
Page 1 of  5

Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Panaghoy 3:22-23

“Dakila ang Kanyang Katapatan”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Bakit natin pag-uusapan ang Panaghoy sa pagtatapos ng taon?  Ang managhoy ay nangagahulugang
malakas na pag-ungol na naghihirap upang ipahayag ang hinaing.  At iyan mismo ang ginawa ni
propeta Jeremias sa aklat ng Biblia.  Siya ay nanaghoy sa pagkawasak ng pagkabagsak ng Jerusalem
at Juda.  Sumigaw siya ng paghihirap sa pagkabihag ng Juda sa Babilonia sa pangyayari ng pagtalikod.
Sa kabanatang 3 siya ay nanaghoy sa pansariling paghihirap sa lahat ng ito.  Isinulat ni Jeremias ang
talatang 1 sa kabanatang ito na,  “Ako ang taong nakakita ng pagdadalamhati dahil sa pamalo ng
kanyang poot.”

Nanaghoy si Jeremias sa paraang ito dahil binigyan siya ng Dios ng maraming masasakit na pangyayari
sa buhay ng Kanyang lingcod.  Sinasabi niya sa atin sa talatang 14 na siya ay naging katatawanan at
kanilang pinagtawanan siya sa kanilang awitin.  Totoo ito, ay meron pa – itinapon siya sa hukay ng
ilang araw, na nakaluhod sa putikan ang tuhod.  Ang propetang ito ay hinagupit at ikinulong dahil
nagsalita siya ng mga pananalita ni Jehovah na inilagay sa kanyang mga labi.  Nagsalita siya ng
kahatulan at pagkawasak sa Juda dahil sa kanilang mga kasalanan na nagawa sa harap ng mukha ng
Dios.  Nagalit sa kanya ang mga tao at pinuno sa ginawang ito.  Wala siyang magawa kundi ang isalita
ang mga salitang ito.  Siya kasi ang bibig ni Jehovah at siya ay pinag-usig dahil sa katotohanan – at
ang aklat na ito ng Biblia ay nagsasabi ng kanyang panaghoy ng Dios. 

Bakit isasaalang alang ang panaghoy sa katapusan ng taon?  Dahil sa gitna ng pagluluksa ni Jeremias,
naghahatid sa isipan niya ito ng katotohanan na nagbibigay ng kagalakan habang dumadaan ang taon.
Ito ay katotohanan ng katapatan ng Dios.  Ito ang talata na ating isasaalang alang, Panaghoy 3:22, 23:
“Ang tapat na pag-ibig ng PANGINOON ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi
natatapos;  sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan.”

I.  Ang katapatan

Sa pagbabalik-tanaw sa taong 2013, ang bawat katiyakan ng mananampalataya ay ipahayag ang
katapatan sa kanya ng Dios.  Kapag ang ating kahinaan ay nagdudulot sa atin ng ekepto, Kanyang
ibinibigay muli ang Kanyang katapatan sa atin upang pangalagaan tayo sa ating pananampalataya.
Kahit sa mga sandaling nararapat tayo para dito, hinawakan tatayo ng Dios ng Kanyang
Makapangyarihang Kamay at pinapangunahan tayo.

Pero ang nauunawaan dapat natin ay ang pagsasagawa nito ayon sa pananaw ng katapatan ng Dios
kung totoong pinapasalamatan natin ang kagandahan ng Dios.  Kapag naunawaan lamang natin ang
mga bagay na ito, kasama ang katapatan ng Dios sa atin, magagawa nating makatindig sa gabi ng
bagong taon, at angkinin:  “Dakila ang Kanyang katapatan!”  Nakita mo, mula sa walang pasimula,
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itinatag na ito ng Dios ayon sa Kanyang panukala.  Sa kautusang ito Kanyang pinili ang iilang tao para
sa Sarili kay Cristo.  Hindi pinabayaan ng Dios ang pagpili sa kamay ng tao.  Siya ang Dios na
nakakaalam sa lahat ng mga bagay.  Pinili ng Dios para sa Sarili na sa lahi ng tao nay pipiliin Siyang
tao na magsasama-sama sa Kanyang iglesia, sa katawan ni Cristo sa sanlibutang ito. 

Ang mga taong ito ay ipinanganak sa buong salinlahi ng lupa, ayon sa soberano at malayang biyaya
ng Dios, Kanyang tinatawag sila sa pananampalataya at pagsisisi.  Naghahatid Siya ng Kanyang Espiritu
ni Cristo sa kanilang mga puso at kumikilos sa kanila sa mga bunga nito – tunay na pagsisi sa
kasalanan.  Pinagkakaisa Niya sila sa katawan ni Cristo sa sanlibutang ito habang magkakasama sa lupa
kasama ang ilang hinirang sa katawan ni Cristo na nagtatag ng Kanyang tipan sa mga pangako nito.
Pumapasok ang Dios sa malalim na bigkis ng pag-ibig at pakikisama sa kanila – isang tali na nagiging
kanilang mga Dios at Ama at sila na Kanyang bayan – ang mga anak ng Kanyang pamilya. 

Ganyan ang tipan ng Dios.  Sa tipan ng Dios na ginawang ipangako sa Kanyang iglesia at sa kanyang
mga mananampalataya:  para sa inyo, hindi Ko kayo bibiguin.  Ating mababasa ang pangako ng tipan
ng Dios sa maraming iba’t ibang lugar sa Kasulatan.  Sa Kanyang malaking pag-ibig sa Kanyang bayan,
sa Kanyang tipan ng pagpapala sa kanila, ipinapangako ng Dios sa kanila:  kahit saan Ko kayo dalhin
sa lupa, hindi kayo dapat matakot dahil hindi Ko kayo iiwang nag-iisa.  Kasama ninyong palagi Ako.

Matagal nang itinatag ng tipan ng Dios ang tipan kay Abraham nang paulit ulit sa kasaysayan na may
kasamang panunumpa.  Sumumpa ang Dios sa pamamagitan ng Kanyang pangalan na ang mga pinili
Niya mula sa walang pasimula sa hindi nagbabagong kalooban, at tinatawag ang Kanyang bayan sa
sanlibutan, hindi Niya iiwanan sila o tatalikuran man.  Sa madaling salita, sumumpa ang Dios para sa
atin, na Kanyang iglesia:  “Sa pamamagitan ng Aking pangalan, hindi Ko kayo pababayaan!”
Maunawaan sana natin ang lahat ng ito kung tunay nating nauunawaan ang katapatan ng Dios!  Dahil
ang katapatan ng Dios ay nagsasabi ng Kanyang patuloy at basehan ng anumang ginawa para dito.
Kung hindi lang sa katapatan ng Dios, tayo ay mamamatay!”  “Ako si Jehovah, ang Nag-iisang hindi
nagbabago, kaya kayo na mga anak ni Jacob ay hindi mamamatay,” ito ang sabi ng Dios kay Malakias.
Ang Dios ay matapat sa iyo at sa akin dahil sa kung sino Siya at dahil sa sumpa Niya na ginawa para
sa Kanyang iglesia. 

Ang sumpang ito ng Dios ay nangyayari para sa lahat ng panahon.  Walang pagdududa, paulit ulit
nating nakikita iyan sa Biblia na ang Dios ang nagtatabas ng maraming tao mula sa puno ng ubas ng
Kanyang iglesia.  Ang mga taong ito sa panlabas ay nasa iglesia ng Dios at tipan sa lupa.  Pero hindi
sila mananampalataya.  Walang pagdududa dito, na pinuputol ng Dios ang bayan ng Israel at Juda sa
kabuuuan.  Pero totoo ito dahil nagpapasimulang punuin ang bayang ito ng mga itinakuwil, sa halip na
hinirang.  Tingin nila sa sarili ay bayan ni Jehovah.  Ipinagmamalaki pa nila ito.  Pero ang puso nila ay
naisasalarawan ng pananampalataya.  Dahil dito, ang itinakuwil sa iglesia ay iniaalis.  

Ang mga hinirang, na mailalarawan sa kanilang pananampalataya, ay palaging iniingatan ng
Makapangyarihang kamay ng Dios.  Ang pangako ng Dios ay tiyak sa binhi nito – ang tunay na binhi
ni Abraham – hindi Ko kayo iiwan ni pababayaan man sa inyong mga buhay at hindi Ko kayo bibiguin
o pababayaan sa inyong pangangailangan.  Ako ang inyong Ama at kayo ang Aking minamahal na mga
anak na Aking inibig ng walang hanggan, hindi nagbabagong pag-ibig ito!  Ang bayan ng Dios sa lahat
ng salinlahi ay makakarinig sa pangakong ito at panghahawakan nila ito!  Kailangan nilang gawin ito,
dahil nalalaman ng mananampalataya ang kanilang kasalanan at kabiguan sa buhay na ito.  At alam
nila na hindi sila nararapat sa kabutihang ito at pag-ibig ng Dios sa kanilang  mga buhay.  Pero
sumampalataya sila!



Page 3 of  5

Sumampalataya sila na hindi sila iiwan ng Dios o iiwan man dahil sa ginawa ni Cristo para sa kanila!
Mga minamahal, ito ay sa katapatan ng Dios kay Cristo na nahayag sa inyo at sa akin!
Sinasampalatayanan natin iyan!  Sumasampalataya tayo na namatay si Cristo upang palayain tayo mula
sa kasalanan, at upang pawiin ang ating sala.  Sumasampalataya tayo na tinatanaw tayo ng Dios dahil
lamang kay Cristo at kaya naman nakikita natin na tayo ay nararapat sa harap ng Dios kay Cristo.
 
Samakatuwid, alang alang kay Cristo, iningatan tayo sa ating mga buhay.  Alang alang kay Cristo, tayo
ay naingatan sa ating pananampalataya sa nakalipas na taon.  Sa paglipas ng taong ito,
pinanghahawakan natin, ang tipan ng Diosna ipinangako para sa atin.  At nagagalak tayo sa pangalan
ng ating Dios:  Siya si Jehovah, ang nag—isang tapat!

Masdan mo ang mga pangyayari sa nakalipas na 2013.  Tingnan mo ang lipunan.  Sa nakalipas na taon,
naging mararahas ang tao.  Maramihang pagbaril sa iba’t ibang mga paaralan at publiko ang naganap.
Pinatay ng mga magulang ang kanilang mga anak at gayondin ang mga anak sa mga magulang.  Mga
kidnapping.  Ang lipunan sa ating panahon ay hindi na ligtas para mabuhay.  Nariyan ang patuloy na
banta ng digmaan na nasa ibabaw ng ating mga ulo – Sa Iran, Syria, North Korea.  Ang mga terorista
ay umaatake sa iba’t ibang lugar sa mundo.  Nariyan ang kabulukan sa malalaking negosyo na
nakakaapekto sa maraming buhay.  Nariyan ang kakapusan ng pananalapi – pagbagsak ng ekonomiya.
Karumihan sa sekswalidad – pakikiapid at pangangalunya.  Ang nakalipas na taon ay walang katiyakan
sa kasakuluyan sa ating panahon.

Masdan mo ang iglesia sa sanlibutan.  Parami ng parami ang mahahanap mo na bulaang iglesia na
naglalakihan sa kapangyarihan, kahit nanghahawakan ang mga ito sa kamalian na inilalagay ang tao
na higit sa Dios.  Nariyan ang maling kaasalan – pagtanggap kahit sa maling aral – doktrina na mali at
makasalanang buhay.  Dumarami ang kaasalan ng galit at kaguluhan sa iglesia na dapat ay
nagpapanatili ng Salita ng Dios.  Dumarami man ang kamlian; nariyan pa rin ang lugar para sa kanilang
lahat.  Pero kapag ang katotohanan ay naitanghal, haharap ito sa paglaban, kahit minsan pa nga ay
sa galit.  Ang pagtalikod at kamunduhan ay nagwawagi sa iglesia.  Kahit ang direksyon din ng iglesia
sa nakalipas na taon ay mag-iiwan sa atin ng kalungkutan minsan at kabiguan.  Saan ba patungo ito?
Saan patungo ang simbahan? 

Pero hindi ba, mabuti ang ibinigay sa atin ng Dios?  Hindi dahil nadupilas tayo sa nakalipas na taon.
Hindi natin palaging minamahal ang dios at kapwa gaya sa nararapat.  Ang taong ito ay hindi palaging
masaya para sa atin.  Harapin dapat natin ang kasalanan.  Harapin dapat ang kasalanan sa kanila na
ating iniibig.  Ang kasalanan ay nagdudulot ng kahirapan!  

II.  Kawaan 

Ang katapatan ng Dios ay nahayag sa atin gaya sa sinasabi ni Jeremias sa talatang 22 at sa pasimula
ng talatang 23,  “Ang tapat na pag-ibig ng PANGINOON ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag
ay hindi natatapos; sariwa ang mga iyon tuwing umaga.”  Muli, sa pagbabalik-tanaw natin sa nakalipas
na taon, tunay na masasabi natin na ang Dios ang naghatid ng kaawaan at pag-ibig sa atin.  Sa malalim
na pananaw, ang kaawaan ng Dios sa Kanyang katangian ng biyaya at pag-ibig sa Kanyang hinirang,
Siya ay may kaawaan sa atin sa kahirapan ng kasalanan.  Kung mayroon man natitira sa puso ng isang
mananampalataya sa katapusan ng taon, ito ang di niya nararapat sa harap ng Dios.  Ating nilabag ang
mga kautusan ng Dios sa bawat araw.  Hindi natin Siya inibig gaya sa nararapat, at hindi natin inibig
ang ating kapwa gaya rin sa nararapat.  Kapag ating minasdan ang ating kasalanan, makikita natin ang
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ating sala sa harap ng Dios.  Nararapat sa atin na wasakin ng katarungan ng Dios.  Nararapat sa atin
na maparusahan dahil sa kasalanan – ng walang hanggan.  Pero hindi natin ito naranasan.

Hindi tayo pinarusahan dahil sa kaawaan ng Dios.  Pinili tayo ng Dios sa Kanyang dakilang pag-ibig sa
atin sa walang hanggan.  Tinawag Niya tayo na maging Kanyang bayan para sa Sarili.  Subalit alam din
Niya ang ating mga kahinaan.  Nakikita rin Niya ang ating karumihan – at ginagawa natin ito ng paulit
ulit sa buong taon.  Nalalaman Niya na hindi tayo palaging masaya.  Nalalaman Niya na kapag tayo ay
nagkakasala, nalulungkot Siya para sa atin at kung ano ang naging resulta sa atin ni Adan.  At sa
kaawaan ng Dios sa atin, inaabot tayo ng Dios ng Kanyang kaawaan at inilalapit tayo na mga
makasalanan at binibigyan ng kagalakan ng kaligtasan kay Cristo.  Ginagawa Niya ito ng paulit ulit! 

At ganito tayo minahal ng Dios ng Kanyang pag-ibig.   Siya ay Dios na mabait sa atin at kaya naman
isang Dios na maamo – mabuting Dios.  Siya ay puspos ng kaawaan sa atin, na Kanyang mga anak kay
Cristo.  Iyan ay mabuting paglalarawan ng Dios sa ating teksto para sa mga mananampalataya.  Tayo
ang Kanyang itinalaga mula pa sa walang pasimula.  Ang pag-ibig na ito ay hindi nagbabago.  Hindi
Niya tayo nilalapastangan ng saglit tapos iibigin naman sa susunod.  Hindi Siya nagagalit dahil sa ating
mga kasalanan kaya naghahanap ng paghihiganti, kahit iyon naman talaga ang nararapat.  Kundi, ang
Dios ay mahabagin sa atin – palagi at mananatili.  At sa kaawaan Niya ipinapakita ng Dios sa atin ang
Kanyang kahabagan.  Ito ay isang mabuting kaawaan!  

Pansinin mo ang mga salitang ito, ang kaawaan at kahabagan ay nasa anyo ng maramihan.
Nagsasalita dito si Jeremias ng mga kaawaan at mga kahabagan ng Dios!  Ginawa niya ito dahil ang
nasa isipan Siya ang nasa isipan niya na mga gawa na ipinakita sa atin ng Dios sa ating mga buhay.
Sa nakalipas na taon, ipinakita sa atin ng Dios na Kanyang bayan ang hindi mabibilang na gawa ng
kahabagan at kaawaan.  Hindi tayo binigo nito.  Ipinakita ng Dios ang katawan ng iglesia.  Ibinigay Niya
sa atin bilang mananampalataya ang pagnanais na marinig ang katotohanang iyan na nahayag sa atin
sa Kasulatan.  Gumawa Siya sa atin ng matapat na pagkilos ng katotohanan sa ating mga buhay.  At
dito natagpuan din natin bilang kapwa mga mananampalataya ng Dios.  

Katunayan, ito ay bago sa bawat umaga.  Bawat araw, isang bagong patotoo sa di nagbabagong tapat
na pag-ibig ng Dios para sa iyo at sa akin!  Sa halip na iwanan tayo dahil sa ating kasalanan, nahabag
ang Dios sa atin araw-araw at pinangangalagaan tayo sa ating salinlahi.  Sa kabila ng mga kahinaan
ng ating sambahayan – ng mga magulang, at mga anak – pinanghahawakan tayo ng Dios ng Kanyang
dakilang pag-ibig at kaawaan.  Sa bawat araw, ito ang nangyayari!  Ganito ang nangyari sa buong taon.
Tayo na Kanyang bayan,  ay mga tupa sa Kanyang kawan.  Inaalagaan Niya at ginagabayan tayo.
Marahil, ang paraan ng Kanyang pangunguna ay hindi natin alam.  Marahil mahirap itong malaman.
Hindi Siya nangako sa atin na walang kahirapan, kundi nangako Siya na kasama natin palagi Siya sa
bawat hakbang ng landasin.  At iyan ang ating nasaksihan sa nakalipas na taon.  Tiyak ating
ipapahayag kasama ni Jeremias:  ang tapat na pag-ibig ng PANGINOON ay hindi nagmamaliw, ang
kanyang mga habag ay hindi natatapos.  Sariwa ang mga iyon tuwing umaga .  Ganito ang gagawin
niya sa darating na taon.

III.  Papuri

Matatapos na ang 2013.  Tayo ay nasa gabi uli ng isang bagong taon.  Ang oras ay gumugulong.  Tila
nagsisimula na ang bagong taon, at ito ay narito na nga!  Ating nakita ang mga kagalakan at kahirapan
at pasanin.  Pero hindi tayo napapanghinaan ng loob!  May maliwanag kasi tayong bukas.  Si Jesus ay
darating.  Pero may pagtitiwala rin tayo sa nakalipas.  Hindi natin iyan tinitingnan na negatibo sa ating
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mga mata.  Minamasdan natin iyan uli sa katapatan ng Dios!  Isang kahanga hangang Dios ang meron
tayo!  Naging mabuti Siya sa atin.

Ano ang sasabihin natin sa gabing ito?  “Dakila ang katapatan Mo, Oh Amang Dios!”  Sa pagpikit ng
aking mga mata sa huling araw ng taon, ang lumang himno ay nasa aking puso at sa aking mga labi:
Dakila ang Itong Katapatan!  Iyan ang ating kapahayagan.  Iyan ang papering awitin sa Dios!  Ang
lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa Dios sa nakalipas na taon.  Panginoong Dios, itinataas Ka
naming, at hindi ang aming mga sarili.  Dakila ang Iyong katapatan!


