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JONAS 1:1-2 
“BUMANGON KA, PUMAROON KA, AT SUMIGAW KA LABAN DOON” 

NI REV CARL J HAAK   
 
Ngayon nais kong simulan ang pag-aaral tungkol sa propesiya ni Jonas.  May ilang mga dahilan kung 
bakit ko pinili ang aklat na ito ng banal na Kasulatan.  Una, itinuturo sa atin ng Jonas ang pagka-soberano 
ng Dios sa ating mga buhay – iyan ay, ang katotohanan na ang Dios ay soberano, makapangyarihan, 
mapagbiyaya, marunong na namumuno sa buhay ng Kanyang bayan.   
 
Ang aklat ng Jonas ay natatangi sa lahat ng mga propeta sa Lumang Tipan dahil ito ang buhay ng propeta 
higit kaysa kanyang mensahe na siyang nilalaman ng aklat.  Kung alam n’yo ang ibang mga propesiya ng 
Lumang Tipan (Isaias, Jeremias, Ezekiel, Oseas, Joel, Amos), alam n’yo na kaunting detalye lang ang 
ibinigay sa atin tungkol sa buhay ng mga lalaking iyon.  Ang mga propesiya ng mga propetang iyon ay 
naglalaman ng mga sermon na kanilang ipinangaral.  Ngunit ang sakop ng sermon ni Jonas ay, 
“Apatnapung araw pa at ang Ninive ay mawawasak!”  Sa halip, ang aklat ng Jonas ay nakasentro sa 
buhay ni Jonas.  Ang paghihimagsik ni Jonas laban sa utos  sa kanya ng Dios na pumunta sa Ninive, ang 
kawalang-kasiyahan ni Jonas sa kahabagan ng Dios – ang mga ito ang naging paksa ng buong aklat.  Ang 
kanyang buhay higit sa kanyang mensahe ang nilalaman ng aklat.  O, maaari nating sabihin, ang 
mensahe ng aklat ay nakasulat sa kanyang buhay.   
 
Iyan ay nangangahulugan na sa aklat na ito tayo ay tunay na tinuturuan tungkol sa ating sarili at tungkol 
sa soberano, marunong, na pakikitungo ng Dios sa atin.  Tayo ay gaya ni Jonas, si Jonas na tumakas mula 
sa utos sa kanya, si Jonas na minasama ang pagpapakita ng Dios ng habag sa mga taong iniisip niyang di 
karapat-dapat, si Jonas na sumimangot nang magsagawa ang Dios ng isang bagay na salungat sa sarili 
niyang kalooban.  Wala ni isa mang punto sa aklat na hindi natin makikita ang ating mga sarili. 
 
Ngunit kailangan din nating makita ang Dios – Dios na soberanong isinasagawa ang sarili Niyang layunin 
sa pakikitungo Niya sa kanyang anak na si Jonas, at sa pag-iingat sa propetang tumakas. 
 
Ang ikalawang dahilan kung bakit ang aklat ng Jonas ay labis na nagbibigay-aral ay dahil itinuturo nito sa 
atin ang pagka-soberano ng Dios sa Kanyang kahabagan.  Ilalarawan ng aklat ang mababasa natin sa 
Roma 9:  Ako'y maaawa sa aking kinaaawaan, at pagmamatigasin ang puso ng sinumang aking maibigan.  
Ipapadala ng Dios ang ebanghelyo sa sinumang maibigan Niya ayon sa mabuti Niyang kasiyahan.  Sa 
Kanyang habag, makapangyarihan Niyang dadalhin sa pagsisisi ang sarili Niyang hinirang, kahit na 
umabot na sa Kanyang harapan ang kanilang kasamaan.   
 
Samakatuwid, ang tawag sa iglesia, ang utos na ibinigay sa iglesia, ay:  Bumangon, pumaroon, at 
sumigaw ka laban doon.  Iyan ay, Ipangaral ang Salita ng Dios! Ang ebanghelyo ng Salita ng Dios ay dapat 
humayo, at ang iglesia ay dapat maging tapat sa pagdadala ng soberanong Salita, sa katiyakan na 
isasagawa ng Dios ang Kanyang layunin sa pagpapadala ng Kanyang maluwalhating Salita. 
 
Sisimulan natin ang pag-aaral sa aklat ng Jonas sa mga unang talata ng propesiya:  “Ang salita ng 
Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitai, na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa 
Ninive, sa malaking lunsod na iyon, at sumigaw ka laban doon; sapagkat ang kanilang kasamaan ay 
umabot sa harapan ko.” 
 
Sino si Jonas?  Si Jonas ay ipinasok sa atin kasama ng ibang mga propeta.  May ibinigay na sa atin tungkol 
sa pinangyarihan at mga detalye ng kanyang buhay, ngunit si Jonas ay basta na lang ipinasok sa atin.  
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Ang lahat ng nasa aklat ay patungkol sa kakaiba at walang katulad na utos sa kanya:  Bumangon ka, 
pumaroon ka, at sumigaw ka laban sa Ninive, sa malaking lunsod na iyon.  Ang Ninive ay ang kabisera ng 
Asiria, ang pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig nang panahong iyon.  Ang ating pansin ay 
direktang nakatuon sa utos na ito.   
 
Mayroong sitas, gayunman, II Mga Hari 14:23-27, na nagbibigay sa atin ng ilang impormasyon sa lalaking 
si Jonas.  Si Jonas ay nabuhay sa bandang kalagitnaan ng kaharian ng sampung lipi ng Israel.  Ang 
sampung liping iyon, inyong matatandaan, ay humiwalay mula sa bahay ni David sa ilalim ni Jeroboam.  
Sila ay ibinigay sa pagsamba sa dios-diosan at nagkaroon ng patuloy na kasamaan sa gitna nila, hanggang 
sila ay wawasakin ng bansang ito mismo, Asiria (Ninive), kung saan si Jonas ay isinugo. 
 
Si Jonas ay nabuhay sa panahon ng paghahari ni Jeroboam II.  Sa ilalim ni Jeroboam II naabot na ng 
sampung lipi ang tuktok ng kanilang katanyagan at kasaganaan.  Mababasa natin sa II Mga Hari 14 ang 
tungkol sa Jeroboam II na ito na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at siya ay hindi 
humiwalay sa kasamaang ito.  Gayunman, kanyang  ibinalik ang hangganan ng Israel mula sa pasukan ng 
Hamat hanggang sa dagat ng Araba, ayon sa salita ng Panginoon, ang Dios ng Israel, na kanyang sinabi sa 
pamamagitan ng kanyang lingkod na si propeta Jonas na anak ni Amitai, na mula sa Gat-hefer. 
 
Nalaman natin dito na si Jonas ay mula sa Gat-hefer, na nasa lupain ni Zebulon.  Ang kanyang ama ay 
isang Amitai, na ibig sabihin, “Ang katotohanan ng Dios.”  Siya, noon, ay isang kilalang propeta na 
nagpapagal sa sampung lipi.   Pinakamahalaga, sa gayon, dalawang bagay ang nalaman natin tungkol kay 
Jonas.  Nabuhay siya sa panahon, una sa lahat, kung saan ang bayan ng Dios ay gumawa ng kasamaan sa 
paningin ng Dios.  Sinundan nila ang kasalanan ni Jeroboam na gumawa ng mga gintong guya.  At 
lumago sila sa kasamaan ng kanilang kasalanan, lalo na sa pagtanggi sa Salita ng Panginoon.  Gayunman, 
iyon ay panahon ng matinding kasaganaan.  Sa katunayan ipinalagay nila na ayos lang na isantabi ang 
Salita ng Dios.  Walang masamang dumating nang gawin nila iyon.  Iyon ang mga panahon kung saan siya 
ay nabuhay.   
 
Ikalawa, nasaksihan ni Jonas ang di-pangkaraniwang pagpapakita ng habag ng Dios sa mga nalabi sa 
biyaya na nasa Israel pa rin.  Nasaksihan iyon ni Jonas, bagaman ang bayan sa ilalim ni Jeroboam II ay 
ipinakitang ito ay karapat-dapat sa pagkawasak, pinakitunguhan pa rin ng Dios ang bayang iyon mula sa 
Kanyang habag para sa mga nalabi sa kanila at hindi pa rin sila buburahin, dahil ang Kanyang layunin 
para sa kanila ay hindi pa tapos.   
 
Kapwa natin kailangan bigyang-diin ang mga ito sa ating isipan habang pinag-aaralan natin ang aklat ng 
Jonas.  Una, si Jonas ay nabuhay sa panahon na ipinakita ng Israel ang kanilang sarili na pinatigas ng 
kanilang kasalanan at pagtanggi sa Salita ng Dios.  Pangalawa, nakita ni Jonas ang habag ng Dios na 
nakatuon sa mga nalabi sa Kanyang biyaya, na pinahintulutang hindi dumating ng maaga ang kahatulan 
sa masamang bansang iyon. 
 
Sa gayon ay mauunaawaan natin ang isang bagay sa dahilan ng ipinag-utos kay Jonas.  “Bumangon ka, 
pumaroon ka sa Ninive, at sumigaw ka laban doon.”  Sa likod ng utos na iyon ay ang katotohanan na ang 
ebanghelyo ng biyaya ay pupunta sa mga bansa sa pagtanggi ng mga Judio sa Salita ng Dios.  Iyan ang 
unang bagay na ating nalaman.  Kung nais mong himayin iyan para sa iyo, dapat mong basahin ang aklat 
ng Roma, mga kapitulong 10 at 11.  Mayroong prinsipyo dito.  Mayroong prinsipyo na dapat mong 
marinig ng may malaking pagtitimpi, kahinahunan, sa iyong puso.  Ang prinsipyong iyan ay ito:  Iniiwan 
ng Salita ng Dios ang mga tumatanggi dito.  At pumupunta ito sa mga tao na, sa biyaya, ay makakarinig 
nito at manginginig sa harap nito. 
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Alam mo ba ang Salita ng Dios?  Umuupo ka ba sa loob ng iglesia?  Naririnig mo ba ang ebanghelyo na 
ipinangangaral?  Ang iyo bang iglesia, sa kasaysayan, ay isang iglesia na nanindigan sa mga katotohanan 
ng Salita ng Dios?  Ikaw ba ay nagiging palagay at walang pakialam sa Salita ng Dios?  Mayroong 
prinsipyo.  Kung saan ang Salita ng Dios ay nanggaling sa mga henerasyon, at ngayon isang henerasyon 
ang bumabangon na nagiging walang malasakit, pabaya, ang mga puso ay nakapako sa ibang mga bagay 
ng sanlibutang ito, kung gayon yaong Salita ng Dios ay aalisin at ibibigay sa isang bayan na ibabangon ng 
Dios na pahahalagahan ito at ipamamalita ito. 
 
Ang prinsipyong iyan ay paulit-ulit na inilalarawan sa kasaysayan ng iglesia.  Ito ay palaging nangyayari 
kapag sa iglesia ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa kawalang-kamalian ng Salita ng Dios; kapag 
nagkaroon ng pakiramdam sa iglesia na tayo ang magpapasya kung ano ang tatanggapin natin sa Biblia 
at kung ano ang hindi; kapag ang inaalala lamang ng iglesia ay matanggap ng sanlibutan, hindi 
magpakatatag na iba sa sanlibutan.  Palagi kapag ito ay dumarating sa iglesia at ang pananaw sa iglesia 
ay isa lamang institusyon “upang maging mabuti ang pakiramdam ko at magbigay sa akin ng masaya 
kong oras sa Linggo,” kapag ang bayan ng Dios, ang iglesia, ay ganyan ang pananaw sa kanyang sarili, 
kung gayon ang Salita ng Dios ay inaalis at ang kapangyarihan ng Salitang iyon ay ipapakita sa iba.  Ang 
nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal.  Makinig.  Hindi sapat na itango mo 
lamang ang iyong ulo at magbigay ng pormal mong pagsang-ayon sa Dios at sa Kanyang Salita.  Hindi 
sapat ang pagkukunwari sa relihiyon habang ang iyong puso ay nasa laman at sa sanlibutan.  Dapat 
nating mahalin ang Salita ng Dios at ang mahalagang ebanghelyo. 
 
Bakit isinugo si Jonas sa Ninive?  Una sa lahat, upang ipakita na kinukuha ng Dios ang Kanyang Salita 
mula sa nakukuntento at nagbabangon ng isang bayan na tatanggapin ito sa Kanyang biyaya.  Ano ang 
pag-uugali mo ngayon, at ang iyong katayuan, ngayon, tungkol sa Salita ng Dios, habang nabubuhay ka 
sa iglesia? 
 
Subalit may isa pang dahilan.  Ang isa pang dahilan ay ang utos kay Jonas sa Ninive, sa masamang bansa 
ng Asiria, ay nagpapakita ng pagka-soberano ng habag ng Dios.  Makikita natin na ito ang problema ni 
Jonas:  na ang Dios ay magpapakita ng habag sa gayong mga tao!   Si Jonas ay nahawa sa ugali ng 
kanyang panahon.  Ang bayan ng Dios ay naging hambog.  Inakala nila na sila ang bayan ng Dios at ang 
ibang mga bansa ay hindi karapat-dapat sa anumang habag dahil sila ay napakasama.  Nang ang Israel ay 
espiritual, nang naunawaan ng Israel na ang kanilang kaligtasan ay sa Dios lamang, ay wala silang 
problema sa paglaganap ng Salitang iyon sa ibang mga bansa.  Kaya, sa mga awit, Awit 67, nakakaawit 
sila ng, “O Dios, purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan, umawit nawa ang lahat ng mga bansa.”  Subalit 
nang magsimulang maisip ng Israel na sila ang natatanging paborito ng Dios, at nang sila ay nabitag sa 
kanilang kasalanan at sabihin, “Pero hindi mahalaga ang aming kasalanan.  Kami ang bayan ng Dios.  
Hindi kami gaya ng mga di-sumasampalatayang mga asong Hentil “ – sa gayon mismo ipapakita ng Dios 
ang pagka-soberano ng Kanyang habag.  Ipapadala Niya ang Kanyang Salita minsan pa sa isang bayan na, 
sa Kanyang biyaya, ay tatanggapin ito. 
 
Kaya ang tanong muli sa atin:  Tayo ba ay nagiging hambog at kuntento?  Alam mo ang ebanghelyo.  
Nakaupo ka sa isang wasto, sumasampalatayang iglesia.  Sinasabi mo ba sa iba, “Iba ang kulay ng balat 
nila kaysa akin.  Ang kultura nila ay pagano.  Pumapalo sila sa mga drum.  Hindi nararapat sa kanila ang 
Salita ng Dios.”  Nakita mo, si Jonas ay nahawa sa makitid na pagka-makalaman na kinamumuhian ang 
pagpapakita ng Dios ng habag sa iba na itinuturing na di karapat-dapat.  Ang utos na iyon kay Jonas ay 
magpapakita na ang Dios ay soberano sa Kanyang habag at ipinadadala ang Kanyang Salita sa sinumang 
Kanyang naisin.   
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Ang utos na iyon ay dumating kay Jonas na mula lamang sa pagka-soberano ng Dios.  Ang Dios ay 
nagsasalita bilang Hari.  “Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas…. Bumangon ka, pumaroon ka 
sa Ninive, sa malaking lunsod na iyon, at sumigaw ka laban doon; sapagkat ang kanilang kasamaan ay 
umabot sa harapan ko.” 
 
Ang Ninive ay isang malaking lunsod.  Gaya ng sinabi ko, ito ang kabisera ng makapangyarihan sa 
daigdig, Asiria.  At ito ay malakas sa bawat katuturan.  Ito ay masamang lunsod.  Ito ay lunsod na nasa 
ilalim ng kadiliman ng kasalanan.  Ito ang kabisera ng Asiria, na wawasak sa kaharian ng Israel.  Nalaman 
natin na ang Ninive bilang lunsod sa heograpiya ay malaki.  Sa Jonas 3:3 mababasa natin, “Ang Ninive ay 
isang napakalaking lunsod, na tatlong araw na bagtasin ang luwang.”  Inabot ng tatlong araw ang 
pagpunta dito.  Ito ay may malaking populasyon, ang pinakamababa marahil ay dalawang milyong katao.  
At ito ay may malaking kayarian.  Ang mga pader nito ay nakapalibot sa buong lunsod.  Sinasabi sa atin 
ng kasaysayan na ang mga pader ay napakalapad na tatlo o apat na karuwahe ang maaaring 
magkakasabay na patakbuhin sa kanila.  May mga tore ito.  Ito ang upuan ng pamahalaan.  Kung ano ang 
Peking sa China at kung ano ang Moscow sa Russia at kung ano ang Bombay sa India, gayon ang Ninive 
sa Asiria – isang malaking lunsod. 
 
Ngunit ang utos ay ibinigay lamang:  “Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lunsod na iyon, 
at sumigaw ka laban doon.”  Si Jonas ay tinawag upang gawin ang hindi itinawag sa sinumang propeta na 
gawin sa Lumang Tipan.  Pumunta ka sa mismong muog ng kadiliman ng sanlibutan at sabihin mo sa 
kanila, “Apatnapung araw pa at wawasakin kayo ng aking Dios.  Magsisi.” 
 
Ngayon, ang Dios ni Jonas ay ating Dios.  Sa Kanyang Salitang malinaw na inihayag Siya ay nagsasalita rin 
sa iyo.  Hindi, hindi Siya nagsasalita sa iyo sa isang tinig mula sa ulap.  Kundi Siya ay nagsasalita sa iyo sa 
mga Kasulatan:  “Bilang magulang, bumangon ka, pumaroon ka, palakihin mo ang iyong mga anak sa 
daan ng Panginoon.  Bilang kabataan, bumagon ka, humayo ka sa sanlibutang ito at panatilihin mong 
walang dungis ang iyong sarili mula sa mga kasalanang nasa paligid mo.”  Ang pagka-soberano na 
dumarating sa iyo ay katulad din nang dumating ito kay Jonas.  Ang Salita ng Dios ay dumating sa iyo, 
bilang anak ng Dios, na may ganap na pagka-soberano.  May sinasabi ba Siya sa iyo ngayon na dapat 
mong gawin?  Kailangan mong ipahayag ang iyong kasalanan sa isang nagawan mo ng pagkakasala.  
Kailangan mong humingi ng paumanhin.  Kailangan mong makipag-usap sa iyong asawa o sa iyong 
kabataan.  Idinidiin Niya sa iyo ang iyong mga tungkuling biblikal.  Ang Salita ng Panginoon ay dumating:  
Bumangon ka, pumaroon ka, at sumigaw ka laban sa Ninive. 
 
Mayroong espesyal na paglalapat doon sa iglesia sa ating mga gawaing pag-eebanghelyo.  Kung paanong 
ang tawag ng Salita ng D ios ay ipalaganap ang Salita ng Dios bilang kongregasyon at bilang mga iglesia 
na nagkakaisa, upang ipadala din ang Salita ng Dios sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga misyonero, 
mangangaral ng ebanghelyo, huwag mong hilahin ang iyong mga paa.  Sinasabi ng Dios, “Ipahayag mo 
ang Aking Salita.  Humayo ka at ipangaral ang Salita ng Dios.  Bumangon ka, pumaroon ka, sumigaw ka 
laban doon.”  Bakit?  “Sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko.” 
 
Iyan ay nagbibigay-aral.  Ano ang pag-uudyok sa iglesia ngayon upang ipahayag ang Salita ng Dios?  Ang 
pag-uudyok ba, marahil, gaya ng sasabihin ng ilan, ay dahil nais ng Dios na iligtas ang lahat?  Ang pag-
uudyok ba sa pagpapalaganap ng Salita ng Dios ay matatagpuan sa mabuting alok ng Dios, na handa 
Siyang iligtas ang lahat?  Ito ba ay dahil masasabi ng Dios sa buong sangkatauhan, “Mayroon Akong 
kahanga-hangang plano para sa iyong buhay kung tatanggapin mo lamang”?  Hindi! Hindi, sa bawat isa 
sa mga iyon.  Ang pag-uudyok sa pagpapalaganap ng Salita ng Dios ay ayon sa matatag na paninindigang 
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katuwiran ng Dios.  Siya ang Dios na tinitindigan ng lahat ng mga tao.  Siya ang Hukom ng buong mundo 
na naghihiganti sa masama.  “Jonas,” sabi ng Dios, “sumigaw ka laban sa Ninive, dahil ito ay nararapat sa 
kahatulan.  Lahat ng ginawa nila ay umabot sa harapan Ko.  Ang kanilang kasamaan ay umabot sa 
harapan Ko.  Pumaroon ka.  Mangaral ka sa kanila na wala silang kasarinlan, na hindi sila malaya, kundi 
ang tao ay mananagot sa Dios, at ang lahat ng kanyang mga gawa, pag-iisip, at mga salita ay hinahatulan 
ayon sa pamantayan ng katuwiran ng Dios.  Pumaroon ka at sumigaw ka laban sa kanila at linawin mo sa 
kanila na ang malaking usapin ng kanilang buhay ay ang banal na Dios at ang sarili nilang kasalanan. 
 
May isa pang prinsipyo na ipinapakita sa atin dito, at ang prinsipyong iyan ay ito:  Ang kasalanan ay 
umaabot sa harapan ng Dios.  “Ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko.”  Ang mga tao, sa 
kanilang kasalanan, ay sinisikap na hikayatin ang kanilang sarili na ang kasalanan ay hindi tumataas kaysa 
kanilang ulo, na ito ay isang bagay na pansarili.  Hangga’t hindi nakakasakit sa iba, sabi nila, ito ay aking 
tanging karapatan – maging ito ay homosekswalidad o pagsasama nang hindi kasal, maging ito ay 
paglustay sa negosyo o pagsisinungaling o pagmumura o anuman ito.  Iyan ay aking pasya at walang 
masasabi ang sinuman tungkol dito, sabi ng mga tao.  Akala nila ang kanilang kasalanan ay gaya ng mga 
bula ng sabon.  Ang mga bula ay maaaring lumutang sa paligid nang sandali subalit pagkatapos ay 
pumuputok din ito at nalilimutan na itong lahat.  Ito ay isa lamang bahagi ng kanilang buhay; maaari 
silang magpatuloy.  Subalit sinasabi ng Dios sa tao, sinasabi Niya sa iyo at sa akin, “Nalalaman Ko ang 
mga lihim mong iniisip.”  Dahil ang iyong kasalanan ay hindi agad hinahatulan, iniisip mo marahil na ang 
makapangyarihang Dios sa langit ay tulad mo, mapagpaubaya, at kakalimutan na Niya.  Pero hindi 
ganoon.  “Sasawayin Kita,” sabi ng Dios.  “At ipapakita Ko ang iyong mga kasalanan sa harapan mo.” 
 
 “Jonas, Ako ang Dios ng buong mundo.  Ang bawat tao ay Akin at mananagot at nakalantad sa Aking 
katuwiran.  Alam Ko ang bawat gawa ng bawat tao kung paanong gayon Ako sa mga gawa ng Aking 
bayan.  Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako.  Ang lahat ay nasa harapan Ko.  Ako ang 
hukom ng bawat lalaki, babae, at bata o kabataan.  Ngayon, pumaroon ka sa Ninive – doon sa lugar kung 
saan ang sukat ng kasalanan ay puno at umaabot sa harapan Ko.  At ipangaral mo ang Aking Salita.” 
 
Ang matuwid na Dios ay nagbigay kay Jonas ng utos na ipahayag ang Kanyang Salita sa gitna ng isang 
makasalanang mundo.  Ang paglalapat?  Ang Salitang iyon ay dumating din sa iyo at sa akin.  Iniisip din 
natin na matatapakan natin ang ating kasalanan upang wala itong maiwag bakas.  Subalit sinasabi ng 
Dios, “Alam ko ang iyong mga kasalanan.”  Huwag mong isipin na ang Dios ay tulad mo.  Ang iyong mga 
kasalanan ay nalalaman ng Dios.  Ang Dios ay hindi pribadong Dios, nasa iglesia lamang na may apat na 
pader sa Linggo kung kaya’t dinadakila natin Siya noon at sa nalalabing sanlinggo ginagawa natin ang 
nais natin sa likod ng ating computer screen sa Internet, o gumagawa sa kusina, o nagpipinta, o 
nagmamaneho, o anuman ang ginagawa natin.  Ang ating mga buhay at ang ating mga puso at ang ating 
mga salita ay umaabot sa harapan ng Dios.  At, samakatuwid, tayong lahat ay tinatawag upang ipahayag 
ang ating mga kasalanan at talikdan sila.  
 
May malalim na salita sa ating bansa.  Dapat tayong sumigaw sa ating bansa.  Ang pagmamataas ng ating 
bansa ay nakakapagpasuya sa ating Dios – ang pagpatay sa milyun-milyong hindi pa isinisilang, parada ng 
mga bakla, militanteng pemenismo, kahambugan (gayundin sa iglesia) laban sa Salita ng Dios, 
pampublikong kalapastanganan.  Mayroon tayong pahintulot mula mismo sa Salita ng Dios upang 
sumigaw:  “Ang inyong mga kasalanan ay alam ng Dios.  Umaabot sila sa harapan Niya at sumisigaw sila 
ng kahatulan.  Magsisi, o mapahamak.” 
 
Hindi ka maaaring maging sikat na tao sa pangkat.  Maaaring hindi ka gawin niyang pinakasikat na tao sa 
silid-kainan.  Sabi mo, habang nakikipag-usap ka sa kapwa mo manggagawa, “Sinasabi ng Dios, isang 
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lalaki at isang babae sa pag-aasawa habang buhay.”  Sabi mo, “Ang Sabbath ay araw ng Dios, hindi iyong 
araw.”  Gagamitin ng Dios ang salitang iyan, alinman upang magpalambot, sa pamamagitan ng Kanyang 
biyaya, o magpatigas. 
 
Manalangin, kung gayon, para sa dalisay na pangangaral ng Salita ng Dios, ang pangangaral ng buong 
konseho ng Dios nang walang kahihiyan.  Manalangin para sa mga Jonas ng kasalukuyang panahon sa 
pulpito, mga Jonas sa lugar ng misyon, mga lalaking ipinadadala ng iglesia na magpapahayag na ang Dios 
ay Dios.  Siya ang buhay na Dios ng buong mundo.  Mayroon kang isa at tanging isang kailangan:  
Yumukod sa Kanyang harapan at kilalanin Siya kay Jesu Cristong Panginoon. 
 
Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay tumitingin sa soberanong Dios na ito ng ating kaligtasan 
para sa biyaya upang sumunod at magtiwala at magpahingalay sa Kanya para sa ating kalakasan. 
 
Tiyaking sumama sa amin sa susunod na linggo sa pagpapatuloy natin sa kamangha-manghang aklat na 
ito ng Jonas. 
 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama, pagpalain Mo ang Iyong Salita sa aming mga puso.  Pahintulutan Mong magpakumbaba kami sa 
harapan nito.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen. 


