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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Habakkuk 3:17-19

“Gayon Ma’y Magagalak Ako Sa Panginoon”

ni Rev. Carl Haak

Bilang mga anak ng Dios, naligtas din sa pamamagitan ng kamangha-manghang biyaya, ay humihiling
na magtipon sa presensya ng Dios upang bigyan Siya ng ating pasasalamat.

Tingnan natin ang Banal na Kasulatan upang gabayan tayo sa tamang pagpapahayag ng tunay na
pagpapasalamat sa ating Amang nasa langit.  At ang sitas na ating tatanggapin para pagbulay-bulayan
ngayon ay matatagpuan sa Habakkuk 3:17-19.  Dito ating mababasa:  “Sapagka't bagama't ang puno
ng igos ay hindi namumulaklak, Ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas; Ang bunga ng
olibo ay maglilikat. At ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain; Ang kawan ay mahihiwalay sa
kulungan, At hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan:  Gayon ma'y magagalak ako sa
Panginoon, Ako'y magagalak sa Dios ng aking kaligtasan.  Si Jehova, na Panginoon, siyang aking lakas;
At ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mga
mataas na dako.”  Ito ay tiyak na isa sa pinaka hindi makakalimutang pagpapahayag ng pasasalamat
na mamatagpuan saanman sa buong Biblia.  At dapat tayong manalangin na ang Espiritu Santo ay
gawin ang pahayag na ito ng pasasalamat sa ating sarili.

Tunay na ang buong Biblia ay isang awit ng papuri at pagpapasalamat sa ating Dios na Manunubos.
Mababasa mo iyan sa Biblia;  at matapos mong basahin ito, isasara mo ito at, kung tama ang
pagkakabasa mo sa Biblia, at kung iyong narinig ang Biblia sa iyong puso, mapapaawit ka sa iyong
pagtatapos:  “Salamat sa Dios dahil sa kaniyang kaloob na di masabi”  (II Cor. 9:15).  At:  “Salamat
sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo”
(I Cor. 15:57).

Maraming malalalim na malungkot na pagpapahayag ng pasasalamat.  Ang mga banal sa kalangitan
na nagkakatipon sa paligid ng trono ng Dios ay sumisigaw,  “Nagpapasalamat sa Kordero at sa Dios na
siyang nararapat sa parangal at paghahari at pagpupuri at kaluwalhatian.”  Matatagpuan mo sa
Kasulatan at makakakita ka ng maraming pagpapahayag ng pasasalamat.

Subalit wala nang mas kapana-panabik kaysa sa aking nabasa mula sa Habakkuk 3:17-19.  Sapagkat
ito ay ibinigay sa mundo.  Ito ay ibinigay ngayon.  Ito ay ibinigay sa harap ng kaguluhan.  Ang ganda
ng pagpapasalamat na ito ay matatagpuan sa salitang “Gayon ma’y,” sa talatang 18.  May
paghahambing na idinala.  Ang pagpapasalamat na ito ay nagmumula sa isang sandali kapag hindi natin
hinahanap ang magpasalamat.  Ito ay isinalita nang ang kamay ng Dios ay tila nakatago; kapag ang
mga kaguluhan ay nakapaligid sa akin, kapag ang mga pagkatakot at panganib ay marami.  Gayon
man, sa gitna ng kadiliman ng mga pangyayari, gayon man wika ni Habakkuk,  “Gayon ma'y magagalak
ako sa Panginoon.”  Kahit ito pa ay makulimlim, gaano man katindi – kahit pa ano ang mangyari –
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gayon man magagalak ako sa Panginoon.  Ako ay may kagalakan sa Dios na aking kaligtasan.  Ang mga
ito ang pananalita na dapat nating gawin sa ating sarili ngayon.

Wala itong magagawa sa atin kung atin lamang babasahin ang pagpapahayag na ito sa Kasulatan.
Hindi dapat tayo masiyahan hanggang sa ito ay manatili sa ating puso.

Magagawa nating baguhin ang salitang ito sa Kasulatan.  Magagawa nating baguhin ito sa liwanag ng
nagdaang buwan at mga taon ng bagsak ba ekonomiya.  Doon masasabi natin ito sa paraang,  “Kahit
pa ang Down Jones ay pumalo ng 401k ang matalo, tumama ang kahirapan, ang paggulong ng
ekonomiya ay tumigil, ang mga pagawaan ay bumagsak, ang pautang ay magtaasan, walang  tubuin,
walang pagbalik ng ekonomiya, may pagkawala ng tahanan at mga impok – gayon ma’y magagalak ako
sa Dios na aking kaligtasan, na siyang nagmahal sa akin at nagpayaman sa akin kay Jesu Cristo.”  O
magagawa natin itong napaka pansarili lang.  “Kahit pa magbalik ang kanser, kahit pa ang Alzheimer’s
ay magpabagsak sa akin upang hindi ko na maalala ang aking asawa na nakasama kong mabuhay sa
loob ng limangpung taon, kahit pa ang kamatayan ay biglaang dumating sa aking tahanan at kunin sa
akin ng Panginoon ang isang sanggol, kahit pa ako ay magdusa sa pagkaparalisa, kahit pa ang
magananap ang kaguluhan sa aking pamilya, kahit pa ang matinding kalungkutan ay dumating sa akin,
kahit pa ako ay masamain; gayon man ako ay magagalak sa Dios na aking kaligtasan.  Ang Panginoon
ang aking kalakasan.”  O mailalagay natin ito sa kataga sa kawakasan ng sanlibutan – ano kaya ang
mararanasan ng iglesia sa huling mga araw.  “Kahit pa,” sasabihin natin,  “ang aking daan ng
pananampalataya ay napakakitid, nawalan ako ng trabaho sa araw ng Linggo, ang iglesia ay
nanunuligsa, ako ay kinaiinisan ng lahat dahil sa patotoo kay Jesu Crsito na aking dinadala, kahit pa
mauga ang mga langit, kahit pa ang lahat ng mga bagay na mapuksa, kahit pa ang buhay sa mundo
ay magwawakas – gayon man’y magagalak ako sa aking Dios at galak sa Dios na aking kaligtasan.”

Ito ang tunay na pagpapasalamat.  Ang magbigay pasasalamat ay hindi sa sanlibutan.  Hindi ito
nakadepende sa mga bagay.  Hindi kapag ang lahat ng bagay ay umaayon sa aking pamamaraan.
Hindi ito kapag kailangan nating magsalita ng mga bagay na nagbibigay pasasalamat.  Kundi ang
pagbibigay pasasalamat ay biyaya na mula sa Dios.  Hindi ito pasubali sa mga bagay na ibinigay ng
Dios.  Hindi nito malalaman sa pamamagitan ng mga pangyayari na ating nakikita sa ating mga sarili.
Kundi ito ay naka-base sa Dios at ito ay naka-base sa karunungan ng pag-ibig ng Dios at biyaya ni
Cristo.

Ito ay pagsasabi na, “Kahit ano pa, gayon ma’y magagalak ako sa Dios na aking kaligtasan.”

Sa kabanatang 3 ng anak ng Habakkuk, si Habakkuk ay sumusulat ng isang salmo – isang bagay na
kinakanta sa pagsamba.  Siya ay sumusulat ng isang awit na dapat kantahin sa mga panahon ng
masasamang araw.  Binigyan ng hula si Propeta Habakkuk mula sa Dios na ang kanyang bayan ay
mawawasak.  Ang bayan ng Juda sa panahon niya ay nagkasala ng kawalang kahihiyan.  Kanilang
ipinukol ang kanilang kasalanan sa mukha ng Dios.  Sila ay lapastangan.  Ang hari sa panahon ni
Habakkuk ay kinuha ang nakabalunbon na salita ng Dios at hinati-hati ito at sinunog sa apoy.  May
sumunod pang hari na naghandog ng kanyang sanggol kay Moloch, at inilagay ang sanggol sa mga
bisig ni Moloch.  Sila ay nilunod sa alak.  Ang pagkagahaman ang naghari sa kanilang mga puso, kaya
wala silang awa sa ibang tao.  Kanyang sinabi sa kabanatang 2:5 ng kanyang hula na ang
makasalanang pagnanasa ng bayan ay kasinglawak na ng impierno.

At nang manalangin na si Habakkuk tungkol sa lahat ng ito, ang Dios ay sumagot sa kanya sa paraang
hindi niya inaasahan.  Sinabi ng Dios na Siya ay mag-aalsa ng mababagsik na tao mula sa hilaga (ang



Page 3 of  5

emperyo ng Babilonia) upang wasakin ang Juda.  Ang sakong na bakal ng Babilonia ang dudurog sa
Juda.  Sila ay itatapon sa madilim na kulungan.  At nang magpasimula si Habakkuk na isaalang-alang
ang lahat ng mga bagay na ito, kanyang sinasabi sa atin sa kabanatang 3 na siya ay nagtaglay ng
karamdamang pisikal.  Sa talatang 16:  “Aking narinig, at ang aking katawan ay nanginginig, Ang aking
mga labi ay nangatal sa tinig; kabuluka'y pumapasok sa aking mga buto, at ako'y nanginginig sa aking
dako; Sapagka't ako'y kailangang magtiis sa kaarawan ng kabagabagan, Sa pagsampa ng bayan na
lumulusob sa atin.”  Sa harap ng lahat ng kaguluhang ito, ang salitang ito ng kahatulan na darating sa
bayan ng Dios, ang tugon ng propeta tila, sa una, walang kabuluhan.  Kanyang sinabi,  “Gayon ma'y
magagalak ako sa Panginoon.”

Si Habakkuk ay nagsasalita ng dalawang mga pangkat ng masasama na darating.  Una sa lahat,
kanyang nakikita, ang isang masamang paparating sa kanya sa daigidig ng sangnilikha.  Kahit pa ang
puno ng igos ay hindi mamulaklak, ganoon din hindi mamunga ang mga sanga; ang paggawa ng puno
ng igos ay mabigo, at ang mga bukirin ay hindi mawalan ng karne.  Kanyang pinagninilay-nilayan dito
ang isang kumpletong pagkabigo ng anihin:  ang igos, ang puno, ang olibo, at ang bukirin – anoman
na ating binabalewala, ang ating pang araw-araw na tinapay, isang piraso ng tinapay.  Kanyang
sinasabi, kahit pa ang mga ito ay mabigo, kaya naman hindi ko na alam kung saan pa manggagaling
ang susunod kong kakainin, gayon ma’y magagalak ako sa Panginoon.

At pagkatapos, ang pangalawang masama na tila paparating ay ang masamang gawa ng tao.  Kanyang
sinabi,  “Kahit pa ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, At hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga
silungan.”  Ang tinutukoy niya dito ay ang pananakop at ang paglulustay, kapag wala nang natira pa.

Kahit pa kanyang nakikita na kapwa ito darating, ang masasama sa daigdig ng sangnilikha at silang
dahilan ng pananakop ng isang dayuhang bansa, “Gayon ma’y magagalak ako.”  Muli, sinasabi ko, ang
kanyang tugon ay tila walang kabuluhan sa atin.  Siya ba isang uri ng panatiko?  Siya ba ay nahihibang?
Kanyang sinasabi, “Lahat ng mga ito makakapagpataas pa ng aking kagalakan sa Dios.  Gayon ma’y
magagalak ako sa aking Dios na aking kaligtasan.”

Nakita mo ba, kanyang sinasabi na kapag lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa kanya, ang mga
kalamidad na ito, mga kahirapan, ito ay magsisilbi lamang na layunin ng Dios upang magbigay diin sa
kanyang pananampalataya kung gaano nakakabilib at kasapat ang Dios, kung gaano kahusto ang Dios,
kung gaanong isang ganap ang kasapatan ng Dios.  Ito ay magbibigay lamang sa kanya na makita kung
gaano siya kayaman sa hindi mabubulok na mga kayamanan ng kaligtasan.

Ito ba tunay sa iyo ngayon?  Kapag humarap ka sa kaguluhan, nagagalak ka ba sa Dios?  Ang magalak
sa Dios kapag Siya ay nagbibigay iyo ng madaling  kasiyahan.  Subalit sila lamang na mga binago, sila
lamang na namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ang makakapagpasalamat sa kaguluhan.
Tanging sila lamang na sa pamamagitan ng biyaya nakakakita ng kamangha-manghang krus ni Jesu
Cristo.  Maraming mga pagkakataon na wala tayong nakikitang dahilan para magbigay ng pasasalamat.
Ating nakikita, ayon sa laman, ay mga dahilan para malungkot.  Ating iniisip kung may ginagawa ba
ang Dios sa atin.  Tila hindi Siya kumikilos.  Marahil, wala Siyang pakialam.  Maraming mga
pagkakataon kapag ang ating kasalanan ay nagiging pabigat at ang ating sala tungkol sa ating
kaluluwa.  At maraming mga pagkakataon kapag ating tinatanong,  “Bakit, Panginoon?  Bakit ang
Kanyang kalooban ay napakasalungat, ibang iba mula sa ating ninanais, napakasaliwa sa ating mga
plano, laban sa ating kagustuhan?”
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Sa harap ng kaguluhang ito, nagbibigay si Habakkuk ng pasasalamat at kagalakan sa Dios.  Kanyang
nakikita na ang kamay ng Dios ay nasa lahat ng mga bagay sa ikapaglilingkod sa kanyang kaligtasan.
At kanyang nakikita, na kahit pa mawala ang lahat ng bagay, gayon man ang kanyang Dios at Kanyang
kaligtasan ay magpapayaman sa kanya, at ito ay lubos na kasapatan.  Ang Dios ay sapat sa kanya.
Siya ay nakayuko sa ilalim ng kanyang pagsubok, at gayon man sabi niya,  “Magkagayon man, ako ay
magagalak.”

Makikita mo ba ito ngayon?  Masasabi mo ba ito sa paraan na inihahatid sa iyo ng Dios ngayon?  Ano
ang sikreto?  Bakit ginagawa ito ni Habakkuk?  Una kasi sa lahat, tulad ng nasabi ko na, ang kanyang
pagbibigay pasasalamat ay nakaugat sa Dios.  “Magagalak ako sa Panginoon, magagalak ako sa Dios
sa Kanyang sarili,” hindi sa kung ano ang Kanyang ibinibigay, kundi una sa lahat ay sa Dios.  Paulit ulit
na sinasabi ng Biblia na ang ating kagalakan ay una dapat ay sa Dios.  Sa Filipos 4:4,  “Mangagalak
kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo.”  Magalak sa Panginoon.  Ang ating
kagalakan ay nasa hindi nagbabagong Dios sa sarili Niya – dahil sa kung sino Siya, dahil Siya ay hindi
nagbabago at matapat at totoo.  Siya ang bato natin.

Nakita mo, bilang mga Cristiano, wala tayong hanging sa ilalim ng ating mga paa habang lumalakad
sa mga kaguluhan at mga unos at kasakitan.  Ang ating pananampalataya ay hindi tulad sa mga bula
ng pakiramdam.  Subalit ang Bato ay nasa ilalim natin – ang ating makapangyarihang Dios.  Tayo ay
nagagalak sa Panginoon, ang AKO’Y SI AKO NGA.  Ibig sabihin nito na tayo ay nakatindig, dahil sa
biyaya, sa ating relasyon sa Kanya, na ating nalaman ang Kanyang magpawalang hanggang pag-ibig,
ang Kanyang biyayang tumutubos, ang malakas na pagsama ng Kanyang Banal na Espiritu.  At tayo
ay nagagalak sa Dios dahil kung sino ang Dios.  Ang ating tagumpay ay hindi natatagpuan dito, na ating
iniisip na may pagbabago ng mga pangyayari, na ang ekonomiya ay makakaahon, na makakakuha tayo
ng mas mabuting tahanan balang araw, na balang araw makakagawa tayo ng mas maraming pera, o
balang araw ating malalagpasan ang ating mga suliranin.  Subalit ang ating kagalakan ay nasa Dios.

Pangalawa, kanyang sinasabi, ako’y magagalak sa Dios na aking kaligtasan.  Ibig sabihin ng kaligtasan
ay “pagsagip.”  Ito ay tumutukoy sa Dios na siyang umaabot at dahil sa Kanyang kamay hinihila tayo
palabas sa ating kasalanan at dinadala tayo nito sa luntiang pastulan ng walang hanggang buhay.  At,
ang pagsagip na ito ay nasa krus, na dito Kanyang itinaas tayo mula sa dagat ng ating sala, Kanyang
dinala tayo palabas sa putik ng kasalanan, Kanyang inalis ang lahat ng ating pagsalangsang mula sa
atin.  Tinitingnan ni Habakkuk ngayon at kanyang nakikita na ang pagliligtas ng Dios, ang
kapangyarihan ng Dios, ay tumutubos sa atin.

At ang kapangyarihang ito ay dumarating upang iligtas ang bayan ng Dios.  Paanong nagliligtas ang
Dios?  Gumagamit ng lahat ng mga bagay ang Dios, mabuti at masama, upang matupad ang ating
kaligtasan.  Ito ang mensahe ng Biblia.  May sariling pamamaraan ang Dios.  Kahit ang Kanyang mga
kaaway ay maglilingkod sa Kanya.  Sa pamamagitan ng Kanyang karunungan, pinangangasiwaan ng
Dios ang lahat ng mga bagay para sa layunin ng ating kaligtasan.  Ating nalalaman (Roma 8:28),
“Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga
nagsisiibig sa Dios.”

Siya ag Dios ng ating kaligtasan.  Ang pamamaraan na ito na Siya ay palaging kumikilos para sa ating
kaligtasan.  Hindi Siya nagpapahinga – hanggang sa ang iglesia ay nakatayong maluwalhati sa harap
Niya.  Siya ang Dios ng ating kaligtasan, kahit ano pa man ang mga pangyayari sa ating buhay.  Siya
ang Dios ng ating kaligtasan.  At ang lahat ng mga bagay ay nagsisilbi sa ating kaligtasan.
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At, sa huli, ang dahilan para sa pagbibigay pasasalamat ni Habakkuk ay matatagpuan sa talatang 19,
kung saan kanyang sinasabi,  “Si Jehova, na Dios, siyang aking lakas.”  Alam mo ba ang ibig sabihin
nito?  Ito ay naranasan lamang kapag ating binabalewala ang ating sariling kalakasan.  Ating ginagamit
ang ating lakas bilang kahinaan sa Kanyang paningin.  Ang kalakasan ng Dios ay maisasaisip kapag tayo
ay bumagsak na sa Kanyang trono, kapag ating naunawaan na sa ating mga sarili tayo ay hindi
nararapat, kapag hindi tayo masulong, kapag ating nakikita na tayo ay wala sa ating mga sarili.  Ating
iwinawaksi ang ating mga sarili sa Kanyang mga pangako at kaawaan.

Sinasabi ni Habakkuk,  “Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng sa mga usa.  At ako'y palalakarin
niya sa aking mga mataas na dako.”  Ang kahulugan dito ay Kanyang ginagawa tayo na nagagalak sa
Kanya.  Kanyang ginagawa sa atin, dahil sa pananampalataya, na mas mataas pa sa lahat ng mga
problema.  Kanyang pinalalakas tayo.  Kanyang pinapanumbalik tayo.

Samakatuwid, na may malinis na puso, tayo ay nagagalak.  Tayo ay nagagalak sa Dios na ating
kaligtasan.  Ito ay pagtatagumpay, ito ay isang kagalakan.

Hindi ibig sabihin nito na tayo ay may isang nakakatakot na kagalakan sa mga kaguluhan o sa mga
kahirapan, sa naghihikahos na ekonomiya o sa kirot.  Subalit ang ating pagbibigay pasasalamat ay nasa
isang malalim at nananatiling pananampalataya na ang Dios na ating kaligtasan ay nanghahawakan sa
atin sa bawat sandali, na ang Kanyang hindi nakikitang kamay ang may kontrol sa lahat ng bagay.  Ang
pagbibigay pasasalamat na ating inihahandog sa pamamagitan ng iglesia, sa bawat kaanib ng iglesia.
Ang buong iglesia ng Dios ay nakahanay sa harapan Niya.  At kanilang sinasabi,  “Ang Dios ay dapat
pasalamatan kahit pa sa daan na Kanyang inihahatid sa atin.  Ang Dios ay dapat pasalamatan para sa
Kanyang biyaya, para sa Kanyang katapatan.  Siya ay dapat pasalamatan sa kung sino Siya sa kanyang
Sarili.”

Ang kahanga-hangang pagpapahayag nawang ito ng pagbibigay pasasalamat ay sumaiyo ngayong araw
na ito.  Saan ka man inihahatid ng Panginoon, kahit ito man ay daan ng kagakalan o kalungkutan,
kalusugan o karamdaman, kapanatagan o kaguluhan, bigyan ka nawa Niya ng biyaya, biyaya na
makatingin sa Kanya at sa Kanyang kaligtasan at sa Kanyang kalakasan.  Bigyan ka nawa Niya ng
biyaya na makapagsabi,  “Gayon ma’y magagalak ako sa Panginoon.  Magagalak ako sa Dios na aking
kaligtasan.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo sa salita Mo at dalangin ang pagpapala nito ay sumapuso namin
ngayong araw na ito – na ang aming pagbibigay pasasalamat at palagi ito nawang nakaugat sa Iyo at
sa Iyo pong katapatan sa amin.  Aming dalangin, sa pangalan ni Jesus, Amen.


