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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 1:4-15

“Ang Dios Na Hindi Bibitaw”

ni Rev. Carl Haak

Ating buksan ang ating mga Biblia sa kabanatang 1 ng Jonas.  Noong nakaraang linggo ating tiningnan
si Jonas, ang propeta na tumakas.  Ating iniwan siya sa barko na patungong Tarsis, ang
pinakamalayong lugar sa mundo.  At ating naisip na sa una ang hangin ay umaayon, ang paglalayag
ay payapa, ang pangpang ng Palestino ay natatanaw sa malayo, at marahil sa paniniwala ni Jonas na
siya ay kukunsintihin ng Dios.  Kahit pa natanggap ni Jonas ang maliwanag na utos mula sa Dios, ay
hindi naniwala na ang kaawaan ng Dios ay dapat maipakita sa mga paganong taga Nineve.  Hindi niya
nais magtungo sa Nineve.

Sa kanyang pagsunod, nais niya na ilayo sa kanya hangga’t maaari ang nagpapaalala sa kanya sa
presensya ng Dios at kautusan, anomang magpapaalala sa kanya ng kanyang pananagutan sa Dios.
Siya ay tumakas sa presensya ng Panginoon mula sa kung saan ang Dios ay sinasamba, kung saan ang
Kanyang Salita ay napapakinggan, kung saan ang panalangin ay inihahandog, kung saan ang Kanyang
bayan ay matatagpuan.  Nais niya na ang lahat ng mga ito ay maalis sa kanyang paningin.

Ating nakita, na ang pinakamabuting banal, kapag hinayaan sa kanilang mga sarili, ay makagagagawa
ng malaki at napakahangal na mga kasalanan.

Ngayon, ang ating bibigyan ng papansin ay mapipihit patungkol sa Dios na hindi bibitaw.  Ang buong
larawan ay nagbabago sa tatlong mga salita:  “Nguni't ang Panginoon”  (v. 4), ang mga salitang
nagpapahayag ng soberanong biyaya ng Dios sa pangangalaga at pagpapanumbalik ng mga anak na
nagkasala.  Sa talatang 3, ating mababasa naman,  “Nguni't si Jonas ay bumangon upang tumakas na
patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon.”  Ang mga salitang ito ay kumakatawan sa ating
kasamaan, sa ating likas na pagiging masama, na piliin ang daan ng pagsuway sa Dios.  Sa talatang
4, “Nguni't ang Panginoon,” makikita natin ang pahayag na dahilan ng ating kaligtasan.

Ayon sa maraming mga iglesia at mga tagapagturo ng Biblia, halos ang lahat ay naka-depende sa tao,
at may maliit naman sa paghirang at pangangalaga sa biyaya ng Dios.  Kung ganito nga ito, ito na ang
magiging katapusan marahil ni Jonas.  Kung ang pakikitungo ng Dios kay Jonas ay naka-depende
mismong kay Jonas, sasabihin sana ng Dios,  “Jonas, nagawa mo ito sa ngayon.  Sumuway ka at inalis
ang anomang karapatan na tawaging Aking propeta.  Pinalalayas na kita.”  Subalit hindi ganito ang
pagkilos ng Dios.

Hinirang ng Dios si Jonas para sa isang tungkulin.  Ang Dios ay may layunin kay Jonas.  At ang Dios
ay bibitaw at hahayaan si Jonas na sirain ang sarili.  Kanyang panunumbalikin siya.
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Subalit ang paraang ito ng pagpapanumbalik ay hindi madali.  Huwag abusuhin ang doktrina ng biyaya.
Huwag paglaruan ang pagiging seryoso ng pagsunod ng Dios.  Ang daang pabalik kay Jonas ay
magiging mabagal, ito ay magiging mahirap, at dudurog din ito sa kanya ng pira-piraso.  Ang daang
patungo sa impierno ay madali.  Ang daan ng biyaya, ng pagpapanumbalik, ay masidhi, kahit pa ito ay
pinagpala.  Si Jonas, sa kanyang pasgsunod, ay lumaban sa Dios, at siya ay nasangkot sa iba pang
paglaban.  Gagawa ngayon ang Dios at ibabalik siyang muli.  Kanyang panunumbalikin siya sa
pagsunod.

Ating tingnan ngayon, sa ilang sandali ang Dios ang siyang hindi bibitaw.

“Nguni't ang Panginoon,” ating mababasa, “ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat, at nagkaroon
ng malakas na unos sa dagat, na anopa't ang sasakyan ay halos masira” (v. 4).  Ito ay
nakakaginhawang katotohanan.  Ito ay nagpapakita na ang kamay ng Dios ay umabot hanggang kay
Jonas.  Ang layunin ng Dios ay ang dalhin ang Kanyang anak sa pagsisisi.  Ating mababasa, una sa
lahat, na ang pagsisisi ng anak ng Dios, at ni Jonas, ay dahil sa pagkukusa ng Dios, ito ay dahil sa
pagkilos ng Dios mismo.  “Nguni’t ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin” (v. 4).  “At
inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda” (v. 17).  “At ang Panginoon ay nagsalita sa isda”
(2:10).  “At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas” (3:1).  Kinuha ng Dios si Jonas sa kanyang
kamay at sinasabi,  “Ikaw, sa kahinaan ng iyong laman, sa iyong hangal na pagsuway, at sa iyong
makalaman na pag-iisip, ay mas pinili pa ang landas ng pagsuway, na siyang maghahatid sa iyo ng
pagkawasak at magdadala ng pagkasira sa lahat ng nasa paligid mo.  Ganito ang nagawa mo.  Subalit
hindi ka napatahimik ng Aking pag-ibig sa iyo.  Ang layunin Ko ay ang dalhin ka sa pagsisisi Jonas, dahil
ang Aking tipan ay tiyak; wala itong nalalaman na pagbabago (Mga Awit 89).  “Sa mga kaawaan nga
ng Panginoon ay hindi tayo nalipol”  (Mga Panahoy 3:22).  “Ako, ang Panginoon, ay hindi nababago,
kaya't kayo, Oh mga anak na lalake ni Jacob ay hindi nangauubos” (Malakias 3:6).  “Dinadala ka ng
Dios sa pagsisisi.  Binabago ng Dios ang puso.  Nahahanap ka ng pag-ibig ng Dios.

Nakikita natin, kung gayon, na ang Dios ay nagpapanumbalik sa isang tao na lumakad sa pagsuway
dahil ang Kanyang banal na pag-ibig ang nagpapasimula.

Ang nais subukan na gawin ni Jonas ay hindi kapani-paniwala.  Ito ay nagpapakita ng kamang-mangang
kasalanan ni Jonas.  Takasan mo ba naman ang presensya ng Panginoon?  Ang Dios mismo ay
tinatawag ang sarili Niya na “ang Panginoon ng mga hukbo.”  Ang sangnilikha, lahat ng mga narito, tao,
karagatan at hangin, mga insekto at isda ay Kanyang hukbo upang gawin ang Kanyang kalooban.
Ginagamit ng Dios una ang element ng hangin.  “Ang Panginoon ay nagpadala,” sa literal ito ay
“humahagis,” isang malakas na hangin sa dagat.  At ang unos na hangin ang nagsakatuparan ng
Kanyang kalooban.  Ito ay humihip ng napakalakas, gaya ng pagpapatuloy ng kuwento, “ang dagat ay
lalo't lalong umuunos.”  Sa pagtatanong ng kapitan at mga manlalayag kay Jonas sa barkong
nabibigatan, mas tumitindi pa ang karahasan at nagkaroon ng malalaking alon sa dagat.  Ito ang siyang
sinasabi ng Panginoon, “Ano ang Aking gagamitin?  Ang lahat ay nasa Aking pangangasiwa, mula sa
maliit na uod na kakain sa halaman ni Jonas (kabanatang 4), hanggang sa daloy ng hangin at panahon.
Ang lahat ng ito ay Aking mga lingkod.”

Kung iyong matatandaan, ginamit din ng Dios ang palabunutan.  Nagpalabunutan ang mga paganong
manlalayag upang malaman kung sino ang ugat ng kanilang mga problema.  Sinabi nila,  “Magsiparito
kayo at tayo'y mangagsapalaran, upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang
ito sa atin.”  Ang Panginoon ang nag kontrol nito.   Sila ay nagpalabunutan (Mga Kawikaan 16), subalit
ang katapusan nito ay nasa Panginoon.  Kaya ating mababasa,  “at ang palad ay nahulog kay Jonas.”
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Tinatawag ito ng tao na pagkakataon.  Ganoon lang talaga ang nangyari.  Sasabihin ng isang
makasalanan:  “Nagkataon na nahuli ako ng pagkakataon.  Naisip ko na talagang mangyayari ito.
Sakto nga.  Basta ang alam ko, wala namang makakaalam ‘nun?”  Ganyan ka ba magsalita?
Nagmumura ka na “malas”?  Ang palad ay nahulog kay Jonas.  Talagang mangyayari ito, dahil ang Dios
ay nasa Kanyang kalangitan (Deut. 32).  Ang sigurado:  ang iyong mga kasalanan ay nakikita Niya.

Pagkatapos gumamit ng Dios ng malaking isda.  Kahit pa na ang salin sa KJV ay isang balyena, ito ay
hindi lang isang isda.  Inihanda ito ng Dios.  Ang dakilang Dios ay nagsalita at dinala ang isdang ito
para lulununin si Jonas.

Kaya magagawang gamitin ng Dios ang lahat ng mga bagay.  Subalit sa kuwento ating makikita na ang
pagbabalik-loob ni Jonas ay hindi dahil sa kagagawan lamang ng kalikasan.  Ito ay kasangkapan lamang
ng Dios na hindi lamang dahil sa mismong kalikasan, kundi kasama na rin ang mga pagano.  Ito ang
bagay na kapansin-pansin.  Kung iyong babasahin ang Jonas, sa kabanatang 1, makikita mo ang mga
paganong manlalayag ay ginamit ng Dios upang magtanong ng isang pag-uusisa, tanong na nagpako
kay Jonas sa kanyang pagsunod.  Walang ibang propeta ang Dios na nakatago sa barko para kasamang
tumalon ay sawayin si Jonas.  Wala, ginamit ng Dios ang di-mananampalataya at mga paganong
manlalakbay.  “bumangon ka, tumawag ka sa iyong Dios, baka sakaling alalahanin ng Dios tayo, upang
huwag tayong mangamatay.  Sino ka ba?  Ano ang iyong trabaho?  Ano ang ginawa mo?  Bakit mo
ginawa iyan?”

Nangyari na ba sa iyo ang ganito?  Nakakahiya ito.  Nakakahiya kapag ang iglesia ay nasasaway ng
sanlibutan.  Subalit nangyayari ito.  Isang anak ng Dios sa pagsuway minsan ay nakikitang katulad ng
di-mananampalataya tungkol sa idudulot ng kasalanan.  Nangyayari ito.  Marahil ito ay ang iyong amo
na di-mananampalataya.  Sinaway ka na ang sangkot ay ang iyong pananampalataya at paglakad
kasama ang Dios.  Siya ay dumating kung paano ka gumawa at ang iyong personal na buhay.  At
ipinatawag ka niya sa opisina at sinasabi,  “Makinig ka ngayon.  Hindi mo p’wedeng gawin iyan.”  Siguro
ito ay ang iyong babaing kapitbahay na nakita ka bilang maybahay na nagagalit at sabihin niya,  “Pero
bakit ka galit na galit?  Nagpupunta ka sa simbahan.  Naniniwala ka sa Dios, di ba?”  Nakakahiya ito.
Minsan ginagamit ng Dios kahit ang masamang sanlibutan para sawayin ang iglesia.

May napakasakit at marahang proseso ng pagpapanumbalik.  Ang proseso na ginamit ng Dios kasama
si Jonas ay madalas ay proseso na Kanyang ginagamit sa ating pang araw-araw na pamumuhay.  Ako
ay magugulat ng husto kung walang maraming Jonas na nakikinig ngayon.  Ang Salita ng Dios ay
dumarating sa iyo at sa akin.  Pero hindi ito dumarating na kagaya sa nangyari kay Jonas na may tinig
o isang pangitain.  Kundi ito ay dumarating sa pamamagitan ng kinasihang Salita Niya, isang Salita na
tumawag sa iyo sa isang tungkulin na hindi mo nais din na gawin, isang Salita na tumawag sa iyo
upang harapin ang kasalanan, isang Salita na tumatawag sa iyo sa isang tiyakang pagkilos ng
pagsunod.  Ito ay dumarating sa iyo, na gaya kay Jonas, sa punto na kung saan hindi mo ninanais na
sumunod at hindi mo nais na tanggalin ang tungkuling ito at hindi mo nais na alisin ang kasalanang ito.
Kaya ikaw rin, hanapin mo ang iyong barko at doon ka matulog.

Paano tayo ipinanunumbalik ng Dios?  Ang unang bagay na ating mababasa na si Jonas ay nagising.
Siguro ang punto, sa isang malaking kapahamakan sa talatang 5:  “Nang magkagayo'y nangatakot ang
mga taong dagat at dumaing ang bawa't tao sa kanikaniyang dios; at kanilang inihagis sa dagat ang
mga daladalahang nangasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Nguni't si Jonas ay bumaba sa
pinakaloob na bahagi ng sasakyan; at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing.”  Bakit siya natutulog?
Samantalang malakas ang bagyo.  At kahit pa napagod si Jonas sa paglalakbay ng dalawa o
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tatlong-araw na paglalakbay mula sa Gat-Heper hanggang Jopa, hindi pa rin nito maipapaliwanag bakit
niya nakuhang matulog sa isang bagyo.  Bakit?  Nakita mo, ito ay ang pagkatulog ng masuwaying anak
ng Dios na nakakahanap ng pagkatulog na isang pagtakas mula sa nakakatakot na budhi.  Hindi siya
magising pero ang nakakatakot na pakiramdam ng kanyang budhi ay hindi ganito.  Minsan ang
paglalasing ay hindi lamang ang nakakagawa ng pagkatulog sa atin – pagtakas ito sa katotohanan.
Ayaw ni Jonas na magising sa katotohanan kung ano ang kanyang nagawa.  Ang isang antuking tao
ay walang muwang sa katotohanan.  Si Jonas ay walang nalalaman sa katotohanan ng panganib na
naglagay hindi lang sa sarili sa panganib, kundi kasama rin ang mga nakalulan sa barko.  At siya ay
nasa ilalim na natutulog.  Sa landas ng pagsuway, siya ay natutulog.  Ang pagsuway ay gaya minsan
ng droga, nakakaantok.  Magagawa ng pagsuway ang hindi kayang gawin ng gamot na pampaantok.
Habang lumalala ang pagsuway, mas lumalalim naman ang antok sa buhay mo.

Naging bigla ang salita ng kapitan ng barko.  “Ano ang inaakala mo, O matutulugin? bumangon ka,
tumawag ka sa iyong Dios, baka sakaling alalahanin ng Dios tayo, upang huwag tayong mangamatay.”
Kapag ibinabalik tayo ng Dios sa pagsisisi, sa isang maliwanag na kaunawaan, hindi kaagad inaayos
ng Dios ang mga bagay.  Hindi lang ito sa pagsasabi ng pananalangin (gaya ng kay Jabez) at ang lahat
simula ngayon ay OK na.  Hindi ganito!  Hindi ito ang Biblia.  Ginigising ka ng Dios sa iyong kasalanan
at sa panganib na paparating sa iyo dahil sa iyong kasalanan.  Kanyang ginising si Jonas sa
katotohanan na ang mga mandaragat na pagano ay nakitang ito ay hindi pangkaraniwang bagyo,kundi
kahatulan ng Dios, namamalong kamay ng Dios.

Ikaw ba si Jonas ngayon?  Alam mo ba ang unang gagawin ng Dios?  Gagamitin ng Dios anomang
ibigin Niya para marinig ng iyong tainga,  “Ano ang inaakala mo, O matutulugin? bumangon ka,
tumawag ka sa iyong Dios, baka sakaling alalahanin ng Dios tayo, upang huwag tayong mangamatay.”

Minsan, ating binabati ang ating mga sarili dahil sa ating kakayahan na matulog sa gitna ng bagyo.
Kaya nga, kung ito ang kahulugan ni David sa Mga Awit 4, ito ay isang mapagpakumbabang pagsisi ng
anak ng Dios na nagnanais magkaroon ng pagkatakot sa Dios, at kabutihan.  Subalit kapag ikaw ay
natutulog kapag nasa ibabaw mo ang nawawasak na mga relasyon, sigawan, at ang buhay ng iyong
pamilya ang nakataya sa mga alon ng kaguluhan at hindi ka nagugulumihanan dito, panahon na para
magising.

Ang pangalawang bagay na ginawa ng Dios ay ang paghahatid ng isang sakdal sa pagsuway ni Jonas.
Nang si Jonas ay magpakita sa barko at siya ang nabunot sa isang palabunutan, mga tanong ang
bumuhos mula sa mga mandaragat:  “Sino ka ba?  Bakit mo ito ginawa?  Ano ang iyong trabaho?  Saan
ka ba galing?”  Ang bawat paningin ay nasa kanya.  May kakatwa dito ngayon.  Si Jonas ay tumangging
mangaral sa paganong mga taga Nineve.  Pero ngayon, sa kabila ng lahat, ganito din ang gagawin niya.
Mangangaral siya ng isang magandang pangangaral, mag-iiwan siya ng isang magandang patotoo sa
harap ng mga mandaragat na dumating na may sakdal,  “Bakit ka tumakas sa presensya ng
Panginoon?”  dahil nasabi na niya na ginawa niya ito.  “Bakit mo iyan ginawa?”

Halimbawa, ikaw ngayon si Jonas.  Ang tanong na inilagay sa iyo ng mga pagano,  “Inudyukan ka ba
ng Dios mo na gawin ito sa Kanya?  Pinagmalupitan ka ba Niya?  Binigyan ka ba ng pagkatawag ng
walang pagpapalakas-loob?  Ibig bang sabihin ang Dios mo ay isang mapanakit, kaya kailangan mo pa
Siyang takasan papalayo?  Bakit?  Bakit mo sinunod ang daan ng sanlibutan?  Bakit mo inilagay ang
puso mo sa kanila, ikaw na nakakaalam ng Kasulatan, ikaw na may pakikisama sa Dios?  Bakit?  Bakit
mo ito ginawa?  Ito ba ay dahil ang pakikisama sa kasalanan ay mas mabuti kaysa sa pakikisama sa
Dios?  Maglabas ka ng iyong kadahilanan.  Ang Dios ba ay naging tila ilang sa iyo?  May mas mabuting
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kaibigan ka kaysa sa Dios?  Nakita mo ba na ang Kanyang mga pangako ay hindi naman tapat?  Mas
naging mabait ba sa iyo ang sanlibutan kaysa sa Dios?  Bakit mo ginawa ito?”

Pagkatapos ay ang pangatlong hakbang sa pagpapanumbalik kay Jonas ay ang pagkilala.  Makikitang
sinabi ni Jonas ang kanyang nagawa.  Kanyang ipinahayag na ang Panginoon ng kalangitan, ang Dios
ng langit, na siyang gumawa ng dagat at tuyong lupa, ay ang kanyang Dios.  Siya (si Jonas)ay isang
Hebreo.  Siya ay lingkod ng Dios.  “Natatakot ako sa Dios,” sabi niya,  “Iginagalang ko ang Dios.”  Ang
lahat ng ito ay mabuti.  Subalit dumating na ang isang maliwanag at maikling pagpapahayag:
“Nagkasala ako.  Tatayo ako at magtutungo sa Nineve.  Susunod ako.”  Hindi ito sinabi ni Jonas.

Sa puntong ito, kahit pa nagpapasimula na si Jonas na kilalanin ang ilang bagay, siya ay marami pa ring
mga saliwaan.  Sinabi niya sa mga mandaragat na ito,  “Natatakot ako sa Dios, subalit narito ako sa
barkong ito dahil sa pagsuway sa Kanyang utos.  Ako ay isang Hebreo, isang kaibigan ng Dios; subalit
tumatakas ako sa Kanya”  Ang nagkasalang Cristiano ay maraming pagsasaliwaan ng salita. Nauunahan
ang anak ng Dios na lagpasan ang kamalian na siyang pinaka-kontradiksyon na bagay sa mundo.  Ang
kabutihan ng buhay ay simetriya.  Ang simitreya ay ang pagkakapareho ng mga bagay.  Ito ay bagay
na mabuti.  Ito ay kapag ang pagpapahayag at paglakad sa buhay ay tuloy-tuloy.  Subalit sa anak ng
Dios na lumalakad sa pagsuway, siya ay nagiging malaking kontradiksyon.

Ang buong pagsisisi ni Jonas ay matututuhan sa tiyan ng isda.  Hindi dumating ang buong pagsisisi kay
Jonas habang siya ay nasa barko.  Kinailangan pang ihagis siya sa dagat.  Ang layunin ng Dios ay
panumbalikin si Jonas kung saan siya nagkamali.  Ang layunin ng Dios kay Jonas ay hindi ang lunurin
siya sa dagat, kundi magtungo siya sa Nineve at mangaral ng pangangaral na Kanyang sinabi.

Ang pagsisisi ay naghahatid sa iyo sa pagsunod.  Subalit kahit ang sukat ng bagyo at pagkalunod sa
dagat ay hindi maghahatid kay Jonas sa punto na kung saan siya ay tatayo upang sundin ang Dios.
Kinailangan pang bumaba siya sa tiyan ng isda para matutuhan ito.

Tinanong siya ng paganong mandaragat,  “Ano ang gagawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat?”
Ano ang isasagot mo?  Sasabihin kaya niya,  “Magsisi ng inyong mga kasalanan at magbalik kay
Jehovah at paglingkuran Siya gaya ng ginawa ko”?  Hindi, hindi niya ito masasabi.  Nagpanggap ba siya
na walang kasalanan, masasabi ba niya sa mandaragat,  “Hindi ko alam ang gagawin.  Bigyan ninyo
ako ng isang sagwan at magsagwan tayo”?  Hindi.  Alam niya kung bakit dumating ang bagyo.  At ito
ay mas lalo pang lumalala.

Ano ang masasabi niya?  Sinabi ba niya ito:  “Mga mandagarat, halatang halata naman kung ano ang
ninanais ng Dios na gawin ko.  Tinawag ako ng Dios patungong Nineve.  Kailangan kong sundin ang
Dios.  Kapitan, ibaba mo ang direksyon ng barkong ito patungong Palestino.  Ituro mo ito patungong
Nineve.  At tinitiyak ko sa inyo na sa sandaling itinuro ninyo ito patungong Nineve ang dagat ay
papayapa.”

Subalit hindi rin ito ang sinabi ni Jonas.  Sinabi niya,  “Ako'y inyong buhatin, at ihagis ninyo ako sa
dagat; sa gayo'y ang dagat ay tatahimik sa inyo”  May pagkilala ‘di ba?  May pagtanggap ng katarungan
na nararapat sa kanyang kasalanan:  kamatayan.  Subalit nakita mo, hindi siya tinawag ng Dios para
mamatay.  Tinawag Niya siya para sa pagsunod.  Ang pagsisisi ay hindi lang tungkol sa pagkagising.
Hindi lang ito tungkol sa pagsasakdal.  Hindi lang ito tungkol sa pagkilala ng iyong kamalian.  Hindi ito
tungkol sa pagsasabi pa na,  “ang kamatayan ko ang magbibigay ng katarungan.”  Ang pagsisisi ay higit
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pa rito.  Ang pagsisisi ang pinakamahirap sa lahat.  Bumalik ka, sa mahabang daan, kung saan ka
nagkamali.  At ngayon naman sumunod ka.

Dito ang biyaya ng Dios ay maghahatid kay Jonas.  Minsan ang kamatayan ay madali.  Minsan tayo ay
dinala ng Dios para makita lang natin kung gaano na tayo kalayo.  Ang mga dulot nito, ang mahabang
resulta, ang sala ay nasa atin.  At sasabihin natin na mas madali ngayon na kilalanin ang ating
kasalanan at mamatay.  “Itapon ninyo ako sa dagat.”

Pero hindi ito ang hinahanap ng Dios.  “Hindi ito anak ng Dios.  Ibabalik kitang muli, ng maraming mga
milya, sa tiyan ng isda, magbalik ka sa Aking kautusan.  At ipapakita ko sa iyo ang pagpapala ng
pagsunod sa Akin.  Nakita mo,”  wika ng Dios,  “babalik ka na kung saan ka nawala sa daan.  Dito ka
magbabalik at sa pamamagitan ng Aking kaawaan, at biyaya, magpapasimula kang muli.”

Nakikita mo ba ang iyong sarili?  Tumatakas ka ba sa Dios?  Sinasabi mo ba, Ayoko?  Makinig ka.  Ang
daan ng pagsuway ay nagpapakita ng walang halaga.  Hindi mo ito mababayaran kung anoman ang
nasa iyong bulsa.  May pamasahe ka.  Pero ang daan pabalik, ay hindi mo mahahanap, hindi mo ito
mabibili.  Ito ay patungkol lahat sa biyaya ng Dios.

Hindi hinayaan ng Dios si Jonas.  Sa Kanyang kaawaan at biyaya Kanyang ibinabalik Niya tayo.
Kanyang ibinigay ang Kanyang Anak upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at upang tubusin
tayo mula sa lahat ng kasalanan.  Ipinapakita ng Dios ang Kanyang kaawaan kapag inaaresto ka Niya
sa iyong kasalanan, kapag ginigising ka Niya at tinatawagan:  “Anak, sumunod ka sa Akin sa pag-ibig
– ito ang landas na maghahatid sa iyo sa pagpapala at kapayapaan.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Iyong banal na Salita.  Dalangin po
namin na ito ay pumasok sa aming mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.  Lupigin po ang
aming mga pagmamataas na kalikasan at ibaba kami sa pagsunod po sa Iyo.  Sa pangalan ni Jesus
namin ito dalangin, Amen.


