap mula sa 
kung saan maliban sa Salita ng Dios.  Ang pagsamba sa dius-diosan ay pagsamba sa ibang dios.  Ang 
pagsuway ay katulad lamang ng pangkukulam at pagsamba sa dius-diosan.  Iyan ang pagsuway.  Ito 
ay pangkukulam at pagsamba sa dius-diosan.  Kung paanong ang mananamba sa dius-diosan at at 
isang sumasangguni sa mangkukulam ay naghahanap ng isang tao o bagay maliban sa Dios upang 
maging gabay niya, gayundin ang isang sumusuway sa Dios ay gumagawa ng parehong bagay – 
humahanap ng gagabay sa kanyang buhay sa pamamagitan ng isang bagay maliban sa Salita ng 
Dios.  Samakatuwid, ito ay pangkukulam at pagsamba sa dius-diosan. 
 
Magsasagawa ka ba ng pangkukulam?  Sasamba ka ba sa dius-diosan?  Sasabihin mo, Ah, hindi! 
Sinasabi ng Dios na ang pagsuway ay ipinanganak sa katulad na kasalanan.  Ang pagsuway ay 
pagtatakwil sa soberanong awtoridad ng Dios na maghari sa aking buhay at paglalagay sa aking 
sarili katabi ng at sa ibabaw ng Dios upang malaman kung magiging ano ako at ano ang aking 
gagawin.  Ang pagsuway ay tumangging ipahayag mula sa puso na ang Dios ay ang Dios ng aking 
buhay.  Ito ay pagsasabing may mas mabuti pang sundan kaysa sa Dios.  Para kay Saul ito ay ang 
taong-bayan.  Ang dios ni Saul ay ang mga tao at ang kanyang sarili.  Sabi niya kay Samuel, “Ang 
taong-bayan ay kumuha sa mga samsam, at ginawa ito ng taong-bayan, at ginawa iyon ng taong-
bayan.”  Mas iniisip niya at inaalala ang taong-bayan kaysa sa Dios.  Ngunit nais niya rin ito para sa 
kanyang sarili.  Sa katotohanan, sa huli, hindi ang taong-bayan ang nagpa-paling sa kanya.  Sinunod 
ni Saul ang sarili niyang kalooban, ang sarili niyang tinig, ang sarili niyang mga pagnanais. 
 
Ang Dios ay nasisiyahan sa pagsunod dahil ito ay mabuti.  Ang Dios ay nasisiyahan sa pagsunod.  
Ang Dios ay masaya.  At bakit Siya masaya?  Dahil, kung paanong ang pagsuway ay pagtatakwil sa 
Dios, ang pagsunod ay ang pinakamagandang kapahayagan ng Dios na maaaring gawin.  Ang 
pagsunod sa Panginoon ay pagsasabing, “Ang Panginoon ay Dios! Siya ang aking Dios.  
Nagpapahayag ako at nagpapasakop sa Kanyang awtoridad at pagka-Panginoon.  Siya ang aking 
Dios, pinagtitiwalaan ko Siya at minamahal.  Nais kong sundin at igalang Siya.  Kung gaano ko Siya 
kamahal ay ipapakita ng aking mga kilos.” 
 
Ang daan ng pagsuway ay maaaring magmukhang napakalaki at makinang.  Sinasabing, “Ah, mahal 
na mahal namin ang isa’t isa at hindi nanaisin ng Dios na itatwa namin ang aming nararamdaman sa 
isa’t isa at kung gayon ang pagnanasa at pangangalunya ay pinahihintulutan.  Iyan ay pagsuway sa 
Dios ngunit mahal na mahal namin ang isa’t isa.”  At, “Magkakaroon ako ng napakaraming pera para 
sa iglesia sa trabahong ito na naglalayo sa akin mula sa iglesia at nagdadala sa akin sa lugar kung 
saan ay hindi ko alam kung mayroong matibay, biblikal, na iglesiang Reformed.  Ngunit ayos lang 
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dahil magkakaroon naman ako ng napakaraming pera sa trabahong ito at sa pamamagitan ng 
perang iyan ay makakapag-ambag ako ng higit sa iglesia.” 
 
Hindi iyan kasiya-siya sa Dios.  Iyan ay pagtatakip sa pagsuway. 
 
Ang pagsunod ay paggawa ng kalooban ng Dios sa iyong buhay.  At sinasabi ng Dios, “Nasisiyahan 
ako diyan dahil walang sermon at walang tula at walang piyesa ng musika ang napakaganda gaya ng 
buhay ng pagsunod sa Dios.”  Napakadakila ng pagsunod.  Ito ay dakila sapagkat ito ay katunayan ng 
biyaya ng Dios na makapangyarihang gumagawa at kumikilos sa ating mga kaluluwa. 
 
Pakinggan ang Salita ng Dios:  Ang pagsunod ay nagpaparangal sa Dios.  Tapat, mula sa pusong 
pagsunod.  Ang pagsisisi ay lumuluwalhati sa Dios.  Ito ang Kanyang kasiyahan.  Ang bunga ng krus 
ni Jesu Cristo ay buhay ng maprinsipyong pagsunod sa Dios ngayon sa ating mga puso, at isang 
araw, sa kaluwalhatian, lubusan.  Ang kasiyahan ng Dios sa pagsunod ay napakahalaga.  
Samakatuwid, para sabihin Niya sa atin, “Magaling! mabuti at tapat na alipin,” ah, anong mga salita 
para marinig ng mga mortal lamang.  Ah, para sa biyaya, kung gayon, para sa bawat araw upang 
mamuhay sa pagsunod sa Kanya.  Iniligtas tayo ni Cristo upang maipakita natin ang ating pagpupuri 
at pasasalamat.  At walang anumang makapagpapahayag ng papuri sa Dios gaya ng pagsunod. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, lumalapit kami sa Iyo bilang masuwayin, matigas ang ulo, mapagsamba sa dius-diosan na 
makasalanan.  Ipinahahayag namin na ninanais naming sundin ang aming sarili at ang mga 
pagnanasang naroon.  Patawarin Mo po kami.  Alisin mo mula sa amin sa pamamagitan ng Iyong 
Salita ang lahat ng aming mga banal na palusot.  Huwag mong ipagkaloob sa amin, O Panginoon, na 
gawin ang mga gawa ng banal na pagsamba at habiin sila na maging balabal para sa makasalanang 
buhay.  Gawin mo, O Panginoon, na ang aming mga gawang pagsamba ay maisagawa mula sa 
masunuring puso, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, Amen. 

 


