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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 1:3

“Ang Propetang Tumakas”

ni Rev. Carl Haak

Sa pagpapatuloy ng ating serye ngayon sa hula ni Jonas, tayo ngayon ay nasa Jonas 1:3 “Nguni't si
Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon; at siya'y
lumusong sa Joppe, at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis: sa gayo'y nagbayad siya ng
upa niyaon, at siya'y lumulan, upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon.”
Ang tanong na ating hinaharap sa pagsapit natin sa ilalim ng Salitang ito ng Dios ay ito:  Ikaw ba ay
lumalakad sa pagsunod sa kalooban ng Dios, o tumatakas ka?

Ang kalooban ng Dios para sa ating mga buhay ay kabanalan, pagsunod, at pagtitiwala.  Subalit ang
kaloobang ito ng Dios ay nasasalungat ng ating masamang kalooban.  Minsan malakas ang salungatang
ito na ating sinasadyang isantabi ang kalooban ng Dios at pagkatapos tinatangka nating alisin o
makatakas sa anomang nagpapaalala sa atin sa Kanya, ito man ay sa pamilya o sa iglesia; ito man ay
ang maging magulang o asawang lalaki o babae; maging ito man ay panalangin o ang Biblia.  Sa una,
ito ay tila maayos naman ang lahat.  Subalit kung ikaw ay anak ng Dios, hindi ito magtatagal bago
durugin ng Dios ang iyong buhay.  Ang tanong ay ito:  Ikaw ba ay nasa daan ng kalooban ng Dios, o
nagtatangka kang tumakas tulad ni Jonas?  Kung ikaw ay tatakas, bilang anak ng Dios, gagawing terible
ng Dios ang ating buhay.  Dahil gagawin ng Dios anoman ang kapalit nito.  Kanyang paluin tayo, at
tuturuan tayo ng mabuting pagsunod sa Kanyang kalooban.

Kay Jonas tayo ay may tagpong marahil ay hindi nahahanay sa Biblia.  May tunay tayong propeta ng
Dios na tumanggap ng isang pagkatawag na buhat sa Dios.  At sinadya niyang labagin ito.  Ang Dios
ay naglabas ng maliwanag, soberano, at matuwid na kautusan:  “Jonas, magbangon ka, humayo at
magtungo sa malaking bayan ng Nineve.  At humiyaw ka dito, dahil sa ang kanilang kasamaan ay
umabot na sa harapan ko.”  At, wala man lang kahit isang salita ng pagpapaliwanag, ating mababasa
na si Jonas ay tumakas mula sa presensya ng Panginoon.

Alam natin na ang lahat ng Ibinigay ng Dios sa Kanyang Salita ay pagtuturo para sa ating katuwiran.
Kaya nga, ating isasaalang-alang ngayon, ang isang propeta na tumakas.

Ang Salita ng Dios ngayon kay Jonas, gaya ng nasabi ko, ay napalinaw.  ito ay palaging malinaw.  Si
Jonas ay bumangon.  Ito ay ang pag-abala sa iyong pangkaraniwang buhay bilang isang propeta ng
Israel.  Magtungo ka sa Nineve.  Gamitin mo ang anomang paraan ng paglalakbay na magagamit sa
pagpunta sa bayan (hindi na niya kailangan pang maghanap ng mapa.  Ito ay ang kabisera ng
makapangyarihang kaharian ng Asiria).  At humiyaw ka sa kanila.  Maghatid ka ng isang mensahe ng
nakabinbing kahatulan.  Subalit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungong Tarsis mula sa
presensya ng Panginoon.
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Kung ikaw ay nakakita na ng mapa sa Biblia, maaalala mo na ang Nineve ay ang kasalukuyang bayan
ngayon ng Iran, o nasa pagitan ng ilog Tigris at Euprates.  Para kay Jonas, ito ay nasa silangan at
bahagyang pahilaga.  Sa halip, si Jonas ay nagtungo ng Tarsis.  Marahil ang Tarsis ay ang malayong
pampang ng Espanya, sa likod ng Gibraltar, mga dalawang libong milya mula sa Nineve, na nasa
kabilang direksyon.  Ito ay isa sa pinakamalayong lugar na pa-kanluran.  Ito ay nasa dulo ng sanlibutan.
Ito ay napakalayo ang direksyon na kung saan siya ay ipinapadala ng Dios.  Maiisip natin iyun.  Si Jonas
ay nagmula sa bahay niya sa Gat, sa Israel.  Siya ay nagtungo sa disyerto ng Arabia sa sa lawa ng
Tigris at Eufrates at natapos sa harapan ng pintuan ng nineve.  At siya ay nagbalik sa kanyang mga
paglalakad at nagtungo naman sa ibang direksyon, sa kanluran ng Jopa, kung saan makakatagpo siya
ng isang barko na nakahimpil para sa Tarsis.  Siya ay tumakas mula sa presensya ng Panginoon!

Ano ngayon ang ibig sabihin nito?  Ibig bang sabihin nito na si Jonas ay makakapunta saanman sa
mundo kung saan wala dun ang Dios?  Hindi!  Hindi ito ang ibig sabihin nito.  Nalalaman kasi ni Jonas
ang Salita ng Dios.  Jeremias 23:24:  “May makapagkukubli bagang sinoman sa mga lihim na dako na
hindi ko makikita siya? sabi ng Panginoon, Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? sabi ng
Panginoon.”  Nalalaman ni Jonas ang katotohanan ng pagiging Omniscience ng Dios – na napupuno
ng Dios ang kalangitan at ang sanlibutan at imposible na makapagtago mula sa Dios.  “Ikaw ay Dios
na nakakakita”  (Gen. 16:13).  Nalalaman ito ni Jonas.  Sa sumunod na pangyayari, siya ay
mananalangin sa Dios mula sa tiyan ng isang isda, na may katiyakan, na napupuno ng Dios ang
kalangitan at ang mundo at walang lugar kung saanman wala doon ang Dios.  

Subalit ang presensya ng Dios na dapat nating maunawaan ay ang mga lugar at pamamaraan kung
saan ang Dios ay nagpapakilala sa Kanyang sarili.  Ang pananaw sa presensya ng Panginoon, una sa
lahat, ay pinasimulan sa Genesis 4:16, ating mababasa dito, “At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon
at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden.”  Hindi ibig sabihin nito na si Cain na siyang
pumatay kay Abel,ay nagtungo sa isang lugar kung saan hindi siya matatagpuan ng Dios.  Kundi siya
ay lumabas sa lupain ng Ehipto, kung saan doon nakatira, kung saan ang Dios ay nagpapahayag ng
Kanyang sarili.  Iniwan ni Cain ang daigdig kung saan ang Dios ay kinakatakutan.

Gayon din, ating mababasa sa II Mga Hari 13:23 na ang Dios ay mahabagin sa Israel at hindi pasila
pinapalayas mula sa Kanyang presensya.  Ang presensya ng Dios ay naranasan sa lupang pangako, ang
Canaan.  Doon binigyan Niya ang mga propeta ng Kanyang Salita.  Dito Kanyang inatasan ang mga pari
na pangunahan ang pagsamba.  Narito ang templo at ang mga paghahandog.  Hindi pa pinapalayas
ng Dios dito ang Israel sa Kanyang presensya.  Hindi pa Niya pinaghahati-hati ang mga ito sa lupain.

Kaya ang presensya ng Panginoon na tinutukoy dito ay mga lugar at mga bagay na kung saan ang Dios
sa Kanyang tipan, ay nagpapahayag ng Kanyang sarili sa Kanyang bayan sa pamamagitan ng pamaraan
na Kanyang itinalaga.  Kay Jonas, ito ay ang lupain ng Canaan.  Ito ang paghahandog ng mga pari.
Sa atin, ito ay ang pangangaral ng Salita ng Dios sa panahon ng Sabbath.  Ito ang banal na
pagsambang paglilingkod sa araw ng Linggo,dalawang beses sa isang araw.  Ito ay ang panalangin at
pagbabasa ng Kasulatan.  Ito ay ang pakikisama ng bayan sa Dios.  Ang mga ito ang pamamaraan, ito
ang mga lugar, kung saan ang presensya ng Dios ay nararanasan.

Subalit si Jonas sa antas ng pagsuway, ay nagpasya na siya ay lalayo, determinado na alisin ang sarili
hangga’t maaari sa anomang bagay na makakapag pa-antig ng kanyang budhi o magpapaalala sa
kanya sa mga pangako ng Kanyang Dios.  Siya ay tatakas mula sa presensya ng Panginoon.  Siya ay
magtutungo sa isang lugar kung saan siya ay makakalimutan na.  At isang magandang lugar na kasama
ang paganong manlalakbay patungo sa malayong lugar, isang lugar na hindi pa nalalaman ng tao.
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Ang lahat ay tila maayos naman.  Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Nakatagpo siya ng isang
barko na magtutungo ng Tarsis.  Nagbayad siya ng kanyang pasahe.  Sumakay siya ng  barko, na
paakyat sa itaas.  Tinanggap siya ng kapitan sa pagsakay,  “Welcome Jonas.”   Ibinigay ang hudyat:
“Maglalayag na.  Alisin na ang ankla.”  At sa pagkapawi ng pag-aalala, naniwala si Jonas na kanyang
naiwanan ang magpapaalala sa kanya sa presensya ng Dios at sa pagkatawag sa kanya ng Dios.

Nagawa mo ba ang ganito?  Ang Salita ng Dios ay dumidiin sa iyong budhi.  Naniniwala ka na ang
solusyon ay ang lumayo sa magpaalala sa iyo sa Dios at sa Kanyang pagkatawag at Kanyang Salita.
Sasabihin mo,  “Kailangan akong makalayo sa mga magulang na ito – ang bahay – pamilya – ang
iglesia.  Sino ang makakapamuhay sa gayong mga tao?  Ang lahat ay pagtatangka upang maiwasan
ang presensya ng Dios at ang Kanyang pagkatawag sa iyo.  Nakita mo na bang nangyari ito sa sarili
mong buhay?  Nakikita mo ba ang sarili mo kay Jonas?  Ganito ang mangyayari kapag ikaw ay may
usapin sa Dios.  Pagkatapos ang nais mo ay ang makalayo sa lahat ng magpapaalala sa iyo sa
pananagutan sa buhay na Dios, dahil hindi mo gusto ang sinasabi Niya sa iyo.  Hindi mo ito gusto.
Marahil nasabi mo na ito, “Iiwanan ko na ang iglesia.  Iiwanan ko na ang pag-asa.  Sino ang makakatiis
sa babaing ito, o sa lalaking ito?  Iiwanan ko na ang pamilyang ito. Sila ang problema ko.  Gapos nila
ako.  Pinapangarap ko na sana maging maayos na ang lahat – bagong mga tao, pakikipagsapalaran.”

May nakikinig ba ditong Jonas ngayon?  Ganito ang mangyayari kapag ikaw ay may usapin sa Dios, at
sa anomang kadahilanan, nagpasya ka na lang na gagawin mo na lang kung ano ang Kanyang
pagkatawag sa iyo kahit hindi mo ito gusto.

Narito ang mga sintomas.  Mararamdaman mo ito kapag nagtungo ka sa iglesia.  Hindi mo gustong
pumunta.  Hindi na madalas ang iyong pagdalo. Pumupunta ka na lang kasi ang magulang ang may
gusto.  Hindi mo na binabasa ang iyong Biblia.  Bakit?  Dahil ito ay nagpapaalaala sa iyo sa mga
inaangkin ng Dios.  Nagpapasimula kang maging mapunahin.  Sinasabi mo,  “Hindi ko maintindihan ang
mga salita sa Biblia.  Hindi ko maintindihan ang mga pangangaral.  Hindi ako naiintindihan ng aking
pamilya.  Hindi na ako naiintindihan ng asawa ko.  Sino ang makakapamuhay na kasama ang ganitong
tao?”  Ang lahat ay magpapatahimik ng iyong pananagutan sa Dios.

Sasabihin mo, “Oo, nabasa ko na ang aking Biblia bago ako matulog, pero pagkatapos kong mabasa
muna ang diaryo o buksan ang telebisyon.”  Tumatakas ka ba sa presensya ng Panginoon?

Subalit nakita mo, hindi lang ito mga sintomas ng pagsuway dito, kundi ito rin ay ang kabayaran ng
pagsuway. Isipin mo ito.  Anomang malaking kabutihan, kaysa sa presensya ng Panginoon.  “Sa Iyong
presensya,” wika ng mang-aawit,  “ay puno ng kagalakan.  At Kanyang kanang kamay ay may mga
kaligayahan kailanman.”  Sinasabi ng Kasulatan na ang presensya ng Dios ay ang super bonum, ito ay
pagpapala.  Ano ang dapat nating malaking kasiyahan?  Ang presensya ng Dios.  Ngayon, tingnan natin
ang kapalit ng pagsuway.  Ito ba ay nararapat?  Ang presensya ng Dios ay ang ating malaking
kagalakan sa langit.  Kapag natapuan mo ang iyong sarili na tumatakbo papalayo sa mga bagay na
naghahatid sa Kanyang presensya ngayon – ang iglesia, Biblia, pananalangin, pagsamba ng dalawang
ulit tuwing Linggo, ang pamilya mo na mananampalataya, ang pakikisama sa mga banal – kapag
natagpuan mo ang iyong sarili na umiiwas sa mga ito, mas mabuting tumingin ka sa salamin… at
makikita mo si Jonas.

Bakit ito nagawa ni Jonas?  Ano ba ang tungkol sa kanyang tungkulin na nagbabanggaan sa kanyang
kalooban?  Nais nating maging napakaingat dito.  Nais nating maging maingat kapag naglagay tayo ng
motibo sa bayan ng Dios.  Mayroon tayong pala-palagay ngayon.  Napakahirap ang magbigay ng
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palagay lamang.  Bakit nga ba ito nagawa ni Jonas?  Itong bayan na ito marahil ay hiwalay sa Dios.
Ano ang magagawa ng iisang tao lang?  Sino ang makikinig?  Nasaan ang suporta?  At tandaan natin,
dapat niyang dalhin dito ang Salita ng Dios.  At ang Salitang ito ay hindi,  “Ang Dios ay may
napakagandang plano sa iyong buhay,”  kundi,  “apatnapung mga araw, wawasakin na ng Dios ang
inyong mga kasalanan.”  Ang pinakamabuti niyang paghahandaan ay ang pagtawanan siya at tawaging
panatiko.  Subalit kapag ito ay nasa kanyang mga kaisipan, hindi na ito masasabi pa sa atin.  Walang
pahiwatig sa aklat na ito.  At kung tutuusin, sasagutin siya ng Dios, at sasabihin,  “Jonas, kasama mo
Ako.  Hindi ba’t ang Aking Salita ay tulad ng martilyo?”  Hindi, hindi ganito, dahil sa kahirapan.

Ito ba ay dahil sa panganib?  Hindi lang basta mahirap.  Ito ay mapanganib!  Kung iyong babasahin
ang hula ni Nahum, makikita mo na ang malasakit ng hula ay ang kasamaan ng Nineve.  Tinatawag
itong isang bayan na madugo, puspos ng kasinungalingan at pagnanakaw.  Ang patay ay nasa
lansangan lang.  Ano ang magagawa ng isang mangangaral laban sa kasamaang ito?  Hindi kaya siya
mapatay din at mapasama ang kanyang katawan sa mga tambak na patay?  Subalit kung inisip ni Jonas
ang pagkatakot (at di natin siya sisisihin), hindi natin ito mababasa sa aklat ngayon.  At muli, sasabihin
ng Dios,  “Jonas, sa anong panahon ka natatakot, ilagay mo ang tiwala mo sa Akin.”

Bakit?  Kung iyong titingnan ang mangyayari sa hula sa kabanatang 4:2, makikita mo ang kadahilanan.
Dito, matapos siyang lunukin ng isang isda, at isinuka, at inilagay sa Nineve upang mangaral, at hindi
pa rin nagsisi ang Nineve, ating mababasa na,  “Nguni't naghinanakit na mainam si Jonas, at siya'y
nagalit.  At siya'y nanalangin sa Panginoon, at nagsabi, Ako'y nakikipanayam sa iyo, Oh Panginoon, di
baga ito ang aking sinabi, nang ako'y nasa aking lupain pa? Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na
patungo sa Tarsis; sapagka't talastas ko na ikaw ay Dios na mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan,
banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob, at nagsisisi ka sa kasamaan.”  Dito si Jonas
ay nakatayo sa harap ng Dios at siya ay hindi naguguluhan sa nagawa ng Dios, kundi nagagalit sa kung
ano ang ginawa ng Dios.   Bakit?  Sinasabi niya,  “Kaya't ako'y nagmadaling tumakas na patungo sa
Tarsis; sapagka't talastas ko na ikaw ay Dios na mapagbiyaya, at puspos ng kahabagan, banayad sa
pagkagalit, at sagana sa kagandahang-loob, at nagsisisi ka sa kasamaan.”  Si Jonas ay puspos ng
kaasalang nangyari sa Israel – isang kaasalan na naghahanap ng pinagmumulan sa kanyang
makasalanang laman.  Ang kaasalan na ang kaawaan ng Dios ay nababagay sa Israel.  At ang mga
hindi niya itinuring na nararapat, silang mga asong Hentil, silang mamamayan ng Nineve, hindi dapat
kumilos ang Dios sa kanila na Kanyang hinirang sa kaawaan!

Kapag ang bayan ng Dios ay inaalala ang kanilang di-nararapat na kaawaan ng Dios sa kanila, wala
silang problema sa layunin ng Dios ng kaawaan sa piniling lugar sa ibang bansa.  Matatandaan nila ang
salita ni Abraham:  “Sa kanila ang lahat ng mga bansa ay kanyang pinagpala.”  Kanilang ipinahayag at
ikinagalak ang katotohanan ng pangkalahatang iglesia mula sa bawat bansa at mamamayan – bawat
tribo at wika.  Subalit kapag ang espiritual na kaawaan ay nailagay na sa Israel, nagpapasimula na
nilang isipin na sila ang paborito ng Dios at kailangan sila ng Dios.  Hindi nila nais ang pagbibigay ng
Dios ng biyaya sa ibang mamamayan, sa mga pagano.

Nagalit si Jonas sa pagpapaita ng Dios ng kaawaan sa kanila na kanyang ipinalagay na di-nararapat.
At ito ay hindi bagay na mapapalagpas.  Ito ay umagaw ng kanyang pansin sa lahat ng kanyang
pangangaral sa Nineve at ito ay isang bagay kailangang sawatain siya ng Dios ng paulit-ulit at sabihin
sa kanya,  “Jonas, maaawa Ako sa gusto Kong kaawaan, at sa ibig ko Ako ay magpapatigas.  Ako ay
soberano.  Ang iglesia ay naitayo sa Aking mabuting kaligayahan.  Hindi ko pinapadala ang Aking
napagliligtas na kaawaan dahil lang sa pag-aakala, o ng iyong kaisipan, at sa kung sino sa palagay mo
ay mabuting idagdag sa iglesia.  Mapapakita Ako ng kaawaan, sa sinomang nais Ko.”
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Ngayon may makapangyarihang aral tayo dito.  Nakita natin tiyak ang kahinaan sa kabanalan ng bayan
ng Dios kung sila ay maiiwanan sa kanilang mga sarili.  Si Jonas ay isang banal na tao ng Dios, walang
nagagawang pagkakamali.  Siya ay propeta ng Dios.  Siya ay paraan upang dalhin ng Dios ang Kanyang
Salita.  Siya ay matapat sa kahirapan at isang nakakatakot na sitwasyon.  Subalit ang pinakamagaling
banal na, kapag sila ay nag-isa, sila ay mangmang at bulag.

Hayaan nating ang Salita ng Dios ngayon, ay magsalita sa iyo.  Si Jonas ay hindi dahilan.  Hindi siya
isang halimbawa dito na dapat sundan.  Siya ay isang babala sa iyo.  Anomang biyaya ang meron ka,
anoman ang yong espiritual na katayuan, kahit ano pa ang iyong mga pagsulong, kung ikaw ay
maiiwan sa iyong sarili, walang kasalanan na hindi mo magagawa.  Ang bawat anak ng Dios – ito ay
ikaw! – sa kanyang sarili ay magagawang makagawa ng kasalanan.  Kung hindi ka maniniwala dito, ang
diablo ay nasa iyong pintuan na.

Tingnan mo ang nakakatakot na kapangyarihang espiritual ng pagmamataas – ang nakakatakot na
kapangyarihan kapag nagpasimula nating isipin na kahit paano, ang kaawaan ng Dios sa atin ay dahil
nararapat tayo dito, na kahit paano, higit pa sa iba, ito ay dahil sa kulay ng ating balat o salapi ng ating
lipunan o ang ating simpleng dahil nasa iglesia kasi tayo.  Pagkatapos sasabihin natin,  “Tingnan mo
ang maruruming tao doon.”  Nakabase ang ating kaisipan sa kasalanan ng ating mga sarili, at hindi sa
kabanalan ng Dios.  Kaya ating hinahatulan ang iba, hindi dahil sa kanilang kasalanan sa harap ng Dios,
kundi dahil hindi nila tayo tila sinusukat.

Kung iyong babasahin ang unang kabanata, mapapansin mo ang paulit-ulit na salitang “bumaba.”  Siya
ay bumaba sa Joppa.  Siya ay bumaba sa barko.  Si Jonas ay bumaba sa gilid ng barko.  Dito siya ay
bumaba sa pusod ng karagatan.  Ang lahat ay paibaba!  Huwag mong sukatin kung nagagawa mo ba
ang kalooban ng Dios sa iyong pakiramdam o sa tila tagumpay ng iyong buhay.  Sinasabi ng Dios sa
iyo bilang kabataan:  “Huwag kang makikipamatok sa mga di-mananampalataya.”  Subalit sasabihin
mo marahil,  “Ako ay nakikipagtagpo sa di-mananampalatayang lalaki (o babae).  Maayos naman.  Siya
ay mabait na tao!  Hindi siya kaanib ng isang iglesia.  Subalit tinanong ko ang Dios kung hindi Niya
kalooban, huwag Niyang ibigay sa akin ang ganitong nararamdaman sa kanya.  At kung hindi ito ang
mapapangasawa ko, dapat pigilan ako ng Dios sa pag-aasawa.”  Hindi lamang sa mga kabataan kundi
kahit sa may asawa na may ganitong dahilan din.  Ang bago, at pangalawang buhay – “Hiniwalayan
(Divorced) ang aking asawa.  At ang isa pang babaeng yun, kung hindi siya mapupunta sa akin, bakit
may ganitong nararamdaman ako sa kanya.  At siya ay nakapaganda.  Kaya gagawin ko ito.”

Ngayon, ano ang gusto mong gawin ng Dios?  Gusto mo ba na hadlangan ka ng Dios sa gitna ng iyong
kasal para sabihin lang sa iyo na hindi ito ang taong nararapat?  Ganyan ba ang gusto mo?  Hindi mo
dapat sukatin ang nararamdaman mo sa kalooban ng Dios.  Kundi ang sukatan mo ay ang banal na
Kasulatan.  Magagawa din natin ito sa ating mga karera sa buhay.  Sasabihin mo siguro,  “Kung
talagang ayaw ng Dios para sa akin ang trabahong ito na mag-aalis sa akin sa glesia, dapat isara Niya
ang pintuan para dito, tama?”  Ano ang gusto mong gawin ng Dios – magpadala ng pagkalugi sa
bagong kompanyang ito para sabihin lang sa iyo na huwag kang makisama?  Ang kalooban ng Dios,
hanapin ang Kanyang kaharian!  Maging matapat sa iglesia.  Ang buhay Sabbath mo, sa iyong pamilya,
sa ganito mo dapat sukatin kung saan ka dapat maghanap-buhay – hindi sa iniaalok nila.

Subalit minsan, nagagawa natin ang ating kagustuhan, na gaya sa kabayo na napipigil sa kanyang
ngipin.  At ating binibigyan ng kahulugan ang lahat ng ating nararamdaman.  Ating binibigyan ng
kahulugan ang probidensya ng Dios na makikita sa Kanyang pagsang-ayon, ito ang Kanyang kalooban.
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Makinig ka ngayon.  Hindi itinuturo sa iyo ng Probidensya ng Dios ang Kanyang kalooban.  Ang Salita
ng Dios ang nagtuturo ng Kanyang kalooban.  

Si Jonas sa pagkakataong ito, ay iniiwanan sa atin ang isang kabigatan sa puso.  Ating nakikita ang
ating mga sarili.  At tayo ay dumadalagin sa Panginoon, na maging katulad ng Kanyang kalooban.
Gawin akong masunurin, banal, at mapagkatiwalaan.
_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagpalain ang Iyo pong Salita sa aming mga puso sa pamamagitan ni Jesu Cristo, na sa Kanyang
pangalan kami dumadalangin,  Amen.


