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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Jonas 2

“Panalangin Mula Sa Tiyan ng Isda”

ni Rev. Carl Haak

Sa  ating nagdaang mensahe tungkol kay propeta Jonas ating napapurihan ang Dios na hindi hinayaan
ang paglabag ng Kanyang propeta na magpatuloy kundi pinanumbalik siya sa landas ng pagsunod.  Ating
natutunan na nagtangka si Jonas na tumakas mula sa Dios.  Hindi siya naniniwala sa kaawaan ng Dios
na dapat ipakita sa mga paganong taga Nineve, ang bayan na kaaway ng Israel.  At kanyang hinamon
ang pagka soberano ng Dios, kanyang hinamon ang karapatan ng Dios na magpakita ng kaawaan sa
Kanyang nais kaawaan at nais patigasin (Rom. 9).  At ang paglabag ni Jonas ay nagpababa ng
nagpapababa sa kanya.  Nagtangka siya na layuan ang lahat ng magpapaalaala sa kanya sa Dios at sa
kanyang mga pananagutan sa Dios.

Subalit hindi siya hinayaan sa ganito ng Dios.  Sa kuwento ni Jonas, sa kabanatang 1, ating nakita na
nagpapahayag ang Dios ng Kanyang kapangyarihan upang ibalik ang Kanyang anak.  Ating nakita na ito
ay pagkukusa ng Dios, na ginagamit ng Dios ang buong payo at Kanyang pagsasaayos.  Nagdala Siya
ng isang unos sa barko.  At ginamit niya ang mga paganong tao upang umpisahan ang proseso ng
pagsaway.  Ating nakita na ang proseso ng Dios ay naghahatid kay Jonas na pabalik sa pagsunod upang
gisingin siya sa katotohanan ng kanyang kasalanan;  upang ipaghabla siya sa pamamagitan ng
pamamaraan ng mga di-mananampalataya;  at upang kilalanin niya ang kanyang kasalanan at nararapat
niyang kamatayan.

Ating binigyang diin noong nakaraang linggo na ang layunin ng Dios ay upang panumbalikin sa pagsunod
si Jonas, hindi para lunurin siya.  Kahit si Jonas ay itinapon palabas sa barko, ay wala pa rin sa lubos na
pagsisisi.  Dahil dito, ang Dios ay naghanda ng isang malaking isda upang lunukin siya.  At doon si Jonas,
sa kanyang kahirapan, ay inihatid sa biyaya upang makapagsisi at magbalik ng lubos sa Dios.

Ating titingnan ngayon ang panalangin ni Jonas na inihandog mula sa tiyan ng isda sa pangalawang
kabanata ng aklat ni Jonas.  Marahil, ito ang tanging panahon lang sa kasaysayan na may dumalangin
sa ganitong lugar.  Subalit saanmang lugar ay lugar upang manalangin.  Walang katulad ang nasa loob
ng tiyan ng isda, sa ilalim ng tatlo o apat na daang talampakan ng tubig, na may tumatawag sa
pananalangin.  

Si Jonas ay dinala sa pinakailalim.  Ito ang layunin ng Dios.  Ang layunin ng Dios ay upang ipakita ang
Kanyang biyaya at kapangyarihan.  Sa ating pagmamasid sa kanyang panalangin, dapat mong pansining
kasama ko na hindi lang ito ang panalangin ni Jonas.  Siya ay naroroon ng tatlong araw.  At dumalangin
siya ng walang patid.  Ang meron tayo ay ang buod ng kanyang panalangin.  Pangalawa, dapat mong
mapansin na ang panalangin ay hindi marahil nakaayos na may mga pagkakahati-hati at mga nakapaloob
na puntos.  Kapag ikaw ay nasa matinding kahirapan, ibinubuhos mo ang iyong puso sa Dios.
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Subalit may dalawang bagay na lumabas sa panalangin ni Jonas.  Una sa lahat, ang kanyang matinding
kahirapan at ang takot na tumatabon sa kanya.  “Ako sumigaw… mula sa tiyan ng Sheol… Ako'y nahagis
mula sa harap ng iyong mga mata… kinukulong ako ng tubig sa palibot hanggang sa kaluluwa.”
Pangalawa, ang panalangin ay inilarawan sa pamamagitan ng kaawaan ng Dios.  “Dininig Niya ako.”  At
ito ay bago pa si Jonas makalaya.  Sinabi niya,  “Dininig Niya ako… ako ay titingin sa Kanyang banal na
templo… Aalalahanin ko ang Panginoon… ang kaligtasan ay sa Panginoon.”  Ang dalawang mga kaisipang
ito:  Ang matinding kalungkutan ni Jonas at ang kanyang pananampalataya sa kaawaan ng Dios ay
naglulundagan sa bawat isa hanggang si Jonas ay napanumbalik sa pagsunod.

“Pagkatapos,” ating mababasa,  “Si Jonas ay dumalangin sa PANGINOON na Kanyang Dios mula sa tiyan
ng isda.”  Ito ay isang malaking isda, marahil isang balyena, o ibang isda na malaki na marahil ay hindi
pa nakikilala ng tao.  Nalalaman natin na ang kawalang pananampalataya ay kumukutya at tumatahol
sa pangungutya.  Si Clarence Darrow, sa kanyang matinding paglilitis, ay nagsabi tungkol sa isang saksi:
“Bakit maniniwala agad ng mabilis sa testimonya ng taong ito na parang naniwala rin na si Jonas ay
nilunok ng malaking isda.”  Naniniwala tayo na si Jonas ay nilunok ng isda.  Ito ay isang katotohanan.
Oo, isang himala:  subalit isang katotohanan.  Ang ating Dios, na siyang bumuhay kay Jesus mula sa
kamatayan, ay makakagawa ng isang malaking dambuhala sa kalaliman, na kasabay ng Bangka nang
ang Kanyang propeta ay inihagis at nilulon siya.  May pananalita rin si Jesus dito.  Nang ang mga
di-mananampalatayang mga Saduceo at mga eskriba ay nagtanong kay Jesus para sa tanda upang
magpatunay sa Kanyang angkin bilang Mesias, Siya ay tumugon (Mateo 12:39-40),  “Isang lahing
masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda; at hindi siya bibigyan ng anomang tanda kundi
ng tanda ng propeta Jonas:  Sapagka't kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena na
tatlong araw at tatlong gabi; ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang
Anak ng tao.”  Magkasama ang katotohanan na si Jonas ay nilunok ng isang isda, at ang pagkabuhay
ni Cristo.  Ito ay katotohanan, hindi katha.

Subukan mong ilagay ang iyong kalagayan sa kalagayan ni Jonas.  Ang alon ay tumabon sa kanya.  Sa
lahat ng maaaring mangyari, hindi siya agad nilunok kundi dumaan sa pagkalunod na mararanasan ng
isang tao, sa punto ng kawalang malay.  Sa talatang 5 at 6 sinasabi ng kanyang pananalangin, na ang
mga halamang dagat ay bumalot sa kanyang ulo at nadama niya ang maputik na kalaliman.  Siya ay
dumating sa mga ugat ng kabundukan.  Anomang mararanasan ng sinoman sa huling sandali ng
pagkalunod, na siyang naranasan ni Jonas.  Hanggang sa siya ay magkamalay.  At naaamoy ang
nabubulok na pagkain sa tiyan ng isang isda.  Siya ay may hangin na nahihingahan.  Matapos ang ilang
saglit, alam na niya ang nangyayari.  Siya ay dinala sa ilalim, sa kailaliman.  Siya ay nasa hangganan ng
mundo.  Ang Kasulatan ngayon ay nakatuon sa Jonas 2, hindi sa kung ano meron sa loob ng isda, kundi
ano ang nangyayari kay Jonas.  Dito naganap ang tunay na himala.

Gaya ng nasabi ko na, si Jonas ay nananalangin sa kanyang kahirapan at sa kanyang pananampalataya
sa Dios.  Nakikita niya ang lahat ng kanyang kahirapan mula sa kamay ng Dios.  Tinawag niya ang tiyan
ng isda na  “tiyan ng sheol,” dahil naramdaman niya na siya ay iniwan ng paningin ng Dios.  Natatakot
siya  na ang Dios ang gumawa nito sa kanya.  Siya ay nasa malalim na kahirapan.

Subalit sinabi niya,  “Nang ang aking kaluluwa ay nanglupaypay sa loob ko”  (v. 7),  “naaalaala ko ang
Panginoon.”  Narito ang pagpasok ng usapin ng pananampalataya.  Sinabi niya sa talatang 4,  “Gayon
ma'y titingin ako uli sa iyong banal na templo..”  At sa talatang 7,  “naalaala ko ang Panginoon:  at ang
aking panalangin dumating sa kanya, sa kanyang banal na templo.”
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Kailangan nating isagawa ito kahit sandali.  Sa tiyan ng isda, marumi, natatakot sa bawat araw, may
paglalaban sa loob mo laban sa mga Diablo ng pagkatakot, sumigaw si Jonas sa pananampalataya sa
Dios.  Ito ba ang lumalarawan sa iyo?  Hindi,  hindi ka pa nakakarating sa tiyan ng isda – hindi kasing
drama nito.  Sa pagpapanumbalik sa iyo, dinala ka ba ng Dios sa isang lugar na kagaya nito?  Ikaw ay
nakikipaglaban sa iyong takot na baka ka iwanan?  Ikaw ay iniiwasan?  Sa pamamagitan ng
pananampalataya, sa biyaya ng Dios sa iyo, ikaw ba ay sumisigaw sa Dios?  Nakita mo, tayo ay may
dakilang katotohanan na nagliwanag dito.  Tayo ay nagtamo ng isang tiyak na larawan ng espiritual na
buhay ng isang anak ng Dios nang siya ay nasa ilalim ng pagsubok at matinding palo.  Ang kahirapan
ang palatandaan ng kaluluwa.  Isang palatandaan na nagsasabi sa iyo kung ano nasa aklat.  Sinasabi sa
iyo ng pagpaparusa kung ano ang inilagay ng Dios sa iyong puso ng Kanyang anak.  Narito si Jonas.
Hanggang sa puntong ng aklat na ito ating nakikita ang napakaliit na gawa ng Dios sa kanya.  Ating
masasabi marahil,  “Paano siya naging anak ng Dios, isang masuwaying tao?”  Subalit ipinapakita ng
kahirapan ang tunay na Jonas.  Nang si Jonas ay nasa kalaliman ng dagat sa tiyan ng isda, makikita mo
kung ano ang inilagay ng Dios sa kanya sa kalaliman.

Ano ang pangunahing layunin sa panalangin ni Jonas?  Atin marahil isasagot, na ayon sa ating iniisip:
“Palabasin Mo ako.”  Ito nga ba ang pangunahing nais ni Jonas, ang makalabas?  Hindi.  Ang
pangunahing nais sa kanyang panalanangin ay hindi ang makalaya kundi makabalik sa kung ano ang
nilabag niya.  Kanyang nilabag ang presensya ng Dios.  Ngayon, sa tiyan ng isda, ito ang kanyang naging
yaman.  Sa kabanatang 1:3 ating mababasa na si Jonas ay tumakas mula sa presensya ng Panginoon.
At kanyang nakita na mas ninais niya na makalayo mula sa kanya ang lahat ng magpapalaala sa kanya
kay Jehovah.  Hindi naniwala si Jonas na ang Dios ay nananahan sa isang lugar lamang ng mundo.  Hindi
niya nais na ang kanyang puso ay matusok ng Salita ng Dios.  Hindi niya nais na masabihang siya ay
nagkakasala.

Ating tingnan ngayon ang kanyang pangunahing pagkabalisa sa tiyan ng isda (2:4).  “At aking sinabi,
Ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata; Gayon ma'y titingin ako uli sa iyong banal na templo.”
Tingnan ang banal na templo?  Sa pagsunod hindi niya nais na kung saanman lang na malapit sa banal
na templo.  Kundi ngayon siya ay nakatingin sa banal na templong ito.  Siya ay nakatingin sa presensya
ng Dios, hindi lang sa gusali sa Canaan, na nasa Jerusalem, sa templo ni Solomon.  Hindi niya alam sa
loob ng tiyan ng isda kung nasaan ang silangan at kanluran, hilaga mula timog, itaas at ibaba.  Subalit
sinasabi niya,  “Narito ako.  At natamo ko kung ano ang nais ko.  Nais kong takasan ang presensya ng
Panginoon.  Nakuha ko ang nais ko.  Subalit hindi ko matagalan ito.  Kailangan ko Siya.  Ang aking
sinuway, ay ang aking nililingon ngayon, tinitingnan ko ito na isang kayamanang higit sa lahat.”  Sa
talatang 7,  “Nang ang aking kaluluwa ay nanglupaypay sa loob ko; naaalaala ko ang Panginoon; At ang
aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo.”  Nakikita niya ang kanyang panalangin
bilang isang mensahe na tumatakbo mula sa tiyan ng isang isda tungo sa trono ng Dios.

Ito rin ba ay nababagay sa iyo at sa akin?  Ang dakilang halaga ng kasalanan ng isang nagbalik sa
kasalanan na Cristiano ay ang hindi maranasan ang pakikisama sa Dios.  Ang tunay na pagsisisi ay isang
pagnanais upang maibalik ang pakikisama sa Dios.  Ang mga salita ng alibughang anak na,  “Babangon
ako, at pupunta ako sa bahay ng aking ama, ‘nanabik na ako sa aking silid’?  ‘Nananabik na ako sa lahat
ng mga bagay sa aming tahanan’?  Hindi, ‘Ako ay babangon at magpupunta ako sa aking ama at
sasabihing,  ‘ama nagkasala ako laban sa iyo,”  Kapag nawala ang presensya ng Dios dahil sa pagsuway,
ito man ay sinadyang paglabag o paulit-ulit na pagpapabaya at ang Dios ay dumarating ngayon upang
parusahan ka, ano ang mangyayari?  Dahil sa biyaya, ikaw ay sisigaw,  “Kailangan ko ang Dios!”  Ang
tunay na pagsisisi ay patunay na ang anak ng Dios ay nagnanais ng dakilang yaman:  ang makasama
ang Dios.
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Nakita mo, ang isang Cristiano ay hindi lamang ang mga pinatawad sa kanilang kasalanan at ngayon ay
may kaginhawahan sa kanyang buhay ng pagkamasarili at laman o anoman ito.  Kung sa ganito mo
tinatanaw ang isang Cristiano, ibig sabihin sinisiraan mo ang krus ni Jesu Cristo.  Si Jesus ay namatay
upang magtamo tayo ng yaman sa bahay ng Ama at ng pakikisama.  Nang panumbalikin ka ng Dios sa
pagsisisi, nang dalhin Niya ang kahirapan sa iyong buhay, ang Kanyang layunin ay ibalik ka sa
pakikisama, upang tamuhin mo ang yaman na nakikita mo ng kakaunti, ito ay ang presensya ng Dios.

Subalit nakikita rin natin ang pagkilos ng pananampalataya sa panalangin ni Jonas.  Si Jonas ay
nagpasimula na kilalanin ang kamay ng Dios.  Kanyang tinatanaw na ang Dios ang siyang nagtapon sa
kanya sa kalaliman.  Sasabihin natin, ito ang paraan ng panalangin ni Jonas sa talatang 2 at 3 ng
kabanatang 2.  Sasabihin natin ngayon kapag nabasa ito,  “Akala ko ang kapitan ng barko ang nagtapon
sa kanya sa dagat.  Hindi ba’t binuhat nila si Jonas at itinapon sa dagat?”  Oo, sila ang gumawa nito.
Subalit nakita mo ba, higit pa dito ang nakikita ni Jonas.  “Ikaw iyun, O Dios.”  Nakikita ito ng
pananampalataya – ang kamay ng Dios.  Ito man, ay pagsisisi din.  Kung nakikita ng Dios ang parusa
ay nararapat sa akin at dalhin ako sa kalaliman, ang kamay ng Dios ang gumawa nito, hindi ang
kapalaran.  Kinikilala ni Jonas na ang kamay ng Dios ang nagdala sa kanya sa kanyang pagsunod at siya
ay nagpapasakop sa Dios.  Ang mangyayari sa iyo ngayon kapag ang Dios ay nagpasimulang
maka-apekto sa buhay mo, kapag Siya ay nagpasimulang harapin ka dahil sa iyong mga kasalanan?  At
ang hangin ay nagpapasimulang umihip at Siya ay nagpapasimulang ugain ang buhay mo sa iyong
kapaligiran?  Sasabihin mo ba,  “Hindi mabuti ang nangyayari sa aming tahanan.  Hindi maganda ang
nangyayari sa aking asawa/mga anak”?  Sasabihin mo ba,  “Ang problema kasi yung mga tao sa iglesia,
o yung mga matatanda, o ang iglesia, o ang problema ko ay ang ekonomiya o …”?  Dios ko, itigil Mo po
ang aming katigasan, makasariling laman at dalhin kami sa puntong masasabi naming,  “Ang Iyong
kamay oh Dios, ay nasa akin.”  Atin nawang kilalanin ang buhay na Dios bilang manlilikha at
manampalataya na ang Dios ang nagdadala nito sa atin upang magbalik sa pagsisisi.

Sa pananampalataya, kinilala ni Jonas ang kabanalan ng Dios sa pagpapahirap sa kanya.   Sinasabi niya,
“Gayon may isinampa mo ang aking buhay mula sa hukay, Oh Panginoon kong Dios”  (v. 6).  Sinasabi
niya na kanyang “ihahandog sa Dios ang kanyang tinig ng pagpapasalamat”  (v.9).  At nakikita rin niya
ang kabanalan ng Dios sa kanya sa tiyan ng isda.  Sa kabanatang 1:12, kahit pa siya ay nararapat sa
kamatayan, gayonman, iningatan ng Dios ang kanyang buhay.

Kaya ginamit niya ang Salita ng Dios sa kanyang pananalangin.  Si Jonas ay nagsambit ng halos pitong
ulit mula sa mga salmo sa kanyang panalangin.  Ang ilan sa mga ito ay eksaktong salita.  Ang mga
pinagkuhaan ay ang mga ito:  Mga Awit 130, Mga Awit 42, Mga Awit 31, Mga Awit 18, at Mga Awit 116.
Si Jonas ay gumagamit ng ilang mga talata mula sa mga awit sa kanyang panalangin – dahil walang aklat
sa pagtingin sa Biblia ay nagpapahayag ng buhay ng isang anak ng Dios gaya ng Mga Awit.  Ang Mga
Awit ay ang nakasulat na espiritual na talambuhay ng pagkilos ng biyaya ng Dios.  Si Jonas ay isang
propeta.  Siya ay naging bibig ng Dios.  Gayunman, pagdating sa pananalangin, siya ay nagpapasimula
upang pagsama-samahin ang magagandang litanya ng Mga Awit na maisasagawa sa kanyang kalagayan.

May Biblia ka, di ba?  Ginagawa mo ba ang Kasulatan mula sa iyong panalangin?  Paano nagkaroon ng
Biblia si Jonas?  Siya ba ay balunbon ng aklat?  Wala.  Siya ba ay may kandila?  Makakapagdala ba siya
ng kandila sa tiyan ng isda?  Hindi.  Paano niya ito nalaman?  Alam niya ito, pinagbubulay bulayan ito,
natutunan niya ito, ito ay nasa kanyang puso.
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Eh ikaw naman?  Nasa iyo ang Salita ng Dios.  Nag iimbak ka ba ng Salita ng Dios?  Ginagamit mo ba
ang Salita ng Dios sa panahon ng pagsubok?  Binabasa mo ba ito ng regular sa araw-araw?  At sa iyong
pananalangin, ang Salita ba ng Dios ay lumalabas sa iyong mga labi?

Si Jonas ay ibinaba sa kanyang panalangin upang ipahayag ang kanyang kasalanan.  Sa talatang 8, siya
ay nanalangin,  “Ang nagsisilingap ng mga walang kabuluhang magdaraya .”  Ang walang kabuluhang
pandaraya ay dios-diosan, anomang nag-aalis sa iyo mula sa Dios.  Anoman aagaw sa lugar ng Dios ay
isang walang kabuluhang pandaraya.  Ang walang kabuluhang pandaraya ay may sariling kalooban.
Sinabi niya,  “Ayoko,”  sa Dios.  Sinasabi niya ang kanyang iniisip at ninanais na mas mabuti kaysa sa
Dios.  Si Jonas ay gumawa ng sariling dios.  “Gagawin ko ang ibig ko.”  Kanyang itinataas ang sarili kaysa
sa Salita ng Dios at nilimot ang kanyang kaawaan.  Ang kaawaan dito ay ang pagsasalarawan sa Dios.
Ang Dios ng kaawaan.  Sa halip na maglingkod sa kaawaan ng Dios, ipinasya ni Jonas na kanyang
pagmamasdan ang walang kabuluhang pandaraya.  Sinasabi ni Jonas ito hindi bilang pagdadahilan, kundi
pagpapahayag, upang kilalanin ang kanyang kasalanan.

Pagkatapos nagpatuloy si Jonas sa pagsasabi sa talatang 9,  “Ang kaligtasan ay sa Panginoon.” N Aking
ibibigay ang aking sumpa sa Panginoon.  Ako ay nangakong maging propeta.  Ako ay sumumpang
humayo sa nais Niyang pagdalhan sa akin.  Tutuparin ko ang sumpang ito.  Ako ay magbabalik, ang
Panginoon ay maawain sa akin, ako ay babalik sa Nineve.  Dahil ang kaligtasan ay sa Panginoon.

Ito ay naghahatid ng kaginhawahan.  Ang pag-aalis ng sala sa kaluluwa at pagkagapos at pagpapatawad
ng kaluluwa at pagpapalaya sa kaluluwa mula sa pagkaalipin ng kasalanan ay gawa ng Dios.  Ang
kaligtasan ay sa Panginoon.  Kapag ikaw ay nasa tiyan ng isda, ito dapat ay maging maliwanag.  Ang
kaligtasan ay sa Panginoon.

Ito ay dapat maging maliwanag sa iyo ngayon.  Lahat ng ating mga dalahin sa Dios at lahat ng mayroon
tayo sa Dios bilang ating Ama at bilang Makapangyarihan, na siyang nangangalaga sa atin kay Jesu
Cristo ay hindi buhat sa ating mga sarili – hindi sa sarili nating kagustuhan, o pagkilos.  Hindi natin
inaako ang papuri dito.  Mula sa kalaliman, kapag ang mga alon at hangin ay tumabon sa atingkaluluwa,
alam na natin ang isang tiyak na bagay:  Ang kaligtasan ay sa Panginoon.

Bakit ipinanumbalik ng Dios si Jonas?  Dahil ipinahayag muna ni Jonas na,  “Ang kaligtasan ay nasa Iyo
po, Panginoon.”  Ito ang dahilan kung bakit hindi ka hinayaan ng Panginoon na mawala at ibalik ka sa
pagsisisi.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Iyo pong Salita at hinihiling po naming na isulat Mo po ito
sa mga pahina ng aming mga puso.  Aming dalangin ito sa pangalan ng aming Manunubos na si Jesu
Cristo, Amen.


