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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Habakuk 3:17-19

"Gayunma’y Magagalak Ako Sa Panginoon"

ni Rev. Carl Haak

Ikaw ba’y laging nagpapasalamat sa Dios?  Ikaw ba ay nagpapasalamat sa lahat ng panahon at sa bawat
kalagayan ng iyong buhay?

Iniuutos sa atin ng ating Dios sa Efeso 5:20, “Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan
ng ating Panginoong Jesu Cristo, sa Dios na ating Ama.” 

Mayroon ba, marahil, mga panahon at kalagayan sa iyong buhay nang ang pagpapasalamat ay hindi
narinig mula sa iyo sa bakuran ng langit?  Ito kaya, marahil, na ang iyong pagpapasalamat ay nakaugat
lamang sa mga bagay, nakaugat lamang sa mga bagay na patungo sa iyong daan?  O ang iyong
pagpapasalamat sa Dios ay nakaugat sa nag-uumapaw na papuri sa Dios ng iyong kaligtasan?

Maaari ka bang maging mapagpasalamat sa pinakamadilim na mga araw?  Maaari ka bang maging
mapagpasalamat sa pinakamalaking personal na kasindakan na mangyayari sa iyo?  Masasabi mo pa rin
ba, “Gayunma’y magagalak ako sa Panginoon; ako’y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan”?

Ang pagdiriwang ng Pagpapasalamat ay nasa atin.  Ang pagdiriwang ng Pagpapasalamat ay maaaring
maging napakamapanganib na panahon.  Napakamapanganib dahil dapat nating tandaan na ang
pagpapasalamat ay hindi isang araw.  Ang pagpapasalamat ay ang buhay kung saan tayo ay tinawag kay
Jesu Cristong ating Panginoon.  Kung tayo ay nagpapasalamat lamang sa Araw ng Pagpapasalamat, kung
tayo ay nagmumukha lamang nagpapasalamat sa isang araw, at kung ang pagpapasalamat ay hindi ang
makatuwirang halimbawa ng ating buong buhay, kung gayon tayo ay nagmumukhang mapagkunwari sa
harapan ng Dios.   Kung mayroon tayong paniwala sa anumang anyo na ang tungkulin ng pagpapasalamat
ay ginagawa sa loob ng isang araw, kung gayon ay nagmumukha tayong mga Fariseo sa harapan ng Dios.
At kung ang ating pagpapasalamat ay nakaugat lamang sa mga kaloob ng Dios, sa mga ibinibigay Niya
sa atin – ang mabubuting bagay na ibinibigay Niya sa atin at hindi sa lahat ng bagay – at kung ang ating
pagpapasalamat ay hindi nakaugat sa Dios mismo, kung gayon ang ating pagpapasalamat ay isang
mababaw, paimbabaw na pagpapasalamat.  Ito ay kumukupas.  Mas malala, ito ay kasuklam-suklam sa
harapan ng Dios.

Ang tunay na pagpapahayag ng pagpapasalamat ay matatagpuan sa hula sa Lumang Tipan ng Habakuk
3:17-19.  Paki-buksan po ang inyong mga Biblia at basahin ang sitas.

Ang pagpapasalamat ni Habakuk ay isang halimbawa ng tunay na pagpapasalamat, ang pagpapasalamat
na ating tungkulin.  Ang pagpapasalamat ni Habakuk ay hindi umaasa sa o kinailangan ng mga panlabas
na bagay.  Ito ay nakaugat sa Dios.  At ito ay nakaugat sa pagdanas sa hiwaga ng kaligtasan ng Dios.

Tingnan natin, sa ilang sandali, ang kahanga-hangang pagpapasalamat na ito.
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Ang propetang si Habakuk ay nagpapahayag na ang kanyang pagpapasalamat ay hindi magiging
madalang.  Ang kanyang pagpapasalamat ay hindi magiging mababaw, hindi magkakaroon ng mga simula
at paghinto.  Hindi lamang ito kapag ang mga bagay ay mabuti.  Ang kanyang pagpapasalamat ay
nakaugat sa malawak at personal na karanasan ng kaligtasan ng Dios at sa kasalukuyang katiyakan na
ang Dios ang kanyang kalakasan.  

Ipinapangako ni Habakuk na ang kanyang pagpapasalamat ay sa Dios sa lahat ng panahon, mula sa
kanyang kasalukuyang kalagayan sa buhay, mula sa tunay na mga katayuan sa sarili niyang buhay.  Ang
mga talatang ito ay tunay na kasukdulan ng kanyang pananampalataya.  Kung babasahin mo ang hulang
ito makikita mo na hindi siya nagsimula sa mataas na antas-espiritual.  Napakaigsi, si Habakuk ay nabuhay
sa panahon ng kasindak-sindak na espiritual na panghihina -  marahil sa panahon ng masamang haring
si Manassah.  Si Habakuk ay isang lalaking lubos na naguguluhan sa nangyayari.  Nais niyang ipagkasundo
kung ano ang nakita niya at ano ang kanyang sinasampalatayanan.  Nakita niya na ang Juda ay nasa
tumalikod na kalagayan.  Lumayo na siya sa Dios.  Nalimutan na niya Siya at ibinigay ang kanyang sarili
sa maling mga dios at sa masasamang gawain.  Ang larawan ay napakasama habang ipinapakita niya ito
sa unang kapitulo ng kanyang hula.  Binabanggit niya ang kasalanan at karahasan at bisyo bilang laganap
sa bayan ng Dios, habang yaong namumuno sa bayan ng Dios ay pabaya at walang pakialam.  Ang
kautusan ng Dios ay hindi ginagamit.  May espiritual na paglayo at moral na panghihina.

Nagpatuloy siya sa pagsasabi sa atin sa hula na siya ay umiyak, siya ay nanalangin.  At sinagot siya ng
Dios sa kabuuang hindi inaasahang paraan.  Sabi ng Dios, “Narinig kita, Habakuk.  Subalit ito ang gagawin
ko.  Magpapadala ako ng kasamaan sa bansang ito.  Ipapadala ko ang isang bansa (Babilonia) upang
sakupin ang lupain at upang parusahan sila.”

Pagkatapos, sa kapitulo 2, nagpatuloy ang Dios sa pagsasabi sa kanya kung paanong ang mga paraan ng
Dios ay laging dapat ipagkasundo sa Kanyang kabanalan at kadakilaan.  Ngayon, sa kapitulo 3, si Habakuk
ay tumutugon sa lahat ng ito at nagsisimula siyang tumingin sa mga karanasang pinagdaanan niya.
Binalikan niya ang buong kasaysayan ng bayan ng Dios.  At inalala niya ang mga dakilang bagay na
ginawa ng Dios.  Tinuyo ng Dios ang mga ilog at dagat.  Sinira Niya ang mga kabayo at mga karwahe.
Pinatigil Niya ang araw at buwan.  Sinugatan Niya ang ulo ng masama.  Nakita ni Habakuk ang karingalan
ng Dios sa lahat Niyang mga gawa, ngunit lalo na sa kahanga-hangang gawa kung saan ang buo Niyang
kapangyarihan at karunugnan ay inihayag – ang kaligtasan ng Kanyang bayan.

Kaya si Habakuk, ngayon ay nakatingin kay Jehovah ang Dios ng kaligtasan, ay gumawa ng
kamangha-manghang pangako, isang sumpa.  Sabi niya, “Bagaman ang lahat sa aking paligid ay mawasak
at mawalan ng pag-asa, gayunma’y magagalak ako sa aking Dios.”  Mayroon tayo ditong isang lalaking
nakipagbuno sa mga paraan ng Dios, na nagtanong ng:  “Paanong ang Dios ay magiging makatarungan
at gayunman ang mga bagay na ito ay nangyayari?”  Narito ang isang lalaki na sandaling nagsabi, “Tila
hindi ko maunawaan ito.”  Ngunit ngayon ang kanyang ulo ay malinaw.  Ang kanyang ulo at ang kanyang
isip ay dinala sa pagpapasakop sa Dios.  At nakikita niya ang kadakilaan ng Dios.  Siya ay dinala ng
mukhaan sa Dios.  Pagkatapos ay tumingin siya sa nakaraan.  At tiningnan niya ang kasalukuyan sa
liwanag ng nakaraan at nakita na laging inililigtas ng Dios ang Kanyang bayan sa kanilang kagipitan.  Lagi
Niyang pinapangalagaan ang dangal ng Kanyang pangalan.

Kaya, habang nakatayo sa talampas ng pananampalataya, si Habakuk ay gumawa nitong matapang na
pangako:  “Pupurihin ko Siya.  Bagaman ang lahat ng panlabas na tulong ay mawala sa akin.  Kahit ang
bawat nakikitang tukod na umaalalay sa akin, kung ang bawat sabitan sa bangko, ay mabuwal sa ilalim
ko, gayunman ay tatayo ako at pupurihin ko ang Panginoon kong Dios.  At gagawin ko iyon sapagkat
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nakita ko ang aking Dios.  Nakita ko na ang Kanyang mga paraan ay laging paraan ng kabanalan at
katapatan.”

Ngayon, isaalang-alang mo iyan.  Nagpasimula si Habakuk na isaalang-alang ang kawalan ng lahat ng
kaginhawahang pang-nilikha.  Isinaalang-alang niya kung paano na kapag ang lahat ng umaalalay sa
kanyang makalupang buhay ay inalis.  Naisip niya ang isa sa pinaka nakakalungkot at pinaka madilim na
larawan na malalaman ng isang tao.  Nagsasalita siya, syempre, tungkol sa kanyang panahon.  At
gumagamit siya ng wika na pang-agrikultura sa kanyang panahon.  Sabi niya, “Bagama’t ang puno ng igos
ay hindi mamulaklak.”  Alam natin na ang igos ay produktong pangunahin.   Nakakagawa dito ng keyk at
pagkain.  Karamihan sa kanilang pagkain ay umaasa dito sa punong igos.  At sinabi niya, “ang olibo ay
hindi magbubunga.”  Ang punong olibo sa kanila ay parang mantekilya sa atin.   Iyon ay napakahalaga
– ang langis ng olibo.  Pagkatapos ay sinabi niya, “at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain.”
Tinutukoy niya ang mais, ang trigo – kung walang ani at walang madala sa mga imbakan.  At “ang kawan
ay aalisin sa kulungan.”  Ang tupa ay napakahalaga din sa panahong iyon sa Israel.  Paano kung sila ay
pumunta sa pastulan at hindi na muling bumalik, alisin sa kulungan?  At paano kung wala ng bakahan sa
mga silungan, iyon ay, kung ang kamalig ay mawawalan ng laman at ang hayop ay mamatay at mawala?

Kaya, sa mga salitang iyon ay iniisip niya ang pagkawasak sa ekonomiya at kapahamakan.  Sinasabi niya
ang mga kalagayang patungo sa taggutom, mga batang umiiyak, mga batang buto’t balat.  Kung ilalagay
natin ang talatang 17 sa kasalukuyang katawagan:  Magkaroon man ng pagbagsak ng ekonomiya,  takot
sa mga bangko, pagbaba at pagkawala ng halaga ng pera, pagkawala ng mga trabaho, pagsasara ng mga
pamilihan, lahat ng ating mga repridyeretor ay mawalan ng laman, ang ating mga taguan ng pagkain ay
matuyot, mawala ang ating mga ipon at halaga ng ari-arian, ang mga negosyo ay lamunin at malusaw,
maiwang walang isang kusing, mawala ang mga pag-aari at mga sasakyan at mga damit, damit lamang
sa ating likod ang naiwan.   Gayunman, sabi niya, “Pupurihin ko ang Panginoon.”

Hindi natin halos maisip iyan.  Hindi natin halos maisip iyan dahil mayroon tayong sobra-sobra.  Lagi
tayong mayroong sobra-sobra.  Subalit iyon ang kanyang sinasabi.  Sinasabi niya, Kahit ang trabaho ko
ay mawala, ang sweldo ko ay maputol, ang mga pinamuhunan ko ay binili, ang kakayahan ko upang
magbigay ng isang subong pagkain ay matuyot, at ang aking kalusugan at aking mga mahal sa buhay ay
mawala at iwanan ako, gayunma’y magagalak ako sa Panginoon, ako’y magagalak sa Dios ng aking
kaligtasan.

Masasabi mo ba iyon?  Iyon ay tunay na pagpapasalamat.  Paanong masasabi iyon ni Habakuk?  Iyon ba
ay isang pagyayabang?  Sasabihin mo, imposible iyan.  Walang makakagawa niyan.  Paano siya
nakakatiyak na tunay, gaano man kalungkot ang kanyang kalagayan, pupurihin n’ya pa rin ang Dios?  Ang
sagot ay ito:  ito ay dahil sa ang kanyang pagpapasalamat at pagpupuri sa Dios ay nakaugat sa kaligtasan
ng Dios at sa kalakasan ng Dios.  At ang mga iyon ay hindi kailanman maaalis.  “Gayunma’y magagalak
ako sa Panginoon, ako’y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.  Ang Dios, ang Panginoon ay aking
kalakasan.”  Ang lupa, ang ugat, ang pinakamalalim na dahilan sa kanyang pagpapasalamat ay nasa Dios,
at sa katapatan ng Dios.  Wala ito sa mga bagay na ibinigay sa kanya ng Dios.  O, gaano siya
nagpapasalamat sa mga bagay na iyon na ibinigay sa kanya ng Dios.  Subalit ang kanyang
pagpapasalamat ay hindi natapos, ni ito man ay ayon sa mga bagay na iyon, kundi sa Dios na
tagapagbigay.  

Ikaw ba ay nagpapasalamat sa Dios?  Ikaw ba ay nagpapasalamat sa Dios bilang iyong Tagapagligtas at
iyong kalakasan?  O ikaw ba ay nagpapasalamat lamang sa kung ano ang ibinigay Niya sa iyo sa buhay
na ito?  Huwag magkamali ng pakahulugan.  Dapat tayo at tayo nga ay nagpapasalamat sa Kanyang mga
kaloob, na masaganang ibinigay sa atin.  Lahat ng iyon ay ibinigay.  Lahat ng mayroon tayo ngayon, isa
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mang hibla nito ay hindi atin.  At para sa lahat nang ito dapat nating ipagpasalamat sa kanya.  Sapagkat
inilagay Niya ito sa ating mga kamay, at dapat nating gamitin lahat ng ito bilang Kanyang mga katiwala.
Ngunit ang ating pasasalamat, upang maging tunay at magtatagal at matagumpay,  ay dapat maging
malalim.  Dapat itong nakaugat sa Isa na nagbigay nito sa atin.  Dapat ito sa bandang huli ay malalim na
pasasalamat sa biyaya ng Dios.  Ako’y magagalak sa Panginoon, kay Jehovah.  Siya ang hindi mauubusang
pinagmumulan ng lahat kong kagalakan.  Ako’y nagagalak dahil ang Dios ang aking Tagapagligtas.  Ang
Dios ay iniligtas ako, na hindi karapat-dapat iligtas.  Ang Dios ay sagana sa biyaya.  Si Habakuk ay
nagpapasalamat sa biyaya ng Dios – na ililigtas ng Dios ang isang napakababang tulad niya at dadalhin
siya sa tayog ng kaligtasan.  

Subalit hindi lamang ito ang Dios na nagligtas sa kanya, kundi Siya rin ang Dios na kasalukuyan niyang
kalakasan.  Sabi niya, “Siya ang Dios ng aking kaligtasan at ang Dios ng aking kalakasan.”  Siya ang Dios
ng aking kaligtasan.  Iniligtas Niya ako mula sa pinakamalaking kapighatian sa lahat – ang aking
kasalanan.  Siya ang Dios ng aking kaligtasan.  Binalak Niya ito.  Isinagawa Niya ito.  Ibinigay Niya ito sa
akin.  Pangangalagaan Niya ako sa aking kaligtasan at iingatan ang kaligtasang iyon para sa akin.  Ngunit
ang Panginoong ito ay akin ding kalakasan.  Iyon ay, Siya ang nagligtas sa akin at ngayon ay
nagbigay-kapangyarihan sa akin sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu.  Itong Dios na nagligtas
sa akin ay hindi tulad ng larawan sa isang album na itatabi sa kaha, kukunin paminsan-minsan para sa
mga malulungkot na ala-ala.  Siya ang kasalukuyang paliwanag ng aking buhay.  Inaalalayan Niya ako.
Siya ay naroon sa Kanyang buong kapangyarihan upang makapagtiis ako sa buhay na ito.  Kapag ako ay
bumabagsak ay ibinabangon Niya ako.  Kapag ako ay natatakot Siya ay lumalapit sa akin.  Siya ang aking
tapat na Tagapagligtas.

Mula sa isang personal, tunay, at kamangha-manghang karanasan ng kaligtasan kaya si Habakuk ay
nakapangako na lagi siyang magpapasalamat sa Dios, anuman ang panlabas na kalagayan.  Alam niya na
siya ay kabilang sa buhay na Dios at sa gayon ay laging may dahilan upang maging mapagpasalamat.

Iyon ang pagpapasalamat.  At ang pasasalamat na iyon ay malaya sa ating panlabas na buhay.  Ang
pagapapasalamat natin, kung gayon, ay di dapat maging utang ang kanyang pag-iral sa mga panlabas na
pagpapala.  Kundi, tayo din, ay dapat pagnilayan ang katotohanan na isang araw ay mawawala sa atin
ang lahat.  Maaari nating ilagay ang mga mahal natin sa buhay sa libingan.  Maaari tayong lumakad sa
madilim na libis ng pagsubok.  Maaari tayong bigyan ng malalang karamdaman, sakit ng ulo, kirot,
diabetes.   Maaari tayong manginig sa gabi ng pansariling kasawian at pag-aalala, pangkaisipang pighati
at lumbay.  Subalit hangga’t ang Dios ay ating Dios, ang relasyon na umaasa sa Kanya at sa Kanyang
katapatan, magkakaroon pa rin tayo ng dahilan upang purihin Siya, upang magalak, upang magalak sa
Dios ng ating kaligtasan at sa Dios ng ating kalakasan.

At kaya, si Habakuk ay masigla, siya ay tuwang-tuwa.   Sinabi niya na pupurihin niya ang Dios ng may
pagpapabaya, siya ay magagalak!  Siya ay matutulad sa isang guya na hinayaang lumabas sa kamalig
pagkatapos ng mahabang taglamig.  Ang guya ay itataas ang kanyang mga paa at tatakbo at isisipa ang
mga paa sa tuwa.  Siya ay lalakad, sabi niya, sa matataas na lugar.  Ang kaisipan ay tagumpay,
kapahingahan, katiwasayan, kataasan, matagumpay.  Magtataglay siya ng malaking kagalakang espiritual.

Kung minsan ang malaking kagalakang espiritual na ito ay makikita sa panlabas sa awit at ngiti at
kasayahan.  Kung minsan ang kagalakang espiritual na ito ay nakikita sa mga luha at kalungkutan.  Ngunit,
gayunpaman, ang kagalakang ito at pagpapasalamat na ito ay hindi mapapatid.  Sila ay mapagtagumpay
dahil sila ay nakaugat sa Dios ng ating kaligtasan.
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Kilala mo ba ang Dios na ito?  Alam mo ba ang Kanyang kaligtasan, malayang ibinigay, ng Kanyang biyaya
lamang?  Siya ba ang iyong kalakasan?  Kabilang ka ba sa Kanya?  Kung gayon anong katayuan mayroon
na hindi mo Siya kayang purihin?  Kahit ang iyong katayuan ngayon ay isang sakit at pagsubok, at ang
tukso ay malaki upang ikaw ay bumulung-bulong at magreklamo, mayroon kang pinakamalaking dahilan
upang purihin Siya.  Sapagkat Siya ang Dios ng iyong kaligtasan at iyong kalakasan.  Maaari mong sabihin,
“Gayunma’y magagalak ako sa Panginoon.  Ako’y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.”

Bumalik tayo kung saan tayo nagsimula ngayon.  Lagi ka bang mapagpasalamat?  Ikaw ba ay
mapagpasalamat sa lahat ng bagay?  Taglay mo ba ang nag-uumapaw na papuri sa Dios na iyong
Tagapagligtas?  Nakita mo, ang pagpapasalamat ay isinilang sa isang lugar lamang:  sa paanan ng krus,
kung saan ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, ay ipinapakita sa iyo kung sino ka:  isang
makasalanan.  At ipinahahayag Niya ang Kanyang kamangha-manghang pag-ibig at biyaya kay Cristo
Jesus, ang Kanyang katapatan at Kanyang kaligtasan.

Kung gayon ikaw ay magiging mapagpasalamat, mapagpasalamat sa lahat ng oras, mapagpasalamat sa
bawat paraan.  Kaya, anuman ang kalagayan ng iyong panlabas na buhay, yamang nakikilala ang Dios na
iyong Tagapagligtas at kalakasan, ikaw man ay magagalak din sa Panginoon mong Dios at pupurihin Siya
lahat ng iyong mga araw.

Pagpalain nawa ng Dios itong banal na Salita sa ating mga puso.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin na maaari naming malaman na ang aming kaligtasan ay sa Iyo.
Pinasasalamatan Ka namin, makalangit na Ama, na maaari naming malaman na Ikaw ay matapat, na Ikaw
ang aming kalakasan at, samakatuwid, hindi Mo aalisin ang Iyong kaligtasan sa amin.  Turuan Mo kami,
kung gayon, sa bawat paraan upang maging mapagpasalamat sa Iyo, ngayon at lagi, alang-alang kay
Jesus, Amen.


