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Philippians 1:12-18a
I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the
gospel, (13) so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the
rest that my imprisonment is for Christ. (14) And most of the brothers, having become
confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without
fear. (15) Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from good will. (16)
The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. (17) The
former proclaim Christ out of rivalry, not sincerely but thinking to afflict me in my
imprisonment. (18) What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ
is proclaimed, and in that I rejoice. (ESV)

When Life is Hard
Last July, Pulse Asia released the results of their survey about Filipino
perception on the improvement of their life compared to the last twelve
months. Three out of four (75%) believe they are worse off today than
they were a year ago while a little more than four out of five (84%)
believe that other Filipinos were worse off today than last year. This
survey indicates not only that life is hard but it is getting harder. This is
not surprising because rice prices are 60% than last year and 100% than
in 2001. Oil companies carried out about 20 hikes in oil prices,
equivalent to about 20 pesos/liter. The unemployment rate last April
2008 is 8% or 2.92 million. In general, the life of the Filipinos are getting
harder. But we can say that the life of Filipino Christians are harder.
The world’s value system conflicts with our Christian values. Our
commitment to love Christ makes others hate us. We have problems
greater than the country’s economic problems.
How do life’s hardships affect most Filipinos’ happiness? In a survey a
few years ago, Filipinos ranked sixth among the happiest people in the
world. In the most recent results, our ranking plummeted to 38th. But
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still, Filipinos can be considered a relatively happy people. In fact, the
March 2008 Social Weather Survey indicates that 34% of adult Filipinos
are Very Happy, 46% Fairly Happy, 16% Not Very Happy, and 3.6% Not At
All Happy. When you asked most Filipinos, they will say that the number
one factor that makes them happy even when life is hard is family or
relationships. Sadly, spiritual reasons ranked sixth. Filipinos can sing,
laugh, make fun, and amuse themselves during hard times. We
Christians are called not just to be happy and smile during times of
hardship, we are called to rejoice. And I know we are and we can. But
what God wants from us is to have different reasons, deeper and
greater, than most Filipinos.
This message entitled “Rejoicing when Life is Hard” is the first of four
parts in the series “When Life is Hard.” My goal throughout the month is
for us to see how we can glorify God in our response to life’s hardships,
by learning from Paul’s example and exhortation to the Philippians in
the first chapter. This morning, we will look at three reasons why we can
rejoice during hardship, and not just after. Next week, we will discover
the single passion Paul had that sustains his joy – “Magnifying Christ.”
The third and fourth parts will focus on our ministry to other people and
our unity as an expression of our passion to magnify Christ – “Serving
Others When Life is Hard” and “Standing Together When Life is Hard.” I
hope that you can pray with me as we go through these sermons
together.

Rejoicing and God’s Good Purpose
We must rejoice when Christian life is hard, even when it gets harder
and harder. Paul’s imprisonment was one of the hardest he had
experienced. When he wrote the letter, he was probably imprisoned in
Rome. Some believers were probably saddened by what happened.
They thought that the spread of the gospel would be hindered. But God
has other things in mind and Paul was aware of that. “I want you to
know, brothers, that what has happened to me has really served to
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advance the gospel” (v. 12). Because of this and because Christ was
being proclaimed he can say, “in that I rejoice” (v. 18). Paul wrote this to
encourage Christians who may have been suffering in the same way
(1:30) to stand firm and to rejoice. By saying his perpective on his own
hardships, he is in effect telling them how they also should rejoice even
when their life is hard. “Brothers, join in imitating me…” (3:17). “Rejoice
in the Lord always” (4:4; cf. 3:1).
What happened as a result of Paul’s imprisonment did not just happen
by accident. It was designed by God. God appointed suffering (1:29) for
his servant to serve his good purposes in their lives and for others as
well. He is the God who will bring to completion the good work he has
began in us. Hardships won’t hinder that. In fact, it will serve that. The
word used for “advance” describes not merely moving ahead but doing
so against obstacles. He did not merely say that the gospel continued to
progress in spite of the obstacles; he said that the obstacles have turned
out for its advancement. It is like an Olympian running faster in the 100m hurdles than in the 100-m dash. Humanly that is impossible. But this
is God’s design – to advance his good purposes. This is the reason why
Paul is rejoicing. This, too, must be the underlying reason for our joy.
Now, what are some of God’s good purposes we need to know to
sustain our joy when life gets hard?

God Uses Hardships to Expose Unbelievers to the Faith (vv. 12-13).
First, we must know that God uses hardships in our life to expose
unbelievers to the faith. Paul said, “I want you to know, brothers, that
what has happened to me has really served to advance the gospel, so
that it has become known throughout the whole imperial guard and to
all the rest that my imprisonment is for Christ” (vv. 12-13).
In verse 13 Paul said that his imprisonment advanced the gospel
because through his imprisoment many unbelievers, in prison and even
outside the prison, have known that he is suffering not from a crime he
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committed but because of Christ. Many have known through his own
witness most probably that his commitment to follow Christ moved him
to preach the gospel even if it will result in imprisonment, and
eventually, his death. People will ask questions who this Christ is and
why he is worthy to be proclaimed even at the cost of one’s life. It is an
opportunity to speak Christ, to show the way of life of a follower, and to
show to others good deeds even if maltreated. Many believers have
probably been praying for others like the imperial guards or others in
high government position to be exposed to the gospel. Well, Paul’s
imprisonment might have been God’s answers to those prayers. What
others thought might hinder the gospel message turned out to advance
it rather. Some of the things happened might not happen if Paul did not
experience hardships.
This is also what happened to John Bunyan, the 16 th century Puritan
preacher in England who was imprisoned for not making compromises
in preaching. His stay inside the prison may be considered as the most
fruitful times in his ministry. He continued preaching Christ by shouting
through a small window in his cell. Many have heard the gospel. During
that time also, he wrote the The Pilgrim’s Progress, an allegory about the
Christian life. Millions of copies of that book has been printed in many
languages and it has been rated next to the Bible as the most influential
book of all time.
We may not be imprisoned like Paul but we also experienced different
degrees of hardship because we are believers to whom suffering is a gift
just like our faith (1:29). But we need to realize that the hardships we
experienced can be a powerful testimony to other Christians about the
faithfulness and goodness of God in Jesus Christ. We may face times
when we find it hard to decide, family conflicts, relationship problems or
loss of jobs. Our reactions in such situations will demonstrate to those
who do not know Christ what kind of faith we have. See that as
opportunities to communicate your faith to those who do not yet believe
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and therefore, do not have lasting joy. See that as opportunities to
rejoice in the Lord because of what he will do through you when life is
hard, even when you do not see any hope of improvement in the coming
years.
Our hardship does not just have a good effect on the unbelievers, but
also on the believers.

God Uses Hardships to Encourage Believers in Their Faith (v. 14).
Second, we must know that God uses hardships in our life to encourage
other believers in their faith. Paul adds, “And most of the brothers,
having become confident in the Lord by my imprisonment, are much
more bold to speak the word without fear” (v. 14)
The effect of Paul’s imprisonment is pervasive. It does not just
communicate the faith to the unbelievers. It also strengthens other
believers faith. Note that he influenced not just some of his brothers
and sisters; he influenced “most” of them. Although some still criticized
him, but they are in the minority. Some of the enemies of Christians
wants to instill fear in the hearts of Christians by putting Paul in prison.
Rather, the opposite happened. Their enemies wanted to put out the
fire with water, but God turned the water into gasoline so that the fire
will spread and burn the whole forest of unbelievers. The fire is the fire
of the gospel that is in the hearts of the believers. The word of God
spread because they got more confidence in the Lord as they saw what
he was doing in Paul’s life. Those who are previously mute were now
shouting God’s words. Those who were cowards then became warriors
in the Lord. Luke recorded in Acts 4 that Peter and John were put in
prison and persecuted by the authorities. When they were released,
they reported to the believers what happened. After praying, they were
all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God
with boldness.
Like what happened to Paul, one reason God allows hardships in our
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lives is because it can encourage our fellow believers who may go
through the same or worse situations many of us faced. One fellow
believer shared to me the kind of problems they have faced. They are
now experiencing financial difficulties unlike before when they little
money-related worries. She testified to me how God has strengthened
their faith during those times. She may not be aware of it but what God
did to their family increased my confidence in what God can do and will
do. Many of you are aware that a young believer from another church
died because of dengue fever. He was an active youth leader and some
of you knew him and used to work with him. His death did not imperil
the ministry he had left. Rather, it encouraged his fellow youth leaders
to continue the work and be more passionate to serve the youth. One
member of our care group testified about how his death made him
rethink his life and how he can live it in such a way to glorify Christ in all
things.
We felt joy when we testified to other believers what kind of hardships
we experienced and relate to them how we met God in some way and
experienced his wonderful love and goodness. Are not those who will
hear you testimony also rejoice with you? Is it not joyful that when life is
hard, we know that God can bring his joy and increase other’s faith
through our own hardships? Rejoice when life is hard because you can
be God’s conduit of his overflowing goodness and faithfulness in your
brother’s life.
In the first two reasons, the hardships Paul experienced referred to that
caused by unbelievers and therefore, to be expected. But what if a
fellow believer make your life harder than it presently is?

God Uses Hardships to Exalt Christ in spite of Impure Faith (vv. 1518a).
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Third, we must know that God uses hardships in our life to exalt Christ in
spite of the impurity of other’s faith, or ours. “Some indeed preach
Christ from envy and rivalry, but others from good will. The latter do it
out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel.
The former proclaim Christ out of rivalry, not sincerely but thinking to
afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way,
whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I
rejoice” (vv. 15-18a).
MacArthur observed that “one of the most discouraging experiences for
a servant of God is that of being falsely accused by fellow believers,
especially coworkers in the church. To be maligned by an unbeliever is
expected; to be maligned by another believer is unexpected. The pain
runs very deep when one’s ministry is slandered, misrepresented, and
unjustly criticized by fellow preacehrs and teachers of the gospel.” This is
what Paul experienced. Aside from the suffering he experienced at the
hands of those who opposed the gospel, there is added hardship
coming from fellow believers that should have been the ones comforting
and encouraging him. They proclaimed Christ also and the message of
the gospel is probably accurate. But they have different motives –
selfish and competitive.
But Paul said in verse 18 that he does not care about that! What he
cares about is that Christ is being proclaimed! Does he not really care
about people’s motives? I think he does. But in this case, he is saying
that nothing is more important in his life than seeing Christ made known
and exalted by many, even through those who motivations are wrong.
This is Paul’s passion. He can rejoice in his imprisonment because he
knows that God is using it to exalt Christ. This he also makes his
purpose – that whether in life or death he might magnify Christ (1:20).
We’ll see more of that next week.
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What God did in our church for the past 22 years is witness of his
unwavering commitment to give glory to his Son Jesus Christ in spite of
our own unfaithfulness, relationship problems, and unresolved
conflicts. Many of our brothers have already left the church because of
conflicts or disillusionment. There were times that our church became
on the brink of separation. But what did we see after that? We saw a
church, though not perfect, standing and still worshiping together. Is it
because of what we did? No! It happened in spite of all our
imperfections. It happened for us to see that only God made it happen.
It happened for us to see his great faithfulness in this church. And in our
upcoming anniversary celebration next month, we will all recall God’s
goodness in this church and together we will sing, “Great is your
faithfulness!”
We know it is hard to rejoice and very easy to be discouraged when a
fellow believer said something against you, criticized you unjustly, or
questioned your motives in the ministry. Paul’s example shows us that
we can and must still rejoice because God can overcome people’s
impure motives that his Son might be exalted. It does not mean that we
should not try to settle our differences but we need to recognize that
there is one thing more important than relationship difficulties – the
glory of Christ whom we all serve and worship. Rejoice because we also
have other brothers and sisters who are doing the work of the ministry
in spite of the ongoing conflicts we might have with them.
Today we have learned that joy is possible when Christian life is hard
because of God’s good purposes – exposing the unbelievers to the faith,
encouraging other believers in their faith, and exalting Christ in spite of
the impurity of other believers’ faith.
We experienced the truth of those good purposes in what happened in
our family. Many of you know the hardship experienced many years
ago. Many of you know what God has done through those hard times,
things that may not be possible when we experienced only ease and
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comfort. We incurred a seeminly insurmountable debt in the bank. My
parents were forced to work overseas for some years. We are joyful
now because it happened because through it my parents ministered in
some way to their non-Christian friends that will not be possible if they
have not gone through those hard times. Some of you have been
encouraged by what God has done in our lives and are now
strengthened to face to difficulties you are now facing. And even if some
of our brothers are speaking bad against us sometimes, we still rejoice
because Christ is being exalted in a way we would not expect.
What happened then gave me joy to face the difficulties that may come
in the family Jodi and I will build by God’s grace. When the time comes
that we both commit to full-time ministry, without regular employment,
with kids to raise up, and when life gets harder and harder, we can
rejoice because we know that God has good things in mind, things that
are beyond some of our expectations.
You, too, can rejoice when life is hard. We can experience lasting joy.
Hardships are not joy-killer. They are God’s means to strengthen our joy
in him alone. But some of you may find it difficult because you have a
different life perspective or pursuing a different goal. Next week we will
discover the single passion that will sustain a God-given, God-centered
joy when life is hard.
http://newsinfo.inquirer.net/inquirerheadlines/nation/view/20080731151767/Survey-Most-Filipinos-see-selves-as-losers [accessed 08-082008].
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Philippians 1:18b-26
Yes, and I will rejoice, (19) for I know that through your prayers and the help of the Spirit of
Jesus Christ this will turn out for my deliverance, (20) as it is my eager expectation and hope
that I will not be at all ashamed, but that with full courage now as always Christ will be
honored in my body, whether by life or by death. (21) For to me to live is Christ, and to die is
gain. (22) If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet which I shall
choose I cannot tell. (23) I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be
with Christ, for that is far better. (24) But to remain in the flesh is more necessary on your
account. (25) Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all, for your
progress and joy in the faith, (26) so that in me you may have ample cause to glory in Christ
Jesus, because of my coming to you again. (ESV)

The Olympics is underway in China. During the opening ceremony,
China proved to the world its economic competitiveness by spending
more than 40 billion dollars for the entire Olympics. Thousands of
athletes are competing for the Olympic gold. China is competing against
US in garnering the most number of gold medals. American Michael
Phelps is targeting 8 gold medals in 8 swimming events to become the
best Olympian ever. The US basketball team is trying to regain the
honor of being champions after winning only a bronze medal the last
time around. Mongolians are ecstatic in winning their first ever gold
medal in history. The Philippines is still searching for that elusive gold.
The Olympics, more than ever, is focused on gaining honor, on being
known.
How many of us Christians are still focused on gaining some honor for
ourselves? We want to be known, be respected, and admired. But is
that what life is all about? No, it is about giving honor for the one who
was dishonored and shamed on the cross that we might live for his
glory. I know that you know I am referring to Jesus Christ. But do we
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really know what it means to give honor to his name, and are we really
living with that kind of passion? The answers to these questions are
important if we want to have lasting joy when life’s hardship come.
That is what our series “When Life is Hard” is all about. Last week we
saw in Philippians 1:12-18a some good reasons (that is, God’s purposes)
why Christians can rejoice even when life is hard, or especially when life
is hard. First, because God uses hardship to expose unbelievers to the
faith. Second, God uses hardship to encourage other believers in their
faith. Third, God uses hardship to exalt Christ even in spite of other
people’s unfaithfulness. These are the reasons why Paul can rejoice
even during the experience of hardship. He does not need to rejoice
only after the trial is over. He proved that he can rejoice now. He is
inviting us to rejoice now.
But there is one other thing he wants to say. He is saying in the next
verses that there is a focus, a goal, a passion that will sustain his joy and
that future rejoicing is also possible even when it means losing his life
eventually. He said in the last half of verse 18, “Yes, and I will rejoice.”
For what reason? “For I know that through your prayers and the help of
the Spirit of Jesus Christ this will turn out for my deliverance.” He knows
that he will be released soon (how he knew we are not sure) in answer to
the prayers of the Philippian believers and by the help that will be
provided by God. That his conviction is that he will be released soon
(although he knows that death is always waiting for him because of his
ministry) is evident in verse 25, “I know that I will remain and continue
with you all…”
He will continue to rejoice because he will be released eventually. But
that is not all. We must not think that we can rejoice only if we know
that our sufferings will soon end. No, it will not end soon, unless we die
of course. When he is released from prison, he is rejoicing not because
he will be free from sufferings. His life will still be hard because of his
passion for Christ. Whether he will be acquitted or executed is not the
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real issue. The most important thing is that whatever happens, Christ
will be honored. If he was executed, Christ will be honored. If he was
released, Christ will also be honored. To live for the honor of Christ is
his passion. To magnify Christ is his passion. And this is what he wants
the believers in Philippi to have as their passion also. Verse 20, “…as it is
my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that
with full courage now as always Christ will be honored in my body,
whether by life or by death.”
Like Paul, our single and all-consuming passion in all of life must be
to magnify Christ, even when life is hard. To better understand this, I
will try to answer four questions:

What does it mean to magnify Christ?
Paul’s “eager expectation and hope” is not really his release from prison
but “that…Christ will be honored in my body, whether by life or by
death.” The Greek word used for “honor” can also be translated “exalt”
(as in NIV and NASB). It can also be “glorify.” I like how King James
Version translated it, “Christ shall be magnified.” This word, “magnify,”
gives us a picture on what it means to honor or exalt or glorify Christ.
What then does it mean to magnify Christ?
John Piper illustrates it very well:
Magnify has two distinct meanings. In relation to God, one is worship and one is wickedness.
You can magnify like a telescope or like a microscope. When you magnify like a
microscope, you make something tiny look bigger than it is. A dust mite can look like a
monster. Pretending to magnify God like that is wickedness. But when you magnify like a
telescope, you make something unimaginably great look like what it really is. With the
Hubble Space Telescope, pinprick galaxies in the sky are revealed for the billion-star giants
that they are. Magnifying God like that is worship. (Don’t Waste Your Life, p. 32)

To magnify Christ is to make him look great as he really is – like a
telescope and not a microscope. We do not add something to his
greatness; we make it known by the way we live. The New Century
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Version’s paraphrase captures it well, “I expect and hope…to show the
greatness of Christ in my life.”
May magnifying Christ be our own goal in life. That is how God designed
it when we are created. That is God’s purpose when he redeemed us
from our sins – that we might forever behold the glory of his Son Jesus
Christ. We are saved not just to do ministries, enjoy life and its
blessings, and get to heaven. We are created and saved for something
much more than that – to make our life a showcase for the greatness
and beauty and infinite worth and majesty and magnificence and
trustworthiness of Christ. He died not so that you can say to yourself, “I
am beautiful, good, and admirable.” He died in order that we can say,
“Christ is beatiful and good and admirable and the treasure of my life.
“God has highly exalted (Jesus) and bestowed on him the name that is
above every name” (2:9); it is evil to try to put that name down.

Should we make magnifying Christ a priority in our life?
We all know that since the day we are converted our purpose in life is to
magnify Christ. Is it correct to say that it must be a priority in our life? It
might sound good. But is it? When we say priority, we mean Christ is
first and others like self, family, ministry, and others are in second or
third place. It is like this: “I must do my quiet time first before any other
things; I must attend church first before going to work; I must worship
first before I work or study or rest.” I don’t think that is biblical and that
is not what Paul meant.
When Paul said that he wants to magnify Christ in his life, he does not
say he wants to magnify Christ first. He said that his passion is
“that…now as always Christ will be honored (or magnified) in my body…”
He aims to give glory to Christ not just now but always. Since his
conversion on the road to Damascus, this was his passion – not one of
his passions, but his single passion. Everything else revolves around
this. Because he is so focused that he can say, “But I do not account my
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life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course
and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the
gospel of the grace of God” (Acts 20:24).
I think it is better to erase from our minds the phrase: “Put God or Christ
first.” He is not number one, he is the only one. When you prefer Coke
and there is nothing on the store but Pepsi, you don’t buy Pepsi. You
wait until there is Coke. The good thing is, we don’t have to wait to get
Christ. We are already his and he is already ours. He is calling us to be
our only treasure, our only passion, our only dream, our only hope and
aspiration, our only joy. Everything else are means to that end. “All
things were created through Jesus and for Jesus” (Col. 1:16). We are
created not for our wife, family, work, money, success, significance,
honor, food, leisure, TV, or anything else! We are created for Jesus! Only
for Jesus!
We must put Christ not on our number one list; we must place him at
the center. This idea must sound revolutionary to many like the
Copernican Revolution in the 16th century. From the 2 nd century people
believed Ptolemy’s theory that the earth is the center of the universe
and that all others revolve around it. And then came Copernicus who
said in the 16th century, and proven by Galileo’s telescope in the 17 th
century, that the sun is the center and the earth revolves around it.
Earth is not the center, the sun is. Humans are not at the center, the
Son of God is. Our life must revolve around Christ and the passion to
magnify his name. And I mean, all of life!

How do we magnify Christ in all of life?
The reason Paul dedicated his life solely for living to magnify Christ even
in the midst of his difficult circumstances is because of what he said in
verse 21, “For to me, to live is Christ and to die is gain.”
We can magnify Christ in all of life like Paul if we can say that “to live is
Christ.” This is a call to us to let everything we do show how much we
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treasure Christ above everything and above every gifts. He does not
say, “to live includes Christ.” Christ is not just an addition to the way we
do life. Christ is the sum of life. He is our all in all.
Let Christ be seen in every gift or blessing or pleasure as the ultimate
source of everything we enjoy. Not all of us are suffering, some of us
are really enjoying life. Good job, beautiful wife, money. Do you
recognize them as from God and because of what Christ has done on
the cross? Or you think you deserve it? Don’t lose focus because of the
many material things you enjoy or the good name or reputation you
have. It is not about you. It is about Christ. Even if you had gained so
many things, you can magnify Christ not just by thanking or praising him
for the gifts, even how precious that is. You can magnify him by saying
with Paul, “But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of
Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing
worth of knowing Christ Jesus my Lord…” (3:7-8).
Even the mundane activities of life like eating, drinking, walking, taking a
shower, texting, watching tv, surfing the internet, taking a jeepney ride,
or talking to a friend should be done to showcase the glory of Christ.
“Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of
God” (1 Cor. 10:31). These must be treated as gifts from Christ also. The
question we must ask in everything we do is not, “Is it wrong?” but “Will
it magnify Christ?” We will struggle with this. In other times, this will not
be very easy. But we need to make a decision. Will I click the mouse to
go to this internet site when I know that it will not make the name of
Christ look great and his pleasure so satisfying? We can use the internet
for Christ’s glory. One day a friend sent a message to me reminding me
that what I was doing in my studies is worship also. That gives me back
in focus. And what she did is honoring to Christ also.
Because we are so used to seeing things like gifts or the ordinary
activities of life, we fail to realize that there is a sun that gives light for us
to be able to see or experience them. What will happen if the sun fail to
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give its light? It will get dark? No! We will all die. Let us see all the
blessings we have as coming from the Son of God. Don’t look at the
gifts. Look at the source. Magnify Christ this way.
What if there is pressure instead of pleasure? Sufferings instead of
blessings? How do we magnify Christ then?

How do we magnify Christ even when life is hard?
Life became hard either by addition or by subtraction – the addition of
pressures or problems in life to deal with or the subtraction of
something or someone we value in life.
When there are pressures because of temptations to compromise our
faith, we must resolve to hold on to our allegiance to honoring Christ
whatever the cost. For example, there is a constant temptation to fall
into sexual immorality – like pornography, adultery, premarital sex,
masturbation, homosexuality. This can make holy Christian living very
difficult. What do we do? We keep in mind that “the body is not meant
for sexual immorality, but for the Lord…your body is a temple of the
Holy Spirit within you…you are not your own, for you were bought with a
price. So glorify God in your body” (1 Cor. 6:13, 19-20). We must show
that we are so satisfied with Christ that we will say no to sexual
pleasures outside of the marriage bed. This is to magnify Christ.
There can also added pressures for single people to get married
because of our culture Even we Christians are putting pressures on
some of the singles especially when they are getting into their 30s.
Remember that life is not about getting married. Jesus was not
married. Paul was single yet he was one of the most joyful person we
know because he is so satisfied with Christ that the pleasure of having a
wife is nothing in comparison to having Christ. He counseled single
people to remain as they are to “secure their undivided devotion to the
Lord” (1 Cor. 7:35). Do not marry for the sake of getting married. Marry
for the sake of magnifying Christ. After all, marriage is not about having
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a husband or having a wife; it is about Christ and his church (Eph. 5:32).
When life is hard because of the things you have lost, consider them as
nothing compared to the satisfaction of having Christ. “I have suffered
the lost of all things that I may gain Christ” (3:8). It is not about losing
something, it is about gaining Christ. He illustrated it well when he said
that “to die is gain.” To die is to lose something we so highly value – our
life. But Paul thinks that dying is far better and desirable, “My desire is
to depart and be with Christ, for that is far better” (1:23). To finally be
with Christ is Paul’s desire. Death is not the end, it is just the beginning.
It shows us how much he treasures Christ even beyond life that he is
willing to die in order that he may, at last, experience the fullness of the
glory of Christ. We must desire the same.
We will face several losses in our life. And this is hard. We may lose
jobs, some money, or a cell phone, or a loved one, or a house, or
investment, or friends. Our attitude toward those losses will indicate if
we are really passionate about magnifying Christ even to the point of
giving our life for him. What is it that you prize so highly that you cannot
count it loss for the sake of knowing Christ, of having him, of magnifying
him? Don’t let it distract you from living with a single passion of
magnifying Christ in all of life even when life is hard.
Brothers and sisters, this is my prayer for all of us: In all we do and
experience may our single, all-consuming passion be to magnify Christ,
even when life gets hard. Stay focused. Don’t lose sight of the goal.
Don’t lose sight of Christ even when you lose everything in life.
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Serving Others When Life is Hard (Phil. 1:18-26)
treasuringchristph.org/sermons/when-life-is-hard-august-2008/serving-others-when-life-is-hard

Philippians 1:18b-26
Yes, and I will rejoice, (19) for I know that through your prayers and the help of the Spirit of
Jesus Christ this will turn out for my deliverance, (20) as it is my eager expectation and hope
that I will not be at all ashamed, but that with full courage now as always Christ will be
honored in my body, whether by life or by death. (21) For to me to live is Christ, and to die is
gain. (22) If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet which I shall
choose I cannot tell. (23) I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be
with Christ, for that is far better. (24) But to remain in the flesh is more necessary on your
account. (25) Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all, for your
progress and joy in the faith, (26) so that in me you may have ample cause to glory in Christ
Jesus, because of my coming to you again. (ESV)

My eyes are weak, having a 200/250 vision. I cannot see clearly without
my glasses or contact lenses. In highschool I had a habit of watching too
much TV and when I watch, I want to be very near the TV set. I even
read books or study for my exams while watching. I think this
contributed to my vision deficiency. Without lenses on my eyes, I cannot
see clearly the things around me. I think many Christians too have a
vision deficiency. We cannot see clearly the needs and problems of
many people around us. The reason: we are too focused and too
engrossed on our own needs and problems that it seems like we don’t
care anymore for other people. When life is hard our vision for
serving other people’s needs becomes blurred.
We too must wear eyeglasses so we can see clearly. We must always
have in front of us the eyeglasses of a clear purpose for our life and a
passion to live for that purpose at all cost. In our treatment of
Philippians 1:18b-26 last week, we already saw the eyeglasses we need
to wear in order to see with clarity the meaning and direction all our life
must take. Our single and all-consuming passion must be to magnify
Christ in all of life. Just like what Paul said, “it is my eager expectation
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and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now
as always Christ will be honored in my body, whether by life or by death”
(v. 20). To magnify Christ is our life’s purpose. This must be our single
passion to live by. It does not change with the circumstances in our life.
And if the passion to magnify Christ really consumes us, it spreads and it
flows to other people. Our vision to serve people becomes clear. We
realize that one of the best means to magnify Christ is by serving his
people.
To magnify Christ and to serve other people are not two options. A
passion to magnify Christ overflows in gladly serving others even
when life is hard. When we are passionate for Christ, we are passionate
to serve others also. This is Paul’s passion, too. And this passion is an
overflow of his passion to live only for Christ. Notice how he defined the
meaning of life in two different ways. He wrote in verse 21, “To live is
Christ…” The center in which his life revolves is none other than Christ.
His life is Christ, he will live only for Christ. But he said also in verse 22,
“If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me.” He is saying
that when he was finally released from prison and escaped execution,
he will continue to see the fruits of his ministry and that he will continue
doing what he was called for. He was passionate to magnify Christ; he
was passionate to serve others that Christ may be magnified.
Paul’s passion must be our passion also for he said, “What you have
learned and received and heard and seen in me-practice these things,
and the God of peace will be with you” (4:9). Life’s hardships do not
excuse us from giving a considerable amount of our time, energy, and
resources to magnifying Christ by serving others. We must not play
blind to the needs of other Christians. We do not live for ourselves. We
live for Christ. And when we say that we are living for Christ, it also
means we are living to serve other people.
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We are saying that one of the clearest expression of a life lived with a
single passion to magnify Christ is by serving other people. But how do
we magnify Christ by serving others – by preaching, teaching kids or
adults, sharing the gospel, cooking and serving food, driving,
encouraging, praying for others, and helping in whatever ways we can?
How is Christ shown as infinitely great and worthy to be our only
treasure and satisfaction when we live a life of service to others even if
life is getting so hard?

Submitting to the Will of God
First, Christ is magnified in serving others if we submit to God’s will even
over our own good desires. In life, we have our own preferences or
desires and some of them are really good desires. But even that must
be subjected to God’s desire for our lives. Paul already said that “to die
is gain” and to live means “fruitful labor” for him. Both of them are
profitable but he said in verse 22, “Yet which I shall choose I cannot tell.”
I think the ESV translated it well unlike the NIV and NASB, “I do not
know.” Although the two – living and dying – are like two opposing
forces creating a tension in Paul’s desires when he said in verse 23, “I am
hard-pressed between the two,” he still knows what he will prefer for he
knows which is better. “My desire is to depart and be with Christ, for
that is far better.”
For Paul, death is more desireable; not in order to escape sufferings but
to experience the fulness of Christ. Immediately after death, he will be
in conscious fellowship with Christ – his life’s passion, his all in all. Death
is not something to be feared, it is something to be embraced with
excitement. A true Christian will desire death not just because it will end
our sufferings but more importantly, it will start something very good –
being with Christ for all eternity. In using the verb “to depart” he is
depicting death as just like a ship living a port to sail for another
destination – a better destination.
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But he said that he is not at liberty to tell what he will choose. He will let
God choose for him. And because he knows that it is the will of God that
he remain alive, he will submit to God’s will. Death is better for him, but
his remaining alive is better not for him but to the Philippian believers.
“But to remain in the flesh is more necessary on your account” (v. 24).
Paul believes that he will be set free because more people will benefit
from his ministry.
There are three attitudes people have regarding death: (1) not wanting
to die because of the pleasures of this life, “May the Lord not return
soon so that I can get married first”; (2) wanting to die because of
wanting to escape from life’s hardships, “May the Lord take me now
because I cannot bear this problem anymore”; (3) wanting to die
because it means being with Christ and wanting to live also because it
means service to other people, “I want to die and be with Christ but I will
do whatever I can to help other people in their faith as long as I live.”
This is Paul’s attitude and may we be like him who lived with what he
preached, “Let each of you look not only to his own interests, but also to
the interests of others” (2:4).
I know some of you are old and tired and really wanting to be with our
Savior soon. That desire is good. But as long as you still live and still
have strength to be of service in whatever ways you can in this church,
serve with all your might. Don’t just wait for your death. In God’s
service, there is no retirement. We are at his employ until we breathe
our last.
But often what competes with our Christian privilege of serving other
people are merely selfish desires like our own comfort, security, health
and money. We hesitate to serve because we thought that it takes a lot
of sacrifice and we might lose some of what we value. My prayer is that
may our desire to live be motivated not by our desire to satisfy our own
cravings in life but to satisfy other people’s needs. God’s will for us, as
long as we live, is for us to serve his people. May we submit to his will
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and in due time, we will all be together with Christ our great reward. Life
is short. Make the most out of it by serving other people. John Holt
wrote what real ministry or service looks like when we submit to God’s
will and therefore, Christ is magnified:
Ministry is giving when you feel like keeping, praying for others when
you need to be prayed for, feeding others when your own soul is hungry,
living truth before people even when you can’t see results, hurting with
other people even when your own hurt can’t be spoken, keeping your
word even when it is not convenient, it is being faithful when your flesh
wants to run away. (Leadership, Vol. 10, No. 1)

Supporting Others in Their Faith
Second, Christ is magnified in serving others when we labor in
supporting others in their faith even when our life is hard and especially
when their life is hard. Paul, too, worked for this in his ministry,
“Convinced of this, I know that I will remain and continue with you all,
for your progress and joy in the faith” (v. 25). He is so convinced that he
will not be executed because he knows God’s purpose for him regarding
the Philippian believers. God wants him to serve them. How? By doing
everything he can – pastoring and encouraging and caring – to minister
to them especially during this time that they were suffering for their
faith like Paul.
What is the specific target of his ministry or support to them? It is their
“progress and joy in the faith.” He knows that the faith of the believers
became fragile during hard times. There can be doubts about the Lord’s
trustworthiness and in his promises. People may begin to look for other
things for their satisfaction and comfort instead of finding their joy in
Christ alone. Paul wants them to continue believing in spite of the many
hindrances. He also wants them to continue rejoicing even when life
gets hard. He wants to be with them so he can help them in this regard.
He does not just do ministry. He does it with a clear goal in mind –
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supporting others in their faith. As God’s servants we do not serve our
own needs but that of others. Paul and the other apostles that they did
not “lord it over your faith, but we work with you for your joy, for you
stand firm in your faith” (2 Cor. 1:24).
Whatever ministry you are in right now, always put in your mind that you
work so that other people’s faith will be strengthened, that they will have
more reasons to rejoice even when life is hard. Do not just do ministry
so that you can be busy. Do ministry so you can support others in their
faith.
I believe in my ministry of preaching and teaching. I believe that it can
sustain people’s faith during hard times. That is why I will labor for it
even if it will take so much of my time and when some people do not
believe in what I do.
Several years ago a reader of the British Weekly wrote a letter to the
editor as follows: “Dear Sir! I notice that ministers seem to set a great
deal of importance on their sermons and spend a great deal of time in
preparing them. I have been attending services quite regularly for the
past thirty years and during that time, if I estimate correctly, I have
listened to no less than three thousand sermons. But, to my
consternation, I discover I cannot remember a single one of them. I
wonder if a minister’s time might be more profitably spent on something
else?”
The letter kicked up quite an editorial storm of angry responses for
weeks. The pros and cons of sermons were tossed back and forth until,
finally, one letter ended the debate. This letter said, “My Dear Sir: I have
been married for thirty years. During that time I have eaten 32,850
meals-mostly of my wife’s cooking. Suddenly I have discovered that I
cannot remember the menu of a single meal. And yet, I received
nourishment from every one of them. I have the distinct impression that
without them I would have starved to death long ago.”
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Most of you would have starved to death in your faith long ago if there
are no people who do not help you – in teaching God’s Word, in praying
for you, in encouraging you, in crying with you, in doing the things you
cannot do. Our proper response is not to criticize those people who are
doing those things without pay, those who worked long hours in order to
serve you, those who chose to serve in this church rather than have
some fun time in rest and recreation during weekends. Our proper
response must be to be like them, to imitate their zeal for service. They
are not perfect people but they are passionate people. All of us must be
passionate to serve. If until now, most of your time is spent in meeting
your own needs, don’t you think that it is now time that you lend some
helping hand to support others in their faith? It may be the most
worthwhile thing you can do before you die. You might want to start by
praying for other people and see God’s hands moving in changing their
lives.

Spreading a Passion to Magnify Christ
Third, Christ is magnified in serving others if we give people reasons to
magnify Christ also, that is, if we live to spread our passion to magnify
Christ. Paul’s ultimate reason for wanting to live and serve them is that
Christ will get all the glory, “Convinced of this, I know that I will remain
and continue with you all, for your progress and joy in the faith, so that
in me you may have ample cause to glory in Christ Jesus, because of my
coming to you again” (vv. 25, 26).
The Philippian believers should not give glory to Paul because of what
will happen when he was released and came back to them. Rather Paul
desired that because of what will happen and because of the continuing
of his future ministry to them, the believers will “have ample cause to
glory in Christ Jesus.” Their boast will be in Christ. Paul lived only that
his boast may be in Christ. He will not boast of his accomplishment.
Rather, he desires that those people to whom he was serving will
magnify Christ in whatever happened.
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This is the heart of a true servant of Christ. This is the passion of a
servant: that in all things Christ will get the glory and that he will labor
with all his might to spread this passion to other people. He will be like a
fire that will lit one part of the forest so that after some time, the whole
forest will burn.
We should not miss the ultimate reason why we do ministry. Many
people do not have yet the passion to magnify Christ in all of life. Last
week we saw how we can have that passion ourselves so that we can
say, “My single passion is to magnify Christ in all of life!” And we really
have this passion we will not rest content that people do not have
enough reasons to magnify Christ, to see Christ as their only joy and
treasure in life. We will serve others so that they, too, can have the
passion we have.
What are we supposed to do? Are you content on just sitting in church
Sunday after Sunday? You have hands and lips and feet that you can
use to serve people. Why not use them to magnify Christ, to serve his
people, to spread a passion to magnify Christ in all of life? You, Sunday
School teachers, as you do ministry have this vision in mind – to see kids
growing in their knowledge of God so that a time may come that they
too will embrace the Christ you are embracing. You, Praise and Worship
leaders, as you do your ministry, have this vision in mind – to lead
people, with a burning passion, into a true worship of a great God and
Savior. Elders and Bible teachers, you have been entrusted to teach a
great book, be passionate in teaching, be diligent in study, lead other
Christians in the transformation of their lives so that many will come to
Jesus and say, “Lord, you are my all in all. Nothing and no one can
satisfy me like you do.” If you pray for others, pray that they may have a
clear vision of the greatness of Christ.
And in whatever ways you think that your gifts can best be used for
service, do it will all passion. If you are not yet sure what to do, just do
anything your hand finds to do. Ask some people how you can serve.
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Your leaders are here to give you a helping hand. And as we serve, we
will serve together. Not in separate ministries, not individually, but
together. That will be the last part of our series, “Standing Together
When Life is Hard.” Always pray that God’s Word will work miracles in
our lives as we continue serving one another even when life is hard.
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Standing Together When Life is Hard (Phil. 1:27-30)
treasuringchristph.org/sermons/when-life-is-hard-august-2008/standing-together-when-life-is-hard

Philippians 1:27-30
Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see
you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind
striving side by side for the faith of the gospel, (28) and not frightened in anything by your
opponents. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation, and that
from God. (29) For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only
believe in him but also suffer for his sake, (30) engaged in the same conflict that you saw I
had and now hear that I still have. (ESV)

Today is National Heroes Day. We celebrate the deeds of many men and
women who stand up during the most difficult times of our nation – the
repressive Spanish rule for 333 years, the colonial rule of the Americans
in the early 1900s, the cruelty of the Japanese during the 40s, and the
20-year dictatorship of Marcos. They stand up during times of great
adversities. They sought to unite the nation under a common goal of
freedom for the Filipino people. But not all stand up and cooperate with
the cause. Some took the side of the enemy, some chose to keep silent
because of fear, and some don’t care at all and manage their own affairs,
instead.
Some of the empty seats now in our church are proof that Christians
tend to give up easily on their faith and stay away from our fellowship
when life gets harder. When life’s problems become tougher, when
dealing with fellow believers becomes painful, when there is
disillusionment with what is going on inside the church, we have a
tendency to move away. That is what our Enemy wants to happen but
that is not what our Father in heaven wants to see among his children.
It is the will of God that Christians stand strong together when life is
hard – especially when life is hard. We must not move out of the
fellowship just because life gets tougher. We must stick together. We
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must not stay away from our problems. We must deal with it as one
church, as one family. This is what Paul wants to see among the
Philippian believers when God allowed him to come to them or if not, at
least he may hear that they are standing together. “Only let your
manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come
and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in
one spirit” (27a). I will explain that in a little while but first let us make a
review of the last three sermons on our series When Life is Hard and see
how this last sermon fits into the whole.
In 1:12-18 (“Rejoicing When Life is Hard”), we realized that there are far
more important reasons for rejoicing in the midst of hardships than the
hope of someday having a hassle-free life. We can and must rejoice
because of God’s good purposes for making known the gospel to other
people, for strengthening other believers’ faith, and most importantly,
for the exaltation of the name of Christ in whatever circumstances.
Then in 1:19-26 (“Magnifying Christ When Life is Hard” and “Serving
Others When Life is Hard”) we saw the single passion in life each one of
us must have – the passion to magnify Christ in all of life. This passion
does not change with the circumstances in our life. It remains the
same. And the overflow of this passion is gladly serving the needs of
other believers, particularly their “progress and joy in the faith.” All of
these lessons in life came from Paul’s own attitude regarding the
hardships he was going through because of his commitment to the
cause of Christ. Beginning in verse 27, he directly exhorts the believers
how they must live in light of their present circumstances.
“Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that
whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you
are standing firm in one spirit” (27a). Whatever happened to Paul,
whether he continues to live or is executed, what matters to him is that
the believers are “standing firm in one spirit.” Standing firm (Gk. steko)
refers to “steadfastly holding one’s ground regardless of danger and
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opposition” (MacArthur, 86). Obviously there were hardships that may
cause these believers to lose their ground. There are some opponents,
sufferings and conflicts that might cause them not to hold fast to the
word of life (2:16). But they are to stand firm in the Lord (4:1) and they
are to stand firm in “one spirit.” They must be together in this. They
must stand strong together.
We, too, may experience some hardships in our life. Some are caused
by external pressures, and some by internal strife. But whatever the
cause, we need to hold fast, but not alone. We are to stand strong
together in going through the hardships of life. United we stand, divided
we fall.
However, standing together is not easy for us to do. We need some
strong motivations to stand together when life is hard. We need to
know some important things we share in common so that we will stand
together. What are these?

One CITIZENSHIP Worth Living for (27a)
First, we must stand together when life is hard because we have one
citizenship worth living for. It comes from the main exhortation of Paul
in this passage, “Only let your manner of life be worthy of the gospel of
Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of
you that you are standing firm in one spirit (27a). Our calling is to reflect
the kind of life a citizen of the kingdom of Christ is supposed to live.
Going on separate ways and giving up on life’s hardships are certainly
not among them.
Standing together is a necessary result if we will live in such a way that
will reflect the worth of Christ and his gospel. The gospel unites and not
divides believers. The word translated “let your manner of life” is
literally, “live as citizens.” We are to live as citizens worthy of the gospel
of Christ. Philippi was a known Roman colony. They are proud of their
status as Roman citizens and their allegiance is to the emperor, their
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“lord and savior.” Probably, the believers in Philippi were experiencing
troubles because of their shift in allegiance in Christ, their new Lord and
Savior. Paul wants to remind them that whatever hardship they may
experience as a result of that, they must live as good citizens of the
kingdom of Christ. “Our citizenship is in heaven, and from it we await a
Savior, the Lord Jesus Christ” (3:20). And because they are fellow
citizens of one kingdom with one goal of magnifying the name of their
King Jesus, there is no cause for them to move out of the kingdom or live
in disharmony with fellow Christians. They are to stand together.
One society known as KKK stand strong against the Spaniards during the
1896 Philippine Revolution. KKK stands for Kataas-taasang Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. They knew where they
stand. They knew they must unite as “mga Anak ng Bayan.” They were
carrying the Philippine flag to let the enemies know where they stand
and that they stand together as one nation. Even today when Filipinos
met in other countries they will gather together and unite because they
are citizens of one country, although they are living and working in a
foreign country. Our one citizenship is supposed to bind and unite us.
Although we live in this world which is not our real home, we are all
carrying a banner bearing the name of Christ as citizens of his kingdom
in heaven. We are bringing shame to our citizenship if we face life’s
hardships separately. Whenever you are tempted to go out of the
fellowship and not to cooperate with the ministries, think of the name of
Christ we all are bearing and ask yourself whether the decision you will
make or your inaction in the face of some needs or problems will
magnify that Name.

One CAUSE Worth Fighting for (27b-28a)
Second, we must stand together when life is hard because we have one
cause worth fighting for. Paul elaborates the manner of their “standing
firm in one spirit.” It must be “with one mind striving side by side for the
28
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faith of the gospel, 28and not frightened in anything by your opponents”
(27b-28a). Their standing together is active, rather than passive. It is
fighting rather than merely defending. It is fighting because there is a
big cause worth fighting for. That cause is the cause of the gospel and
making this message known to all people as the only truth worth living
for.
The word Paul used for “striving side by side” is sunathleo. We can hear
the word athleo in there from which we get the English word athlete. It’s
the word used in 2 Timothy 2:5 where Paul says, “An athlete is not
crowned unless he competes according to the rules.” It is also the same
word that is used in Philippians 4:3 where Paul tries to get Euodia and
Syntyche reconciled with each other after their supposed dispute: “I ask
you also, true companion, help these women, who have labored side by
side with me in the gospel…” So in its three uses, the word is translated
strive, labor, and compete. It has in it the effort and discipline and
endurance of athletic endeavor.
One essential way, then, to live in a manner worthy of the gospel and
therefore, stand together when life is hard, is to fix our eyes on the goal
of spreading the gospel, and then apply the effort and discipline and
endurance of an athlete in reaching that goal. Our disunity will only
hinder the cause of the gospel. It will not in any way advance it. We are
called to strive, not to give up.
To give up is to be frightened by the opposition, hardships in life and the
great Enemy himself. If we are to stand together, we must not be
“frightened in anything by [our] opponents.” There is an Ethiopian
proverb that says, “When spider webs unite, they can tie up a lion.” The
lion might be too big for a single thread of a spider’s web. But when the
webs of the Christians will unite we can overcome any hardship that will
come our way and advance the cause of Christ for the salvation of the
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whole world. We must believe in the vision of our church and pull all the
resources we can muster to achieving that goal. Remember, “United we
stand, divided we fall.”
We work together to achieve a common goal. We do not compete.
When we begin to fight against one another, and forget that we must be
together in fighting for a one great cause, we can achieve little. One
story told about the strength of horses to pull weights. One horse
pulled 9,000 pounds, and another 8,000. When they pulled together,
you would expect them to pull 17,000. Wrong! When they worked
together, they pulled 30,000 pounds! The lesson: More can be done in a
united effort than can be accomplished alone.
We do not compete against one another. We unite in order to work –
and work hard – toward a common cause. The next time you are
tempted to blame others for your emotional pain and leave the church
because of the hardship of dealing with that problem, ask yourself what
is the reason you sign up as a member of the church. Some of you think
too much of yourselves you no longer care whether your actions will
contribute to the cause of the gospel. True, life is hard; but don’t make it
harder to others and to this church than it already is. Work out your
differences and unite for one common cause – the gospel of Christ! Let
us fight together. Let us stand together.

One CONVICTION Worth Holding on (28b-30)
Third and last, we must stand together when life is hard because we
have one conviction worth holding on. The conviction we hold on is that
everything we experience, no matter how hard it is, is working for us
toward the salvation God has promised. Hardships will not keep us
away from the faith and from the fellowship. Paul wrote, “This (referring
to their standing firm together in the midst of opposition) is a clear sign
to them of their destruction, but of your salvation, and that from
29
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God. 29For it has been granted to you that for the sake of Christ you should
not only believe in him but also suffer for his sake, 30engaged in the same
conflict that you saw I had and now hear that I still have” (28b-30).
We believe in the goodness of God. That is why we will not just give up
on our faith easily, and not let others give up on theirs. The hardships
we are painfully experiencing are ultimately from God. Paul said that it
is a sign that we will ultimately be saved. “This is a clear sign…of your
salvation, and that [is] from God.” Salvation is a gift from God. But
sometimes what we fail to realize is that sufferings are also a gift from
God. Paul makes it clear in verse 29, “For it has been granted to you that
for the sake of Christ you should not only believe in him but also suffer
for his sake.” The word used is charizomai derived from the word charis,
meaning grace. It means “giving generously, with the implication of
good will on the part of the giver” (Louw and Nida). It is a gift because it
is a suffering for the sake of Christ, the one who himself suffered for us.
It is a gift because by sharing in his sufferings we may share in his
resurrection also (3:10-11; cf. Rom. 8:16-18). It is a gift also because it
gives us assurance that we are really one of God’s children.
It is our firm conviction that all the things happening to us, good or bad,
will ultimately work together for our good (Rom. 8:28). The reason: God
is good! All the things he will give to us will be for our good. We will
choose to stick with one another even in tough times because we
believe, not in our own abilities and worth, but in God’s goodness and
hope that days will come that we will experience the fruits of our united
labor for the cause of Christ. Our country’s heroes fought for our
independence with a conviction that a day will come that our country
will be liberated, even at the cost of their lives. They stood together and
invited other Filipinos to join them because they believe.
We, too, must believe that God has good things in mind for our life and
for our church. Our church has gone through some tough times
recently. The painful events that took place caused some to leave. It is a
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hard experience when a family member left. Whatever hardship we may
experience in our individual lives and in the life of our church, the
passage we studied is a call for us to believe in the good plans of God.
Most of the elders knew I have my share of tough times as a leader in
this church. But I am holding on because of the conviction that God has
good things in mind. I want to see it. I want to work for it. I want you all
to stand with me and all the others here and work with us to realize
God’s plan for the church. Will you stick and stand together with us?
God is calling everyone in this church to stand together. We have one
citizenship worth living for; all of us carry in our lives the name of Christ.
Let us live worthy of our calling and stand together. We have one cause
worth fighting for; we fight for the spread of the gospel in the world. Let
us apply all our energy to achieve that goal and stand together. We
have one conviction worth holding on; we believe in the goodness of
God to work every hardship toward something very good. Let us trust in
him and his plans and stand together.
Many nurses chose to leave the country and work in a foreign land
because life in this country is hard. But the woman who topped the
2008 nursing board exam has no plans of working abroad. Aira Therese
Salamanca Javier, a native of Batangas and a graduate of University of
Sto. Tomas said, “I want to serve the Filipino people…[and] work as a
nurse here in the Philippines.” To become a nurse has been her dream
since she was a child. Like her, I appeal to you to stay in this church.
Please don’t leave. Although tough times are ahead, believe in our
vision to magnify Christ in all of life. Help us spread this vision to other
Christians and especially to those who do not know the Lord Jesus. Let
us dream and work together to achieve our common dream. Will you
rise up to the challenge, even when it is hard?
Life is hard. The more it gets harder and harder, the more we need to
stand together. We can rejoice together. We will live with a single
passion to magnify the name of Christ together. Together we will serve
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others and help meet their needs and help them carry their burdens.
No matter what it costs us, we will stand firm and continue fighting until
the end. No matter how hard the wind hits the bamboo it still stands.
Though its structure is really tough, one of the key is because other
bamboos are standing around it. May God give us the grace to be
resilient like a bamboo and go through the hardships of the Christian life
– together.
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Our God is a Sovereign God
treasuringchristph.org/sermons/how-great-is-our-god/our-god-is-a-sovereign-god

Psalm 115:3
Our God is in the heavens; he does all that he pleases.

How Great is Our God
Lord willing, we will spend at least the next five months with the sermon
series How Great is Our God, which we started three weeks ago. Some of
you may ask, Why this long? Why not preach on prayer or suffering or
joy or evangelism or money or success in career or marriage or business
or relationships in church? To tell you the truth, we will also preach on
those issues but we will not focus on that. We will go to the heart of the
problem. The problem we see in most Christians today is a
misunderstanding of who God is or lack of it. The problem is that the
God many of us worship is not great enough. We do not have a vision
large enough that we can exclaim, “How great is our God!” After all, life is
all about God and our relationship with Him. The real problem is not
that we do not pray enough, read the Bible enough, love each other
enough, give enough, serve enough, or lead people enough. The real
problem is that we do not know Him enough. To know Him as He really
is is our goal. May it be your goal, too.

He Couldn’t Have Done It?
Ravi Zacharias tells of a story he read while growing up in India about a
man who had two idols in his home:
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One was large and rather fierce looking. The other was small, with a cheery face. Every day,
morning and night, the man would carry out his worship rituals – placing fruit offering
before the idols and chanting hymns, while his son watched with great curiosity. Finally his
son said, “Why are you talking to stones? These are lifeless things. They can’t speak or move
or do anything, yet you spend all this time every day doing what you do.”
The father grew very angry and reprimanded his son. “Don’t you dare speak that way! These
are not just stones! These are our gods! We worship them, and they protect us.” The son
realized he had touched a raw nerve and wisely decided to push the issue no further.
But one day, in the father’s absence, the son took a big stick and smashed the little idol to
pieces. Then he took the stick and placed it in the hands of the big idol. When evening came,
his father walked into the house and, stunned by the sight, let out a shout. “Who did this?
What happened here?”
The son came running into the room, pretending to be dismayed, and said, “It has to be the
big one! Look, he has a stick in his hands!”
The suggestion infuriated the father, and he yelled, “Of course he couldn’t not have done it!”
“Why not?” asked his son.
“Because he’s made of stone, that’s why! He can’t move! There’s no life in him!”
The son dropped his act and said, “That’s what I’ve been trying to tell you, haven’t I?”[1]

True, we don’t have idols in our homes. Yet, our lack of faith and our
cold worship indicate that we often put God in a box and reduce him to
the stature of an idol. Though we believe that God can do great things,
there are events around us or in our lives that we say in our hearts, “He
could not have done it.” Limiting God this way reduces God to the level
only slightly above man-made idols. We know this could not be. He is set
apart infinitely higher than so-called gods.

God’s Sovereignty
Psalm 115:3 tells us what separates God from idols and from anything
else in his creation. “Our God is in the heavens; he does all that he
pleases.”[2] God is above all of his creation. When a thing pleases him to
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do, he does it. This is what we call “sovereignty.” Our God is a sovereign
God. When the Bible says that God does all that pleases God it means
that all that gives pleasure to God or delights the heart of God these are
the things he will do, and he can do it, and no one or nothing can
successfully hinder him from doing what he wills to do.
His sovereignty means that God can do absolutely everything that will
give him pleasure and those that are not contrary to his nature as God.
It does not mean that God can do evil or harm people without a just
cause. It does not mean that God can create a rock so big that he cannot
carry it. The only necessary limitations to God’s sovereignty are the
things that are not according to God’s purpose and pleasure and those
that are contrary to his being. These limitations are not really limitations
of his sovereignty that can diminish God’s greatness. God’s greatness will
be evident if we understand what God’s sovereignty means.

Absolute and Universal Rule
Because God is sovereign, he has absolute and universal rule over all his
creation. There is nothing he cannot do that he wills to do. There is
nowhere in the whole universe that God cannot exercise his rule or
authority. “For I know that the LORD is great, and that our Lord is above
all gods. Whatever the LORD pleases, he does, in heaven and on earth, in
the seas and all deeps” (Psalm 135:5-6). Whatever, whereever,
whenever, whoever God chooses to do or work through he can do.
God is determined and passionate to accomplish all the intents of his
heart. “I am God, and there is no other; I am God, and there is none like
me, declaring the end from the beginning and from ancient times things
not yet done, saying, ‘My counsel shall stand, and I will accomplish all my
purpose'” (Isaiah 46:9-10). God said that he will accomplish all, not just
some or even many of his purposes. All! His sovereignty is absolute and
universal.
There is no area of your life that God cannot exercise his absolute
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control. God wants to exercise control in every area of your life. He
wants us to yield to his rule. He wants us to submit our marriage,
business, thought life, eyes, ministry, and leadership under his rule. Let
God accomplish his purpose in your life. I know this is not easy for many
of us. We want control in some areas of our life. We don’t want God to
choose what TV shows we can watch, or the partner to have in a
relationship, or business transactions we must be involved in. We want
to be master of our fate, pilot of our life and captain of our soul. But we
are not. God is. That is what it means to be God. We do not limit him. He
limits us. We do not give him boundaries. He give us boundaries. If we
can start creating billions of galaxies, may be we can start trading places
with him.

Unhindered Purposes and Plans
Because God is determined to do what he wants done whenever,
whereever, through anything or anyone he wants, it follows that no one
or nothing can successfully hinder his plans. Because God is sovereign,
his purposes cannot be hindered, ultimately. The suffering Job
confessed to God, “I know that you can do all things, and that no
purpose of yours can be thwarted” (Job 42:2). When we say that God can
do all things that he pleases, it necessarily follows that no one or nothing
can derail what God had intended from the beginning. If God is a
speeding train, whatever you put to block or stop him will be run over by
his sovereign power, grace, and justice.
No nation, no human being can frustrate the plan of God. It is God who
frustrates the plans of men. “The LORD brings the counsel of the nations
to nothing; he frustrates the plans of the peoples. The counsel of the
LORD stands forever, the plans of his heart to all generations” (Psalm
33:10-11). A corrupt government leader cannot hinder God’s plan for our
nation. A communist government cannot stop the spread of the gospel
in China. A murderer cannot stop God’s plan for a young teeanage
Christian girl. The anti-Christian Voltaire, an 18th century French writer
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and philosopher, once said that Christianity will cease to exist in a
hundred years. God may have an extraordinary sense of humor when a
few years after his death, his own printing press in his house was
converted into a Bible printing press. Voltaire was long gone now, but
the God of Christianity continues to do his marvelous work in the lives of
his people.
It is not about what man plans to do, but what God plans to do. We only
plan based on what we can see. That is why many of our plans are
frustrated. But not so with God. In his wisdom and infinite knowledge he
can see everything – what will happen and what could possibly happen.
What is in your life right now that you think are hindering God’s
purposes for you to enjoy his fellowship and to be conformed more and
more to be like Jesus? A broken heart? A painful past? Do you believe
that in the end God’s plan will triumph over it?
Some of our most treasured plans can be ruined by other people. But
God’s plan can’t. A week before my friend’s wedding, she called off the
wedding because of the guy’s dishonesty about a girl he broke up with
only a few days before the wedding. That’s painful. We ask, how could
this happen to a godly woman? How could another Christian do this to
her? Why would God allow this to happen? These are questions we ask.
These are questions that God tells us to trust him for the answer
although he does not give the answer immediately, or may even
withhold the answer from us forever.

Over Suffering and Evil
We can be assured that not even suffering or evil can hinder God’s plan.
In fact, the Bible tells us that sin and suffering are allowed by God to
exist for his purposes. “Who has spoken and it came to pass, unless the
Lord has commanded it? Is it not from the mouth of the Most High that
good and bad come?” (Lam. 3:37-38). Though it be the case we cannot
accuse God of being the author of sin or an unjust God because of the
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sufferings the world experienced. We do not blame God for the sin
Adam and Eve committed in the garden. We do not blame him for the
sins we committed. We do not blame him for the sufferings we
experienced. He has his own purposes for allowing these things to
happen. One of this is to show to us how he can turn something very
bad into something very good. He can turn something that is so
dishonoring to his name to give him the highest honor and glory at the
end.
Joseph’s life was witness that God uses even bad things to happen so
that his good and greater purposes will be accomplished. He said to his
brothers who sold him to be slave in Egypt, “As for you, you meant evil
against me, but God meant it for good, to bring it about that many
people should be kept alive, as they are today” (Gen. 50:20). Before we
accuse God of incapable of eradicating poverty or injustice or corruption,
we need to ask ourselves, “Is it not the cross the highest act of God’s
sovereignty?” He chooses to send his Son to suffer shame and be
humiliated in death in order that we who are dead should be brought
back to life. Does not God use the sufferings of his Son and his
messengers to preserve a people for his name from many families and
nations? Before we say to God in the sufferings of our life, “You should
not do it!” we must be able to say first about the sufferings of Christ,
“You should not have planned it!”

Over the Human Heart
There are evil in this world because of the hardness of the human heart.
No matter how hard we try, we cannot change it. We must trust him that
God is also sovereign over the human heart. “The king’s heart is a stream
of water in the hand of the LORD; he turns it wherever he will” (Proverbs
21:1). If God wills to change a heart of stone to a heart of flesh he will do
it. If God wills to transform a rebel into a preacher he will do it. That’s
what he did to the apostle Paul. That’s what he did to former Capt. Geri
Gambala, a leader of a group of soldiers who planned to overthrow the
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government in the failed Oakwood mutiny in 2003. God transformed
him during the five years he was in prison. Now, he is serving Campus
Crusade for Christ and studying in our seminary.
Just because we have no power to change people’s heart that we will no
longer do anything like evangelism and prayer. Instead, God’s sovereign
grace should motivate us to more evangelism and prayer because we
know that God can accomplish through those means what we cannot
accomplish for ourselves. Paul believed this in his preaching. While
preaching in Philippi, “A woman named Lydia, from the city of Thyatira, a
seller of purple fabrics, a worshiper of God, was listening; and the Lord
opened her heart to respond to the things spoken by Paul” (Acts 16:14).
God changes hearts. That is why we will invite Geri Gambala on
December 14 to share his testimony. We will invite our non-believing
friends to hear him and hear the gospel preached that day. We will pray
for them hard. We will show to them what a Christian life transformed
by God is like. We will trust God to be sovereign over their hearts on that
day.

No Accidents
Because God is sovereign and that he does all that he pleases, it follows
that in God, there are no accidents. “Are not two sparrows sold for a
penny? And not one of them will fall to the ground apart from your
Father” (Matthew 10:29). Nothing in this world will happen apart from
God’s direct work or from his allowing something to happen. It is not an
accident that a pastor of a large church in Manila was killed in a car
“accident.” It is not an accident when five young American missionaries
were killed in Ecuador by the natives they were trying to reach on their
first visit to their village. It is not an accident when your best friend died
of dengue. It is not bad luck when you failed the board exam. It is not a
misfortune that we are here in our church suffering many kinds of
relationship problems. There are no accidents or bad lucks with God.
Everything is planned according to his good purposes.
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“The Grand Weaver”
God is weaving a pattern in our lives we often missed to see. A town
called Lake Sebu in South Cotabato is best known for its T’nalak – a fine
piece of T’boli cloth made and woven from abaca fiber. Tourists were
amazed not just with the final product but also with the process it
undergoes from the marvelous hands of the natives.
The cloth, culled from tie-dyed abaca fibers of distinct red, white, and black, are stripped
from the roots and leaves of trees. Stripping the abaca is the man’s only work, after which
everything is left to the weaver. After softening the fibers, dyeing is a gruelling process that
takes from several days to weeks. Abaca fibers are boiled and left soaking for sporadic
periods to produce the intense color that lasts. Once the fibers are dried, they are ready for
the loom.
Weaving is a very personal and arduous work for the woman, requiring patience, creativity,
and a sharp memory to recall particular geometric designs. It is said that for the whole
duration, the weaver should not mate with her husband because it may break the fiber or
destroy the design. The men are not allowed to touch the materials, either.
The T’boli weavers are called “Dreamweavers” because this ethnic and sacred ritual is based
on tribal designs that came from a dream. Unique patterns are handed down protectively from
ancestors to their daughters. Some may deviate patterns from new dreams, so the tapestries
evolve and modernize, yet the symbolic artistry and quality of craftsmanship never waver.[3]

God is a Weaver but his designs for our lives are not based on dreams
but on his wisdom, love and goodness. His own hands weave all the
threads of our lives – good or bad – to accomplish his good purpose. We
may not know these purposes immediately but we can trust him that
what he is doing and what he is allowing in our lives will be a beautiful
tapestry made from the different-colored threads of our life. If we know
how beautiful the final product is, we will not be happy if God put it into
our own hands to accomplish for ourselves. Zacharias called him the
Grand Weaver. Will we let God do his work? Will we let him be in control?
Do you trust that what God is doing in your life right now is, ultimately,
for your good?
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Gary LaFerla, in his book Finding Your Way, tells an amazing story that
happened during World War II after the USS Astoria engaged a Japanese
vessel. The Astoria was badly damaged after the attack.
About 0200 hours a young Midwesterner, Signalman 3rd Class Elgin Staples, was swept
overboard by the blast when the Astoria’s number one eight-inch gun turret exploded.
Wounded in both legs by shrapnel and semi-shock, he was kep afloat by a narrow lifebelt that
he managed to activate with a simple trigger mechanism.
At around 0600 hours, Staples was rescued by a passing destroyer and returned to the
Astoria, whose captain was attempting to save the cruiser by beaching her. The effor failed,
and Staples, still wearing the same lifebelt, found himself back in the water. It was lunchtime.
Picked up again by the USS President Jackson, he was one of 500 survivors of the battle
who were evacuated to Noumea. On board the transport, Staples hugging that lifebelt with
gratitude, looked at that small piece of equipment for the first time. He scrutinized every
stitch of the lifebelt that had served him so well. It had been manufactured by Firestone Tire
and Rubber Company of Akron, Ohio, and bore a registration number.
Given home leave, Staples told his story and asked his mother, who worked for Firestone,
about the purpose of the number on the belt. She replied that the company insisted on
personal responsibility for the war effort, and that the number was unique and assigned to
only one inspector. Staples remembered everything about the lifebelt, and quoted the number.
There was a moment of stunned silence in the room and then his mother spoke: “That was my
personal code that I affixed to every item I was responsible for approving.”[4]

After this, according to Staples himself, “We hugged each other for a
long, long time, feeling the bond between us. My mother had put her
arms halfway around the world to save me.”[5] God has a personal code
for everything that is happening around us, a personal code that says, “I
made it happen to give you life.” So far from keeping you away from
him, God’s sovereignty must lead you to feel the bond between you and
God. He wants you to see his hand in the weaving loom, carefully putting
together all the threads of your life – whether good or bad – to produce
a person in the splendor of the likeness of the Lord Jesus.
[1] Ravi Zacharias, The Grand Weaver: How God Shapes Us Through the
Events of Our Lives (Grand Rapids: Zondervan, 2007), 93-94.
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[2] English translation of the Scriptures are from the English Standard
Version, unless otherwise stated.
[3] <http://www.pbase.com/jojie_alcantara/lake_sebu_cotabato>
[4] Cited in Zacharias, 27-28.
[5] <http://www.geocities.com/dwwsmw56/Astoria.html?20088>
accessed November 7, 2008.
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Believe in Me (John 14:1-11)
treasuringchristph.org/sermons/following-jesus-the-lord-of-all-sermon-series/following-jesus-the-lord-of-all2/believe-in-me

Troubled Hearts
May isang tatay na kausap ang kanyang tatlong taong gulang na anak,
“Anak, aalis muna ako ha, babalik din ako.” Tanong ng anak, “Saan po
kayo pupunta? Babalik din ba kayo mamaya?” Sagot ng ama, “Medyo
magtatagal nang konti. Pupunta lang ako sa ibang bansa para
magtrabaho.” “Bakit kailangang doon kayo magtrabaho? Hindi ba
puwede dito?” “E kasi malaki ang utang natin sa bangko, kailangan
nating bayaran. Wag kang mag-alala babalik din ako. I love you. Bye.”
Nalulungkot ang bata. Hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari.
Tulad ng batang ito, maaaring tayong mga Cristiano ay may mga bagay
sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. Maraming tanong, ngunit
parang hindi sapat ang mga sagot. “Bakit nagkakaloko-loko ang buhay
ko? Ano ba ang pagkukulang ko sa iyo, Panginoon?” “Bakit ang tagal
mong sumagot sa panalangin ko? Hindi ba’t araw-araw naman akong
dumudulog sa iyo at hinihiling na baguhin mo ang puso ng aking
pamilya?” Maraming tanong, ngunit minsan parang wala tayong sagot na
naririnig. Nasusubok ang pananampalataya natin sa Diyos, kung
nagtitiwala tayo sa kanyang mga salita. Kung mas bibigat pa ang
sitwasyon, parang bibigay na tayo. Konting banat na lang, parang
mapipigtas na ang taling nagdudugtong sa atin sa Diyos.
Ganoon din ang nararanasan ng mga disipulo ni Cristo. Tatlong taon na
nilang kasama si Jesus. Narinig ang kanyang mga turo. Nakita ang
kanyang mga himala. Naranasan nila ang pagmamahal niya sa kanila
(13:1). Pero sinabi niya sa kanila ilang araw na lang bago siya mamatay,
“Aalis muna ako at hindi kayo puwedeng sumama sa pupuntahan ko
ngayon.” Tanong ni Pedro, “Bakit hindi ako makakasunod sa iyo
ngayon?” (13:37). Hindi nila maisip kung paano na sila kung wala si
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Cristo. Naguguluhan sila. May takot. Nababagabag. Kaya naman sabi ni
Jesus, “Huwag mabagabag ang inyong puso” (14:1). Inulit pa niya ito,
“Huwag mabagabag ang inyong puso, o matakot man” (14:27); “Lakasan
ninyo ang inyong loob” (16:23).
Alam ni Jesus na sa mga susunod na araw ay ipagkakanulo siya ng isa sa
mga alagad, ipapapako ng mga taong nakarinig sa kanya at nakakita ng
kanyang mga himala, itatakwil ng kanyang sariling bayan, kaya’t siya rin
ay “labis na nabagabag” (13:21 MBB). Ngunit siya pa ngayon ang
nagbibigay kalakasan sa kanyang mga alagad. Kasi ayaw niyang
mawalan sila ng pag-asa. Kapag nakita nilang nakapako sa krus si Cristo
at hindi pa lubos na nauunawaan ang mga plano ng Diyos, panghihinaan
sila ng loob, at magtatanong, “Ano itong nangyayari? Bakit nagkaganito?”
Ayaw niyang mangyari iyon kaya naman ang chapters 14-16 ay sinabi ni
Jesus sa kanila “upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin”
(16:1). Dahil iyan ang layunin niya na tumibay ang kanilang
pananampalataya sa kanya at huwag bibitiw, sinabi niya, “Don’t let your
hearts be troubled. Believe in God; believe also in me” (14:1).
Nababagabag ang kanilang puso. Mababagabag pa iyan kapag nakita
nilang nakahandusay na ang katawan ni Cristo sa krus. Kaya sinabi
niyang sa halip na pagharian sila ng kabalisahan at takot at pagaalinlangan, “Sumampalataya kayo sa akin.”

Never-Ending Trust in Jesus
Ano ang ibig sabihin ni Cristo nang sabihin niyang, “Sumampalataya kayo sa
akin”? Anong klaseng pananampalataya ito? Babanggitin ko sa inyo ang
apat na bagay tungkol sa pananampalatayang ito na nais ni Cristong
lahat tayo ay mayroon. (1) Una, ang pananampalatayang ito ay
nakatuon (kanino?) kay Cristo. “Believe in God; believe also in me.” “Sa
akin” ang diin nito. Oo, naniniwala ang mga Judio sa Diyos. Marami ring
tao ang nagsasabi ngayong naniniwala sila sa Diyos. Pero mas specific
ang sinabi ni Cristo. Sumampalataya tayo sa kanya. Ang tunay na
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pananampalataya sa Diyos ay nakatuon kay Cristo. Kung wala si Cristo
sa pananampalataya mo, sabihin mo mang naniniwala ka sa Diyos, hindi
tunay iyon. Walang patutunguhan iyon dahil wala si Cristo.
(2) Pangalawa, ang pananampalatayang ito ay naniniwala (sa ano?)
sa mga katotohanan ng mga sinabi at ginawa ni Cristo. “Maniwala
kayo sa akin; ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw
ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa
ko” (14:11). May mga sinabi si Cristo tungkol sa kanyang sarili na kung
hindi natin paniniwalaan ay hindi tunay ang ating pananampalataya. Siya
ang Anak ng Diyos, tunay na Diyos rin. Bagamat iisa ang Diyos,
mayroong tatlong persona. Siya ang isinugo ng Diyos Ama upang iligtas
tayo sa ating mga kasalanan. Para sa mga tao noong panahon ni Jesus
parang ang hirap paniwalaan ng sinasabi ni Jesus, lalo pa’t naniniwala
sila na iisa lang ang Diyos tapos sasabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay
iisa (10:30). Pero ano ang sabi niya? Kung hindi kayo naniniwala tingnan
ninyo ang mga ginawa niyang himala kung hindi ito magpatunay na
totoo nga ang sinasabi niya. Ang mga ito ay senyales na siya ay tunay na
Diyos. Ang pananampalataya ay naniniwala sa sinabi at ginawa ni Cristo,
ngunit hindi ito nananatili sa isip lang.
(3) Pangatlo, ang pananampalatayang ito ay (paano?) personal na
paglalagak ng tiwala kay Cristo. Sabi niya, “Believe in me,” not just,
“Believe me.” Ito ay personal na desisyon, hindi iba ang gagawa para
kanila. May kalakip itong paglilipat ng tiwala mula sa sarili o sa ibang tao
o sa relihiyon tungo kay Cristo. Hindi sa sarili, kundi kay Cristo. Hindi sa
napagsanayan na nila o sa abilidad nila, kundi kay Cristo. Nang tumawag
siya sa atin, “Lumapit kayo sa akin…” (Matt. 11:28), inaanyayahan niya
tayong magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan. Kasabay ng
pagsisising ito ay ang pagbaling ng pagtitiwala natin kay Cristo. Ito ang
tinatawag nating “conversion.” Mula sa kalagayan natin dati na hiwalay
kay Cristo, tayo na ngayon ay nakadikit kay Cristo. Ito ang
pananampalataya.
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Sinasabi ba nito na sa minsan lang dapat tayong sumampalataya at
magsisi? Hindi. (4) Pang-apat, ang pananampalatayang ito ay (kailan?)
ay nagpapatuloy sa buong buhay Cristiano. Hindi lamang ito sa
simula nang tawagin tayo ni Cristo. Hindi ito natatapos kapag nanalangin
ka ng pagtanggap kay Cristo. Nagpapatuloy ito. Kapag sinabi niyang
“Believe in me,” ibig sabihin, “Continue trusting in me. Don’t stop.” If you
stop trusting me, you have not really trusted me from the beginning.”
Kaya nga ang layunin ni Juan sa pagsulat ng kanyang Gospel ay: “so that
you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by
believing you may have life in his name” (20:31). “For God so loved the
world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not
perish but have eternal life” (3:16). Kung hindi magpatuloy, hindi tunay
ang pananampalataya. Tulad ni Judas, bagamat kasama na ni Jesus sa
simula pa ay tumalikod sa kanya. Nakakalungkot na kay raming Judas
ngayon! Nagpapatuloy ang tunay na pananampalataya. Tulad ng 11
alagad ni Jesus. Bagamat nang mamatay si Cristo ay humiwalay sila gaya
ni Pedrong ikinailang kilala niya si Cristo, ngunit bumalik din sila. Hindi
sila tuluyang lumayo. Sa katunayan, lahat sila maliban lang kay Juan ang
pinatay alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ito ang
tunay na pananampalataya.

Why Continue Trusting in Jesus
Bakit kailangan tayong magpatuloy na sumampalataya o magtiwala kay
Cristo? Tingnan natin ang tatlong sagot sa tanong na iyan at sa bawat
sagot ay tingnan natin kung ano ang itinuturo ni Cristo sa atin tungkol sa
tunay na pananampalataya, pananampalatayang nagtatagumpay sa
anumang sitwasyon sa buhay. Unang dahilan:
Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong
pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko
na kayo ng matitirhan, ako’y babalik at isasama ko kayo upang kayo’y makapiling ko kung
saan ako naroroon (14:2-3 MBB).

Hope of Eternity With God
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Ipinapakita rito na sa lahat ng nagpapatuloy sa pagtitiwala kay Cristo,
mayroong katiyakang walang-hanggang nasa piling ng Diyos sa
langit. Ang bahay dito ay kumakatawan sa langit. At doon ay “maraming
silid” na nagpapakita na hindi tayo mauubusan. Bawat isang nagtitiwala
kay Cristo ay may paglalagyan doon, nakalaan na sa atin, nakahanda na.
Isang napakalaking bahay. Isang napakalaking pamilya. Lahat
nararanasan ang presensiya ng Diyos. The gold and countless treasures
in heaven is no other than God himself. At ito ang “future” na inihahanda
sa atin ni Cristo.
Sinabi niya na aalis siya at iiwan ang mga alagad. Ito ay dahil kailangan
siyang ipako sa krus at mamatay para sa atin. Ito ang ginawa niyang
“paghahanda” sa lugar na nakalaan sa atin sa langit. Nabuhay siyang
muli. Umakyat sa langit. Ngunit muling magbabalik para lahat tayong
sumasampalataya sa kanya ay isama roon. Kung kakalimutan nating ito
ang nakalaan sa atin, kapag may mabigat na pagsubok na dumating sa
iyo ngayon maaaring bumigay ang pananampalataya mo. Ngunit kung
naiisip mo ang walang hanggang kapiling mo ang Diyos sa langit, ano na
lang ang ilang taong paghihirap natin dito sa lupa? Hindi tayo tagarito sa
lupa. Hindi rin tayo magtatagal rito. May nakalaang buhay na walang
hanggan para lamang sa mga sumasampalataya kay Cristo (3:16). Ang
tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kay Jesus at tinatanggap siya
bilang Tagapagligtas, na dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling
pagkabuhay ay tiyak ang lugar natin sa langit. We trust Christ and look
forward to eternity with him.
No Other Way

(2) Ikalawa, kaya tayo patuloy na magtitiwala kay Cristo ay dahil wala
nang iba pang daan patungo sa Diyos sa langit maliban kay Jesus.
Alam nila ito sabi ni Jesus, “At alam na ninyo ang daan papunta sa
pupuntahan ko” (v. 4). Kontra naman itong si Tomas, “Panginoon, hindi
po namin alam kung saan kayo pupunta, paano naming malalaman ang
daan?” Para bang, “Hindi mo nga sinasabi kung sa Baguio ka pupunta o
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sa Palawan paano naming malalaman kung paano pupunta doon?” Kaya
nilinaw niya kung saan pupunta at paano pumunta. “Ako ang daan, ang
katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa
pamamagitan ko” (v. 6). Parang sabi niya, “Pupunta ako sa Ama sa langit.
Babalik ako doon. Pagbalik ko sa inyo, gusto ko rin kayong isama roon.
Gusto kong maranasan ninyo ang nararanasan ko. Ngunit wala kayong
ibang dapat pagkatiwalaan maliban sa akin. Walang ibang
makapagbibigay ng tunay na buhay sa inyo. Walang ibang
makapagsasabi sa inyo ng katotohanan tungkol sa Diyos. Walang ibang
tulay patungo sa Ama. Maliban sa akin.”
Ang buhay Cristiano hindi parang namimili ka sa SM Supermarket. Kung
bibili ka ng gatas, ikukumpara mo ang presyo at kalidad ng Alaska,
Nestle, Magnolia, o Nido. Kung ano ang mas pabor sa iyo, iyon ang
bibilhin mo. E kay Cristo, may pagkukumparahan ka ba para may ibang
choices? Hindi ang boyfriend mo o asawa mo o kaibigan mo o pamilya
mo o trabaho mo o pera mo o lupain mo o anupang pag-aari mo.
Walang iba maipagpapalit kay Cristo. Kaya ang tunay na
pananampalataya ay paglalagak ng tiwala kay Cristo na nagsasabing wala
nang ibang Tagapagligtas at Panginoong dapat sundin maliban sa kanya.
Trusting Christ is trusting no one else besides him.
No Greater Satisfaction

(3) Ikatlo, patuloy tayong magtitiwala kay Cristo dahil wala nang iba
pang makapagbibigay ng lubos na kasiyahan sa atin maliban sa
kanya. Walang ibang karanasang papantay sa makilala natin ang tunay
na Diyos. Sabi ni Jesus, “Kung ako’y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang
aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita”
(14:7). Kung personal na kilala mo si Jesus, kilala mo na rin ang Diyos.
Kung sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakita mo si Jesus, nakita
mo na rin ang Diyos. Ito ang tunay na buhay, ang makilala ang Diyos at
si Cristo (17:3). Walang saysay ang buhay ng isang tao kung hindi niya
kilala si Cristo. Sa linaw ng sinabi ni Jesus, parang malabo pa rin kay
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Felipe, “Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na
kami” (14:8). Magandang kahilingan, tulad ng kahilingan ni Moises na
makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit maging si Moises ay
likuran lang ng Diyos ang nakita. Ngunit gustong ituro sa kanila ni Jesus
na dahil nakita nila si Jesus ay nakita na rin nila ang Diyos. Wala na silang
ibang hahanapin pa.
Sumagot si Jesus, “Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa
ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ‘Ipakita mo sa
amin ang Ama’? Hindi ka ba naniniwalang ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi
sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap
ng kanyang gawain” (14:9-10 MBB).

Ganito ang natutunan ko sa tunay na pagtitiwala kay Cristo. Ito ay ang
pagtingin sa kanya na Diyos mismo ang nakikita natin, at dahil nakita
natin ang Diyos sa kanya, wala na tayong ibang hahanapin pa. Trusting
Christ is being satisfied in God. Nagpaplano kami ng grupo namin sa
seminaryo na pumunta sa Sierra Madre sa September para
magministeryo sa mga Dumagat ng ilang araw. Pero napalitan ang
plano. Kasi marami daw NPA doon, delikado. Sabi ko sa grupo, “Oo nga,
‘wag na tayong tumuloy, gusto ko pang makita ang baby namin.” Sabi ng
kagrupo namin, “Ako, maliit pa ang anak namin.” Sabi ng kasama ko,
“Ako nga single pa.” Sabi pa ng isa, “Ako din.” Kahit pabiro, nakita ko na
sa puso natin, minsan may hinahanap pa tayo o hinihintay pa tayo para
masabi nating “fulfilled” na tayo bago tayo mamatay. Ngunit itinuturo ni
Cristo na kung siya ay nasa atin na dahil nagtitiwala tayo sa kanya, nasa
atin na ang lahat ng bagay. Ganito ba ang klase ng pananampalataya
natin sa kanya?

Where Else Can We Go?
Maraming tao noong panahon ni Jesus ang nagsasabing sila’y mga mga
tagasunod niya. Pero dumating ang panahon na nahirapan na silang
pakinggan ang mga salita ni Cristo. Nagkagipitan na, kaya “marami sa
kanyang mga alagad (hindi tunay na alagad!) ay tumalikod at hindi na
7/8

sumama sa kanya” (John 6:66). Parang sinasabi nila, “Ayoko na.
Hanggang dito na lang ako.” Darating sa buhay natin na masusubok
kung sino talaga ang sinasampalatayanan natin. May magsasabi sa iyo,
“Umayaw ka na. Hindi naman mapagkakatiwalaan si Cristo.”
Tinanong ni Jesus ang labindalawa, “Kayo, aalis din ba kayo?” Iyan din
ang tanong sa atin sa mga panahong naiipit na ang pananampalataya
natin, “Aalis ka ba? Tatalikod? Babalik sa dati mong pinanggalingan?”
Ano’ng isasagot natin?
Dalangin ko na ganito ang maging sagot natin, tulad ng sabi ni Pedro,
“Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay
na walang hanggan. Kami’y sumasampalataya at nalalaman namin na
ikaw ang Banal ng Diyos” (6:68-69). Ito ang tunay na nagtitiwala kay
Cristo. Hindi bumibitiw. Anuman ang mangyari. Kasi alam natin, wala
naman tayong ibang pupuntahan. Wala.
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Do Not Be Anxious about Daily Needs (Matt. 6:25-34)
treasuringchristph.org/sermons/following-jesus-the-lord-of-all-sermon-series/following-jesus-the-lord-ofall/do-not-be-anxious-about-daily-needs

Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will
drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body
more than clothing? 26Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into
barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? 27And
which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? 28And why are you
anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor
spin, 29yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 30But if
God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the
oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? 31Therefore do not be anxious,
saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’ 32For the
Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all.
33But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added
to you. 34“Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for
itself. Sufficient for the day is its own trouble.[1]

We All Struggle with Anxiety
Ang kabalisahan o anxiety ay problema ng lahat ng tao, kahit mga
Cristiano na. Sa aming mga pastor, karaniwang nagkakaroon kami ng
Saturday night anxiety attack. Mahalaga sa aking paghandaan ang
sermon linggo-linggo dahil alam kong kailangan ito. Tama lang na may
concern ako sa preparation nito. Hindi naman tamang pabayaan ko ay
sabihing, “Bahala na. Ayos na siguro ‘to.” Neglect ang tawag doon. Sa
kabilang banda, puwede namang sobrang concern ko ay hindi na
nagiging tama at nagiging kabalisahan na, “Naku, parang hindi pa ata
ako handa, paano na iyan bukas. Maganda kaya maging resulta o baka
hindi. Hala.” Kahit nakapaghanda ako nang maayos, nag-aalala pa rin
ako sa magiging resulta. Sa karaniwan nating gawain sa araw-araw, at sa
pangangailangan din natin araw-araw, nababalisa tayo. Nababalisa ka
kapag mahina ang takbo ng negosyo at mabagal ang dating ng pera.
Nababalisa ka kapag ang tagal ng reply sa application mo sa trabaho.
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Nababalisa ka kapag teenager na ang anak mo at mas mahaba na ang
oras sa kabarkada. Nababalisa ka kapag kulang pa ang pambayad mo sa
bill sa Meralco.
Problema ito ng lahat sa atin. Ayaw natin nang nababalisa tayo. Sino ba
naman sa atin ang nag-eenjoy at ipagmamalaki pang sasabihin, “Alam
mo sister, ang saya-saya ko ngayon, balisang-balisa ako at sobrang nagaalala. Inggit ka ‘no?” This is a problem. At concern ang ating Panginoon
Jesus sa problema nating ito. Gusto niyang hindi tayo nababalisa. Kaya
nga paulit-ulit niyang binanggit ang tungkol sa kabalisahan (anim na
beses) sa Matthew 6:25-34. “Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay…
kahit sa inyong katawan” (v. 25). “Huwag kayong mabalisa” (v. 31).
“Huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas” (v. 34 MBB).
Ipinagbabawal ni Jesus hindi ang concern natin sa pangangailangan sa
araw-araw. Tama lang na alalahanin ng tatay ang kakainin ng kanyang
mga anak. Ang ipinagbabawal dito ay ang sobrang pag-aalala na
nakakalimutan na ang ibang mga reyalidad sa buhay na para bang ang
ipinag-aalala ang siya nang pinakamahalaga sa buhay.

Anxiety is Sin
Humaharap tayo sa ganitong problema araw-araw. Ayaw nating
mabalisa dahil hindi maganda ang pakiramdam natin kapag nababalisa.
Pero bukod doon, ito ay kasalanang dapat nating labanan at
mapagtagumpayan. Kasalanan? Oo, kasalanan. Ang hirap sa atin ang
tinitingnan nating mga kasalanan ay tulad ng pagiging addict o pagpatay
o rape o pagnanakaw. Pero ang kabalisahan parang maliit na kasalanan
lang na hindi natin dapat seryosohin. Isa ito sa mga “respectable sins” na
tinalakay ni Jerry Bridges sa kanyang aklat. [2]
Pero lahat ng uri ng kasalanan ay dapat nating seryosohin. Nang sabihin
ni Jesus, “Huwag kayong mabalisa,” hindi ba’t isang utos ito at hindi
suggestion lang o opinyon lang. Tapos nababalisa tayo, hindi ba’t
sinusuway natin ang utos niya? Hindi ba’t kasalanan ang sumuway sa
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utos ni Jesus na tinatawag pa nating Panginoon. Bukod sa pagsuway sa
utos ni Cristo, may higit na dahilan at ugat ang ganitong kasalanan (at
lahat ng kasalanan), na titingnan natin mamaya.
Bago iyon, bakit mahalaga na makita natin na ang kabalisahan ay isang
kasalanan? Dahil ang tugon natin sa problema ay depende kung gaano
ito kaseryoso. Kapag may lagnat ka, maaaring hindi mo seryosohin dahil
karaniwang sakit naman ito. Pero kung nalaman mong dengue pala,
seseryosohin mo na ‘yan. Kung ang kabalisahan ay isang hindi
magandang pakiramdam, gusto mo siyang mawala dahil sa mga
dahilang pansarili. Pero kung ito ay kasalanan, lalabanan mo ito dahil
may kinalaman ito sa relasyon mo sa Diyos. If you take anxiety as sin,
you will fight it out of concern for God’s glory, not just for your own
comfort.

The Disciple’s Battle Against Sin
All disciples of Jesus are in a serious battle. Everyday. We are fighting
against sin everyday. Seryoso ito at hindi natin basta-basta maaaring
ipagwalang-bahala. Dahil sa sobrang seryoso nito, nagbigay si Jesus ng
babala sa atin sa Matt. 5:29-30:
Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala,
dukitin mo ito at itapon! Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng
iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impiyerno.
Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong
pagkakasala, putulin mo ito at itapon! Mabuti pang mawalan ka ng isang
bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa
impiyerno (MBB). (cf. 18:7-8; Mark 9:43-49)
Sinabi niya ito pagkatapos magturo tungkol sa lust o kahalayan. Pero
hindi lang lust ang pinag-uusapan dito. Kasama rito ang lahat ng uri ng
kasalanan tulad ng galit at ng pride. Anger, pride, and lust. Kasama ito sa
tatalakayin natin sa mga susunod na linggo kung ano ang sinasabi ni
Jesus dito. Bilang mga taga-sunod ni Jesus, ang pakikipaglaban natin sa
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kasalanan ay dapat nasa ilalim pa rin ng kanyang lordship. Siya ang
masusunod, hindi tayo. Pero ngayon at sa susunod na linggo ay
titingnan natin ay tungkol sa kabalisahan o anxiety. The problem with
anxiety is a fight against sin that we must take seriously.

Root Issue: Unbelief
Ano ba ang tunay na problema sa kasalanan ng kabalisahan?
Mahalagang malaman ang sagot dito dahil dito naman nakadepende
ang solusyon sa kabalisahan. Kung pupunta ka sa doktor, gusto mong
malaman ang tunay na problema para malaman din kung ano ang
tamang gamot. Kung mali ang diagnosis mo sa sakit, mali din o kulang
ang gamot na maibibigay. May isang sikat na pastor na nagsabing ang
limang ito ang ugat ng kabalisahan: (1) mababang pagtingin sa sarili; (2)
hangad na kontrolado ang lahat ng bagay; (3) pag-aalala sa sasabihin ng
iba; (4) pagsisikap na maging katulad ng takbo ng mundo; (5)
pamumuhay sa kinabukasan.[3] Totoong may kinalaman ang mga ito sa
kabalisahan. Pero hindi ito ang pinakaugat ng problema.
Kung ganito ang tingin mo sa problema, hindi rin sapat ang gamot na
maibibigay mo: (1) taasan mo ang tingin sa sarili mo; (2) aminin mong
hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay; (3) huwag mong intindihin ang
sasabihin ng iba; (4) huwag kang makiayon sa takbo ng mundo; (5)
intindihin mo ang ngayon at huwag ang bukas. Parang maganda, pero
kulang na kulang. Parang tinakpan mo lang ng “band-aid” ang mga sugat
sa katawan ng isang taong may cancer pala.
Ang pinakaugat na problema ng kabalisahan (at lahat ng kasalanan) ay
ang kawalan o kakulangan ng tiwala sa Diyos. “For whatever does not
proceed from faith is sin” (Rom. 14:23). May dalawang dahilan kung bakit
kasalanan ang kabalisahan, ayon kay Jerry Bridges: (1) Ito ay hindi
nagpapakita ng tiwala sa Diyos; at (2) Ito ay hindi pagkilala sa
makapangyarihang pagkilos (providence) ng Diyos sa buhay natin.[4]
Pananampalataya sa gagawin at ibibigay ng Diyos ang isyu dito kaya nga
4/11

sinabi ni Jesus sa verse 30, “Kay liit ng inyong pananampalataya sa
kanya” (MBB)! Nababalisa tayo dahil maliit o kulang ang ating
pananampalataya.

Battling Anxiety with God’s Promises
Kung ito pala ang problema (sakit), ang solusyon dito (gamot) ay nasa
tamang pagkakilalala natin at pagtitiwala sa Diyos. John Piper wrote a
whole book to tell us that the Bible teaches that our fight against sin is a
fight for faith in future grace.[5] Kaya nga, malalabanan natin ang
kabalisahan kung patuloy nating pagbubulayan at yayakapin ang mga
pangako ng Diyos. Samahan ninyo akong tingnan ang pitong pangakong
sinabi ni Jesus, seven doses of medicine for the anxious in heart:
1. May mas mataas na pangarap ang Diyos sa buhay natin, higit kaysa mga pisikal na
bagay.

“Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong
kakainin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit sa inyong katawan, kung
ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain, at ang
katawan kaysa damit (v. 25)? Ang problema sa TV ay hindi lang dahil sa
mga TV programs na basura at walang naitutulong na maganda sa isip
natin. Mas higit na problema ang mga TV commercials na itinuturo ang
halaga ng tamang shampoo sa buhok, kung anong network ang pipiliin
mo sa cellphone, kung anong brands ang uso, kung anong junkfoods
ang masarap – na kung titingnan mo ay nakadaragdag pa sa kabalisahan
natin. Pero sinasabi ni Jesus na ang buhay natin ay nilikha ng Diyos hindi
lamang para sa pagkain. There’s more to life than this. Ang katawan
natin hindi lang para magsuot ng magagarang damit. Our body is
created for more than this. Ang pangako ng Diyos: may higit pa dito na
dapat tayong intindihin. Mas magiging malinaw kung ano ito sa mga
susunod.
2. Tiyak na tutugunin ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak.

“Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid: hindi sila naghahasik, o
gumagapas, o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila
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ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa
kanila” (v. 26)? Hindi katamaran ang itinuturo dito, dahil ang mga ibon
may ginagawa rin para makakain. Pero hindi sila nag-aalala dahil
mayroong Diyos na nagbibigay ng kailangan nila. E tayo, ibon ba tayo?
Hindi ba’t higit tayo sa mga ibon? Nilikha ba ang ibon ayon sa larawan ng
Diyos? Isinugo ba ng Diyos ang kanyang Anak na si Jesus para mamatay
para sa mga ibon? Tayo’y mga anak ng Diyos! May papakainin mo pa ba
ang alaga mong aso kaysa sa mga anak mo? Dahil tayo’y mga anak,
nakatitiyak tayong hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Diyos (Heb.
13:6). Kung hindi pa sapat ang dalawang gamot na ito, mayroon pang
lima. Ang laki ng problema natin sa kabalisahan, ano?
3. Ang tiwala sa Diyos ay makabubuti sa iyo, ‘di tulad ng kabalisahan na walang mabuting
dulot.

“Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang
oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa” (v. 27 MBB)? Wala! Ang
daming nag-aalala kung paano pahahabain ang buhay nila. Vitamins.
Diet. Exercise. Gyms. Aerobics. Pero dahil sa kabalisahan sa mga ito, sa
halip na humaba ang buhay maaari pang umikli. Sabi ni Charles Mayo,
ang pag-aalala ay nakakaapekto sa circulatory system natin, sa puso, at
sa buong nervous system. Sabi niya na wala pa siyang nakilala na
namatay sa sobrang pagtatrabaho, pero marami ang namamatay agad
sa sobrang pag-aalala o pagkabalisa. Kung gusto mong maagang
tumanda, kumulubot ang balat, at mauna nang sumakabilang-buhay, e
‘di subukan mong mabalisa nang mabalisa. Ang salitang ito ng
Panginoon ay napaka-praktikal para sa lahat ng tao.
Ang pang-apat na gamot ay matatagpuan sa vv. 28-30:
At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga
bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa
inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga
bulaklak na ito. Kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon, at
kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa
kanya (MBB)!
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4. Natutuwa at nasasabik ang Diyos na ibigay ang lahat ng ating kailangan.

Hindi dito tinuturo na gusto ng Diyos na magsuot tayo ng magaganda at
magagarbong damit. Nag-aalala nga tayo sa isusuot natin dahil gusto
nating maganda ang tingin sa atin ng tao. Dahil gusto nating sarili natin
ang nakadisplay at napapansin. Pero ang pangako ng Diyos ay may
kinalaman sa paglikha niya. Kung madadaan kayo sa bukid na ang
ganda-gandang tingnan ang mga tanim na palay, hindi ba kayo
magtatakang bakit ganoon ang ginawa ng Diyos. Kasi nga natutuwa siya
at nasasabik na makitang maganda ang nilikha niya. Ngayon, ganoon din
ang pangako niya sa atin. Ibibigay niya lahat ng kailangan natin tulad ng
damit hindi para maganda tayo sa harapan ng tao at maganda ang
sasabihin sa atin. Ibibigay ang lahat ng kailangan natin para maganda
ang sasabihin sa Diyos. Hindi lang pisikal ang binabanggit dito, lalo
naman ang kailangan natin upang mamuhay nang may kabanalan na
magpapakita kung sino ang Diyos sa buhay natin (Tit. 2:5, 10). Sabik ang
Diyos na ibigay ito sa atin.
5. Alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan, higit sa alam nating kailangan natin.

“Kaya huwag kayong mabalisa, na magsasabing, ‘Ano ang aming
kakainin?’ o, ‘Ano ang aming iinumin?’ o, ‘Ano ang aming isusuot?’…batid
ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito”
(vv. 31-32). Kung nababalisa tayo, pinagdududahan natin ang
karunungan ng Diyos. Pero ang pangako niya, “Wag kang mag-aalala.
Alam kong lahat ang kailangan mo. Mas alam ko kung ano ang kailangan
mo ngayon o bukas kaysa sa akala mong kailangan mo.” Hindi ibig
sabihing laging may pagkain sa mesa ng mga Cristiano. Hindi ibig
sabihin palaging may panggastos. Ang ibang mga misyonero nga minsan
wala. Maaaring maranasan walang pagkain o walang trabaho para mas
makita natin kung ano ang tunay nating kailangan, ang presensiya ng
Diyos sa buhay natin, higit sa anumang materyal na bagay. Sabi niya sa
atin, “Wag kang mag-aalala. Kung kailangan mo, ibibigay ko. Basta ako
ang magsasabi kung ano ang kailangan mo, hindi ikaw. Mas marunong
ako, ‘di ba?”
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6. Nalulugod ang Diyos na dalhin ang mga pasanin nating ang hangad ay ang kanyang
karangalan.

“But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these
things will be added to you” (v. 33). Ang intindihin natin sa araw-araw ay
kung ano ang magbibigay karangalan sa Diyos. Kung ano ang
magpapakita na siya ang Hari ng ating buhay. Kung ano ang
makapagsasabi sa kanya, “Ikaw ang bahala, Lord. Ikaw ang masusunod.
Magpapasakop ako sa iyong kalooban.” May pangako siya kung ganito
ang hangad natin: “Ako na ang bahala sa iyo. Ako na ang magdadala ng
mga pasanin mo. Wala kang dapat intindihin. Ipaubaya mo lahat sa akin.
Yakang-yaka (kayang-kaya) ko ‘to.” “Humble yourselves…under the
mighty hand of God…casting all your anxieties on him, because he cares
for you” (1 Pet. 5:6-7).
7. Ang biyaya ng Diyos sa araw-araw ay sapat para sa pangangailangan natin sa arawaraw.

“Kaya’t huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang
mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa
araw na ito” (v. 34). Iniisip natin ang bukas samantalang wala pa naman
tayo doon at ‘di naman tayo makakarating sa bukas. Lagi tayong
nabubuhay sa ngayon. Ang Diyos lamang ang nasa bukas at dapat natin
itong ipaubaya sa kanyang pagkilos. Hindi ibig sabihing hindi na tayo
magpaplano. Ang ibig sabihin ay ipagkatiwala natin sa Diyos ang siya
lamang ang may kontrol. John MacArthur wrote, “God promises His
grace for tomorrow and for every day thereafter and through eternity.
But He does not give us grace for tomorrow now. He only gives His grace
a day at a time as it is needed, not as it may be anticipated.”[6] Kung ano
ang kailangan natin ngayon, ibibigay niya ngayon. Ang kailangan bukas,
hindi ngayon ibibigay kundi bukas. Kaya nga tinuruan tayong
manalangin, “Give us this day our daily bread” (6:11). Kung nababalisa ka
dahil sa mangyayari bukas, pinagdududahan mo ang kanyang Salita:
“the steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an
end; they are new every morning” (Lam. 3:22-23).
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Replacing Anxiety with Faith
Kung pagbubulayan natin at tatanggapin ang mga pangakong ito ng
Diyos, mapapalitan ang kabalisahan ng pagtitiwala sa Diyos. Wala nang
dapat ipag-alala. Naroon ang kapayapaan, kagalakan, at pananabik na
hintayin ang pagkilos ng Diyos sa mga bagay na nagiging dahilan ng
pag-aalala at kabalisahan. Pansinin ninyong ang verse 25 ay nagsisimula
sa, “Kaya nga…” (“Therefore…”). Ibig sabihin, ang utos laban sa
kabalisahan ay may koneksiyon sa nauna: “Hindi kayo maaaring
makapaglingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan” (v. 24).
Nababalisa tayo dahil nahahati ang atensiyon natin sa pagitan ng Diyos
at ng mga pisikal na pangangailangan natin. Kaya ang solusyon sa
kabalisahan ay ang walang pag-aalinlangang pagtitiwala at pagtuon ng
ating paningin sa Diyos at sa kalooban ng Diyos, hindi ng pansarili nating
mga kagustuhan.
Kung nabubuhay tayo para lang magtamo ng mga bagay sa mundong
ito, nabubuhay tayo na tulad ng mga ‘di Cristiano. “Sapagkat hinahanap
(o, minimithing makuha) ng mga Hentil (mga ‘di mananampalataya) ang
lahat ng mga bagay na ito” (v. 32). Para sa kanila, ito lamang ang
mahalaga sa buhay. Ito ang pangarap nila at kasiyahan nila. Ngunit para
sa mga anak ng Diyos iba. Sa halip na mabalisa sa mga bagay na ito, una
ang kaharian ng Diyos nang higit sa lahat. “But seek first the kingdom of
God and his righteousness” (v. 33). Kung tayo’y nagtitiwala sa Diyos,
magpapasakop tayo sa kanyang kalooban. Siya lamang ang hahangarin
natin. Ang kanyang paghahari sa buhay natin ang pinakamahalagang
kayamanan. Ang tanging kailangan nating hindi maaaring mawala sa
atin. Ito ang tunay na pananampalataya sa Diyos. At nangako siyang siya
na ang bahala sa lahat kung ang hangarin natin ay para lamang sa
kanyang karangalan. “And all these things will be added to you.”
May panahong nababalisa ako at tatanungin ko ang sarili ko kung
magiging maganda kaya ang resulta ng sermong ito. Kailangan kong
pagsisihan ang kabalisahang ito dahil hindi ito nagpapakita ng tiwala sa
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gagawing pagkilos ng Espiritu Santo kung tapat ang pangangaral ko ng
kanyang mga salita. Tulad ng isang bata, wala dapat akong ikabalisa,
kundi palaging magtiwala sa ating Diyos at Ama. May nakita na ba
kayong isang batang dalawang taong gulang na balisang-balisa dahil
baka walang kainin bukas? Hindi ba’t aasa siya sa kanyang magulang at
hindi iniintindi ang pang-araw-araw na kailangan? Hindi ko alam kung
ano ang ikinakabalisa ninyo ngayon. Pero tiyak akong sa mga oras na
nababalisa kayo, tinatanong kayo ng Diyos, “Mayroon ka bang Diyos at
Ama sa langit? Kulang ba ang kanyang kapangyarihan? Kulang ba ang
kanyang karunungan? Kulang ba ang kanyang kayamanan? Kulang ba
ang kanyang presensiya sa buhay mo? Kulang ba Siya na iyong
kagalakan? Kulang ba at nababalisa ka?”
[1] Unless otherwise indicated, Scripture quotations are from the English
Standard Version (Wheaton, IL: Crossway, 2001) and Ang Biblia (Philippine
Bible Society, 2001). Scripture quotations marked by MBB are from
Magandang Balita Biblia (Philippine Bible Society, 2005).
[2] Jerry Bridges, Respectable Sins: Confronting the Sins We Tolerate
(Colorado Springs, CO: NavPress, 2007).
[3] Charles F. Stanley, Finding Peace: God’s Promise of a Life Free from
Regret, Anxiety, and Fear (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2003), 133-143.
[4] Jerry Bridges, Respectable Sins: Confronting the Sins We Tolerate
(Colorado Springs, CO: NavPress, 2007), 64.
[5] John Piper, “Applying the Purifying Power: Faith in Future Grace vs.
Anxiety” in The Purifying Power of Living by Faith in Future Grace (Sisters,
OR: Multnomah; Leicester, U.K.: Inter-Varsity, 1995), 51-61.
[6] John MacArthur, Jr., Matthew 1-7, MacArthur New Testament
Commentaries (Chicago, IL: Moody, 1989), 427.
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Luha (Ruth 1)
treasuringchristph.org/sermons/ruth-serie/luha-ruth1

Naomi’s Desperate Situation (1:1-5)
Ang nagbibigay sa atin ng totoong pag-asa sa buhay ay mga totoong
kuwento. Kung gusto nating maaliw lang, manood lang tayo ng fairy
tales (“Once upon a time…”) o telenovelas. Pero kung gusto nating
maging matibay ang pag-asa sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay,
kailangan natin ng mga totoong kuwento – ang Salita ng Dios – tulad ng
Ruth.
Nagsimula ang kuwento ng Ruth na sinasabi sa atin kung kailan ito
nangyari, “In the days when the judges ruled” (Ruth 1:1 ESV).Ito ang
panahon na “hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel” (ASD). They
were ruled by “judges.” “Nang panahong iyon,” tingnan n’yo ang huling
sentence ng Judges, “walang hari sa Israel, kaya ang bawat isa ay
gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin” (Judges 21:25; tingnan din
ang 17:6; 18:1; 19:1). Ito ang panahon na ang ginagawa ng mga tao ay
kung ano ang tama sa kanilang paningin. Walang hari na namumuno sa
kanila, ni hindi nila kinikilalang hari ang Dios na si Yahweh na siyang
naglabas sa kanilang bayan mula sa pagkaalipin sa Ehipto noong
panahon ni Moises, na siyang tumulong sa kanila sa paglalakbay nila sa
disyerto, na siyang nanguna sa kanila sa pag-conquer ng Canaan, ang
promised land, sa panahon ni Joshua.
Sa panahong ito ng mga judges (tulad nila Gideon, Samson, atbp.),
paulit-ulit ang tigas ng ulo nila. Sasamba sila sa mga dios-diosan at
mamumuhay sa imoralidad, tapos paparusahan sila ng Dios, tapos
hihingi sila ng tulong sa Dios, tapos sasagutin naman sila ng Dios at
magpapadala ng tagapagligtas nila, tapos magiging mapayapa sa bayan
nila, tapos susuway na naman. Paulit-ulit na katigasan ng ulo. Hindi na
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natuto. Ito ang dark ages sa kasaysayan ng bansang Israel. At maraming
tao ang nagtatanong, ganito na lang ba palagi, kelan ba ito matatapos,
may pag-asa pa ba?
Kung oobserbahan mo ring mabuti kung paanong palala nang palala
ang sitwasyon ng pamilya dito sa Pilipinas, tatanungin mo rin yun. Kung
manonood ka lang ng TV, hindi ba’t mababalitaan mo ang mga barilan
sa loob ng mall, 12-taong bata pinagsamantalahan ang 3-taon, tatay
inaabuso ang sariling anak. Hindi naman isolated cases ang mga
problemang iyan. Sa kapitbahay o kamag-anak mo, hindi ba’t nakikita
mong may mga tatay na hindi naman nagtatrabaho, patambay-tambay
lang, kung magtrabaho man, nasa malayong lugar at wala nang oras sa
pamilya. Mga anak, sa halip na makatapos ng pag-aaral at maging
responsable, nag-aasawa agad, nagsasama na kahit hindi kasal. Kung
ikasal man, may laman na ang tiyan at pagkatapos naman ng kasal wala
nang mailaman sa tiyan. Hindi tayo siguro magiging affected kasi sa iba
nangyayari, pero paano kung sa loob na mismo ng bahay niyo? Kung
may ibang babae na si mister, kung naglayas ang anak niyo, kung
gabundok na ang utang n’yo, kung wala nang nangyayaring maganda sa
relasyon n’yo sa pamilya?
Oo, palala nang palala ang pamilyang Pilipino. Pero sa gitna ng
kadilimang ito ay may liwanag. Sa napakadilim na gabi sa ating buhay,
makakaasa tayong walang ibang kasunod kundi ang pagsinag ng
araw. Sa panahong parang walang ginagawa ang Dios para mabago ang
sitwasyon sa bansang Israel, ang katotohanan ay meron. Sa panahong
parang wala nang pag-asang mangyayari sa bayan nila, may ginagawa
ang Dios sa buhay ng isang pamilya.
Kung pamilyar na tayo sa kuwento, alam nating happy ending ang
kuwento ni Naomi at Ruth. Pero mabigat ang pinagdaanan nila, lalo na
itong si Naomi. Meron siyang asawa ang pangalan ay Elimelech (“God is
my king”) at ang kanyang dalawang anak ay si Mahlon at Chilion. TagaBethlehem (“house of bread”) sila. Isang bayan sa Judah na bahagi ng
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Israel. Alam natin ilang daang taon makalipas nito ay isisilang ang
Panginoong Jesus sa Bethlehem. Noong panahong ito ay nagkaroon ng
taggutom sa Israel. Siyempre mahirap ang buhay, kapos sa pagkain.
Kaya napagdesisyunan ni Elimelech na dalin ang kanyang pamilya sa
Moab, katabing bansa ng Israel. Nag-abroad siya (parang mula Pilipinas
papunta ng Hongkong). Pero hindi niya iniwan ang pamilya niya.
Siyempre hindi pa naman uso ang remittances o LBC noon, saka wala
ring makakain ang pamilya niya pag iniwanan niya. Doon na sila
namalagi. Halos sampung taon din sila dun. Nagpapakita rin ang
desisyon nila na iyon na kakulangan ng tiwala sa Dios na sasama sa
kanila sa oras ng kahirapan. Ayaw nga ng Dios na umaasa sila sa mga
dayuhan dahil malaki ang posibilidad na matangay sila palayo sa
pananampalataya sa kanya. Lalo pa dito sa Moab na ang isa sa
kinikilalang dios ay si Chemosh. Ang lahing ito ay galing sa anak ni
Lot sa kanyang anak na babae na pinangalanang Moab.
Akala ni Naomi siguro mapapaganda ang buhay nilang pamilya sa Moab.
Pero hindi pala. Oo, mas sagana sa pagkain. Pero dumating din ang
isang araw namatay ang kanyang asawa. Malungkot pero ok pa naman,
kasi nandyan pa naman ang dalawa niyang anak na hindi siya
pababayaan. At nadagdagan pa ang pamilya nila nang mag-asawa ang
dalawang anak niya ng mga Moabita na sina Orpah at Ruth. Na isa rin sa
mga ipinagbabawal ng Dios sa mga Israelita dahil sa maaaring maging
kompromiso sa mga dios-diosan ng kanilang napangasawa (tulad ng
nangyari kay Haring Solomon). Pagkatapos ng sampung taon, namatay
din ang dalawa niyang anak. Kung mga Pilipino siguro ang masasabi,
“Kala ko pa naman susuwertehin kami dito, bakit pagkamalas-malas ang
nangyari sa akin dito. Wala na ang asawa ko. Wala pa ang mga anak ko.
Wala naman ding iniwang apo sa akin. Paano na iyan? Iintindihin ko pa
itong mga manugang ko!”
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Umasa man tayong maganda ang mangyayari, ang katotohanan ay
mararanasan (o nararanasan) ng bawat isa sa atin ang trahedya sa
buhay, lalo na kung may kinalaman sa pamilya. Hindi man trahedya,
pero may problema pa rin tayong pagdaraanan.

Ruth’s Determination to Stay (1:6-18)
May bad news. Pero may good news din. Minsan nasa bukid siya,
umiiyak dahil sa pait na sinapit niya, may kaibigang lumapit sa kanya at
nagbalita, “The LORD had visited his people and given them food.” Tapos
na ang taggutom! Hindi pala nakakalimot ang Dios. Hindi pala
nagpapabaya ang Dios. Hindi pa pala iniiwan ng Dios ang kanyang
bayan. Kaya naisip ni Naomi na bumalik sa Bethlehem. Tutal, nandoon
naman ang mga kamag-anak niya. Sa Moab, walang-wala na siyang
maaasahan. Iaasa ba niya ang kanyang buhay sa mga dayuhan? Kaya
sabi niya sa mga manugang niya, “Tara, babalik ako sa Bethlehem.”
Pero naisip niyang baka mas mapabuti pa ang buhay ng mga manugang
niya kung uuwi na lang sila sa kani-kanilang bahay. Wala naman na rin
silang maaasahan sa kanya. Kaya sabi niya, “Sige na, bumalik na lang
kayo sa mga nanay niyo. Mas mainam nang sila ang mag-alaga sa inyo
kaysa sa biyenan. At loobin nawa ng Panginoon na makapag-asawa pa
kayo nang guminhawa ang buhay ninyo. Nawa’y maranasan ninyo ang
hesed (kabutihan, katapatan, kabaitan, pag-ibig) ng Dios sa inyo.
Magkahiwalay man tayo, dalangin kong hindi kayo iwanan ng
Panginoon.”
Ibang klaseng relasyon nga naman meron sila, di tulad ng relasyon ng
mga magbiyenan ngayon. Naiyak pa sila at magkakahiwa-hiwalay sila.
Ang iba siguro na nakatira ang biyenan sa bahay nila o sila ang nakikitira
sa biyenan ang sasabihin, “Yes, mawawala din ang perwisyo.” Pero iba
ito. Ayaw nilang pumayag na iwanan si Naomi at nagsabing, “Sasama
kami sa iyo, sa bayan ninyo.” Mabigat kay Naomi na paalisin na sila kasi
napamahal na sila sa kanya bilang kanyang sariling anak na rin. Pero
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kumbinsido siya na mas mainam sa kanila na ‘wag nang sumama sa
kanya kaya sabi niya, “Mga anak, mas mainam pang bumalik na kayo.
Ano ba ang mapapala ninyo sa pagsama sa akin? Mas mainam na magasawa pa kayo ulit kasi bata pa kayo. Ako matanda na. Kung
magkaasawa man ako ngayon, tapos magkaanak, halimbawa lang pero
‘di na ko umaasa sa ganoon, hihintayin n’yo ba silang lumaki para
mapangasawa. Siyempre hindi! Ayoko namang tiisin n’yo pa ang hirap na
dinaranas ko. Sana’y pagpalain kayo ng Panginoon, hindi tulad ko na
puro pait ang dinanas mula sa kamay ng Panginoon.”
Concern si Naomi sa kanila. Inamin n’ya namang hindi n’ya sila kayang
alagaan at ano pa ba ang naghihintay sa kanila pagdating sa Bethlehem?
Hindi rin n’ya alam. Kaya itong si Orpah, nakumbinsi. Nagpaalam.
Hinalikan si Naomi at nag-iyakan silang tatlo. Kitang-kita n’yo naman ang
ganda ng relasyon nitong magbiyenan. Hirap silang magkahiwa-hiwalay.
Pero sa tingin ni Naomi yun ang pinakamabuti. Sa tingin din ni Orpah, oo
nga mainam nang ganun. Pero kay Ruth, iba. May nakikita siyang
maaaring hindi nakikita nung dalawa. Kaya nung umalis na si Orpah,
nagtaka si Naomi at itong si Ruth ay ‘di pa umalis. Parang tuko na
nakakapit pa sa kanya, parang balabal na nakabigkis sa kanya, parang
asawa na anuman ang mangyari, sa hirap at ginhawa, kasama pa rin
n’ya. Pambihirang commitment, “but Ruth clung (cleave, hold on to) to
her.”
Kaya’t pa sabihin ng biyenan n’yang, “Bumalik na ang bilas mo sa mga
kababayan niya at sa kanyang dios (o mga dios-diosan), kaya sumama ka
na rin sa kanya” (v. 15), para kay Ruth iba na ang bayan n’ya, iba na ang
pamilya n’ya, hindi na si Chemosh ang diyos n’ya, si Yahweh na, ang
tunay at buhay na Diyos ng Israel. Verses 16-17, kitang-kita ang
commitment dito ni Ruth na paninindigan n’ya hanggang chapter 4, kaya
nga madalas din nating marinig sa kasal ang binitawang salita ni Ruth.
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Huwag po ninyo akong piliting iwan kayo, dahil kung saan kayo pumunta, doon din ako
pupunta, at kung saan kayo tumira, doon din po ako titira. Ang mga kababayan n’yo ay
magigigng kababayan ko rin, at ang Dios ninyo ay magiging Dios ko rin. Kung saan kayo
mamamatay, doon din po ako mamamatay at ililibing. Parusahan nawa ako ng PANGINOON
nang mabigat kapag humiwalay ako sa inyo, maliban na lang kung ang kamatayan na ang
maghiwalay sa ating dalawa.

“For richer or for poorer, in sickness or in health, for better or worse, til
death do us part.” Ito ay isang sinumpaang pangako na kung hindi n’ya
tutuparin ay parusa ng Dios ang sinabi n’yang kapalit. Matinding
commitment. Hindi lang kay Naomi, pero lalo na sa Dios. Mahirap man
ang kalagayan ni Naomi, susunod, sasamba, magpapasakop pa rin si
Ruth kay Yahweh. This is faith, risk-taking faith. Kaya namangha si
Naomi sa narinig niya at hindi na nakapagsalita. Kasi nakita niyang
“desidido” si Ruth, determinado, buong-buo ang loob, walang pagaalinlangan.
Maraming humanga sa sagot ni Shamcey Supsup sa Miss Universe
pageant. Judge Vivica A. Fox asked her the question: “Would you change
your religious beliefs to marry the person that you love? Why or why
not?” She replied, “If I had to change my religious beliefs, I would not
marry the person that I love because the first person I love is God, who
created me. I have my faith and my principles, and this is what makes
me who I am. And if that person loves me, he should love my God, too.”
Kung totoo ang Dios mo, hindi mo ipagpapalit. Buo ang loob ng sagot ni
Shamcey. Pero hindi natin alam kung paninindigan niya. Pero alam
nating pinanindigan ni Ruth ang pangako niya. Alam niyang kung
bumalik siya sa Moab, ibang dios ang lalapitan niya. Pero sa Bethlehem,
kahit mahirap ang buhay, totoo at buhay ang Dios na kanyang
yayakapin.
Merong nag-iisang tunay na Dios na nagbubuklod sa relasyon sa
pamilya. Kaya sa anumang trahedya, panatilihin ang tiwala sa Dios at sa
pagiging tapat sa isa’t isa. Mas mainam na ang trahedyang magiging
daan para mapalapit sa Dios kaysa ginhawa sa buhay na magiging daan
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upang mapalayo sa Dios, na isa rin namang mas malalang trahedya na
puwedeng mangyari.

Naomi’s Bitter Expression (1:19-22)
Pabalik na sila sa Bethlehem. Walang nagsasalita sa kahabaan ng
biyahe. Mga 50-100 kilometro ang layo ng biyahe nila, depende sa ruta
na dadaanan nila. Rugged pa ang lugar. Kaya kung maglalakad lang at
pahintu-hinto dahil may katandaan na rin naman si Naomi, aabutin sila
ng 7-10 araw. Nagtiyaga silang bumalik. Hindi alam ni Naomi ang
naghihintay sa kanya. Nakita siya ng mga tao na paparating. Nakilala
siya at nagtaka bakit siya bumalik. “Si Noemi ba talaga ‘to?” tanong nila.
Nagbubulung-bulungan sila, nagkakagulo sa pagdating nila, pinaguusapan marahil ang trahedyang nangyari.
“Huwag n’yo na akong tawaging Noemi, kundi tawagin ninyo akong
Mara, dahil pinapait ng Makapangyarihang Dios ang buhay ko. Pag-alis
ko rito ay nasa akin ang lahat, pero ibinalik ako ng PANGINOON na
walang-wala. Kaya huwag na ninyo akong tawaging Noemi, dahil
pinahirapan ako ng Makapangyarihang PANGINOON” (vv. 20-21).
Itinakwil na ni Noemi ang pangalang ibinigay sa kanya. Hindi naman ito
totoo sa buhay niya. Buti pa kung Mara na lang itawag sa kanya, kapait
naman ng buhay para sa kanya. Oo, naniniwala siyang may Dios.
Naniniwala siyang makapangyarihan ang Dios at magagawa niya ang
lahat ng bagay, pero nagtatanong siya, nagtataka siya. “Bakit naman
nangyayari sa akin ‘to? Bakit sa dami-dami ng babae sa mundo, bakit
ako pa ang nakaranas nang ganito? Bakit ako pinahihirapan ni Yahweh?
Bakit, hindi ba puwedeng katulad lang din ng dati ang buhay ko? Pag-alis
namin sa Betlehem, kumpleto ang pamilya ko, masaya, maganda ang
pangarap namin. Pero ngayon? Ano’ng nangyari? Wala nang natira kahit
isa! Naglaho ang pangarap namin sa buhay! Ano pa ang silbi ng buhay?
Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ano nang gagawin ko para
mabuhay? Paano ako kakain? Ano na?”
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Maaaring meron tayong tamang pagkakakilala sa Dios, pero kapag tayo
na ang nakaranas ng trahedya sa buhay, nahihirapan na tayong kilalanin
na ang Dios ay kakampi pa rin natin. Patung-patong na problema ang
sinapit nitong si Noemi. Una, walang makain kaya umalis ng Betlehem at
tumira sa Moab. Pangalawa, namatayan pa. Una ang asawa. Sumunod
naman ang dalawang anak. Biyuda na, ulila pa. Pangatlo, kahihiyan ang
inabot, dahil walang asawa, dahil walang anak, wala ring apo. Pang-apat,
kalungkutan, kasi nawalan ng mahal sa buhay. Panglima, kahirapan, kasi
hindi naman niya kayang suportahan ang sarili niya, Pang-anim, mababa
na ang tingin sa sarili, kasi kahit gustuhin man niyang isama ang mga
manugang niya, hindi niya magawa kasi ‘di niya naman maaalagaan.
Pampito, dahil sa dami ng problemang ito, kawalan ng pag-asa.
Kapag patung-patong na ang problema, nakakalimutan na natin kung
anong klaseng Dios meron tayo. Kapag kabundok ang utang,
nakakalimutan na nating meron tayong Dios na siyang may gawa ng
bundok. Kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay, nakakalimutan na
natin kung anu-ano pa ang meron tayo. Sa mga panahong walang
makain, nakakalimutan nating may Dios na pinagmumulan ng lahat ng
mabuting bagay. Kapag umiiyak tayo sa trahedya ngayon,
nakakalimutan na natin na bukas ngingiti din tayo dahil may pag-asa ang
buhay.
Alam ni Naomi na merong Dios na ang pangalan ay Yahweh, at may
personal na relasyon sa bansang Israel. Na itong si Yahweh ay may
binitawan at sinumpaang pangako sa kanila. Pero hirap siyang
panghawakan iyon ngayon dahil sa trahedyang sinapit ng kanyang
pamilya. Hindi pa naman tapos ang Dios. Hindi mo naman masasabing
hindi mapagkakatiwalaan ang Dios hangga’t hindi ka pa nakakarating sa
dulo ng istorya ng buhay mo. Hindi mo pa nga lang nakikita. Pero sa
bawat pangyayari sa buhay, sa buhay ni Noemi, sa buhay ni Job, sa
buhay ni Joseph, sa buhay ng lahat ng anak ng Dios, may di-nakikitang
kamay na kumikilos maging ito man ay sa trahedya ng buhay.
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Kamay ng Dios. Hindi natin nakikita kapag natatabunan ng problema.
Pero dapat nating makita. Kapag hawak ko si Daniel, kahit madapa pa
siya o mabuwal o umiyak, alam niya kung gaano kahalaga ang kamay na
iyon na nakahawak sa kanya. Maaaring hindi ninyo naranasan ang
ganitong klaseng kamay sa buhay n’yo. Maaaring ang nakikita n’yo ay
ang kamay ng tatay n’yo na sinasaktan kayo o ang nanay n’yo, o ang
kamay n’yang nagbibigay lang ng pera pero hindi naman kayo niyayakap.
Pero ang kamay ng Dios, oo nga’t makapangyarihan pero hindi malupit
sa kanyang mga anak. Sa bawat trahedya sa buhay pinapakita n’yang
meron tayong Ama sa langit na…
Kasama natin. Akala ni Noemi nag-iisa na lang siya. Pero hindi.
Nandyan ang manugang niya na nangakong hanggang kamatayan ay
sasamahan siya. Hindi naman responsibilidad ni Ruth iyon. At hindi lang
iyon, kasama niya ang Dios! Kasama niya nang nagkaroon ng taggutom
sa Bethlehem. Kasama niya nang tumira sila sa Moab. Kasama sila nung
namatay ang asawa’t mga anak niya. Kasama niya sa pagbabalik sa
Bethlehem. Hindi lang basta kasama, kundi…
Kumakalinga sa atin. Hawak ang buhay natin. Inaalagaan tayo.
Ibinibigay kung ano ang kailangan natin (hindi basta gusto lang natin o
inaasahan natin). Akala ni Noemi mapait na ang buhay niya, akala niya
pinagmamalupitan siya ng Dios, akala niya ipinagkakait sa kanya ng Dios
ang kasiyahan sa buhay, ang pangarap sa buhay. Akala niya pinabayaan
siya. Pero sino ba ang bumaligtad ng taggutom at muling nagpaulan at
nagpatubo sa mga pananim?
Gumagawa sa buhay natin. Para mas maintindihan natin ang mga
nangyayari sa kuwentong ito, at kung bakit ito isinulat, magandang alam
natin agad kung ano ang mangyayari sa katapusan. Siyempre kapag
nanonood ka ng movie, ayaw mo nang ganoon. Pero ang pinag-uusapan
natin kasi dito ay ang pag-asa ng pamilya. May pag-asa kung alam mo na
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may magandang mangyayari, may magandang gagawin ang Dios. Hindi
mo man alam lahat ng detalye pero naniniwala ka na maganda ang
plano ng Dios.
Bakit ko nasabing ang Ruth ay “Isang Kuwento ng Pag-asa”? Malungkot
ang sinapit ng buhay ni Noemi. Pero sa pagbalik sa Betlehem, nabago
ang takbo ng buhay niya. Masipag si Ruth na magtrabaho para sa
biyenan niya. Doon niya nakilala si Boaz, na isang kamag-anak nila
Noemi. Nagkatuluyan si Boaz at Ruth, ikinasal, at nagkaanak. Nagkaapo
si Noemi, ang pangalan ay Obed, na siyang nagging lolo ni David, ang
pinakamagiting na hari ng bansang Israel, na siya rin naming
pinagmulang lahi ng darating na Tagapagligtas, ang Panginoong Jesus.
Something big is happening in this story. Don’t forget that. Kasi
gumagawa ang Dios para matupad ang napakaganda niyang plano.
Hindi ibig sabihing wala tayong gagawin, may gagawin tayo pero alam
din nating siya ang…
Gumagabay sa bawat hakbang natin. Siya ang magbibigay ng
karunungan, siya ang magtutuwid kapag nagkakamali tayo, siya ang
magbibigay ng lakas kung hindi na natin makaya ang mga kailangang
gawin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Minsan
akala lang natin, pero bukas, sa isang linggo, o sa isang taon, o kapag
huling araw na natin, malalaman natin, makikita nating mali pala ang
akala natin. Nakahawak pala ang Dios sa bawat hakbang na ginagawa
natin. Hindi siya bumibitaw. Baka tayo ang bumibitaw kaya tayo
nadadapa.
Hindi rin tumpak ang kasabihang, “Habang may buhay, may pag-asa.”
Mas tama pa siguro, “Habang may buhay, may problema; ngunit habang
buhay ang Dios, tiyak na may pag-asa.” Sabi nga ng Bible scholar na si
Tremper Longman III (Breaking the Idols of Your Heart, p. 38), “God uses
the frustrations of this life and the hurt of relationships to compel us to
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look beyond what we can control to the God who controls all things in
order to woo us to himself.” Nakita yun ni Ruth. Hindi iyon nakita ni
Noemi.
“Nagsisimula pa lang ang anihan ng sebada nang dumating si Noemi sa
Betlehem kasama ang manugang niyang si Ruth na Moabita” (v. 22).
“Nagsisimula pa lang ang anihan…” Hindi pa tapos ang kuwento ng
buhay ni Naomi at Ruth. Oo, naranasan nila ang trahedya, pero hindi pa
tapos ang Dios sa kanila. Oo, umiiyak sila at may mga panahon na
parang hindi na kaya ni Naomi, parang wala nang pag-asa, pero hindi pa
tapos ang ginagawa ng Dios, nagsisimula pa lang siyang buuin ang
kanyang magandang plano sa kanilang pamilya, at hindi nila alam na
ang planong ito ay hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi mas
malaki pa at ang makikinabang ay ang buong mundo na
nangangailangan ng pag-asa sa bawat pamilya.
Hindi pa tapos ang kuwento. Umalis ang pamilya ni Noemi sa panahon
ng taggutom, bumalik siya kasama ang manugang at dayuhan na si Ruth
na simula na ng anihan. Merong ginagawa ang Dios. Hindi pa tapos ang
Dios sa pamilya natin. Marami pa tayong dapat abangan. Nasa chapter 1
pa lang ang Dios sa buhay natin. Kaya gaano man karaming luha ang
pumatak sa ating mga mata, tandaan natin na merong di-nakikitang
kamay na kumikilos sa bawat trahedya sa buhay. Kaya ibukas natin ang
ating mga mata at pagmasdan ang kamay ng Dios na kasama at
kumakalinga sa atin, gumagawa at gumagabay sa bawat pamilya gaano
man kabigat ang maranasang trahedya.
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Butil (Ruth 2)
treasuringchristph.org/sermons/ruth-serie/butil-ruth-2

Problem
May panahong nasabi din naming “walang-wala” kami noon. Dahil sa
malaking utang na kailangang bayaran sa bangko, napuwersa ang
parents ko na sabay na umalis para magtrabaho sa Abu Dhabi (UAE).
Nasa college ako noon, at karamihan din ng suweldo nila ay napupunta
sa pambayad sa bangko. Kaya yung mga may utang sa kanila kami ang
naniningil pero madalas din ay walang naibibigay. Ilang taon din na
ganoon ang sitwasyon namin.
Meron din sa inyo na dati nagkaganyan din. Ang iba ngayon nararanasan
na parang “walang-wala.” Ang kinikita n’yo siguro ay nahihirapan kayong
pagkasyahin, lalo pa kapag nag-aaral ang mga anak n’yo. Maaaring
sagana nga ang iba sa inyo pero nararanasan n’yo rin ang “walang-wala”
siguro sa relasyon n’yo sa asawa n’yo, na sa sobrang kaabalahan,
palaging wala sa bahay. Sa tatay n’yo na inaasahan n’yong maglalaan ng
oras sa inyo pero palagi ring wala. O sa anak n’yong inaasahan n’yong
makatutulong sa inyo ngayong may trabaho na siya pero wala rin
namang ipinapadala. O sa kaibigan o kapatid kay Cristo na inaasahan
n’yong makatutulong sa problema n’yo pero wala rin naman pala.
Nakita natin sa kuwento ng buhay ni Naomi na ganoon din ang nasabi
n’ya, na para siyang “walang-wala.” Isang pamilya silang umalis sa
Bethlehem dahil walang-wala silang makain. Tumira sila sa Moab – isang
dayuhang bansa na di kumikilala sa tunay na Diyos – at umasa na
magiging masagana ang buhay doon. Pero nawalan din siya ng asawa at
dalawang anak dahil mga nauna nang namatay. Ni hindi man lang din
siya nagkaapo. Kaya naisipan n’yang bumalik na sa Bethlehem, kasama
ang isa sa kanyang mga manugang na si Ruth.
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Pagdating n’ya doon, sabi n’ya sa mga taong sumalubong sa kanya:
“Huwag n’yo na akong tawaging Noemi, kundi tawagin ninyo akong
Mara, dahil pinapait ng Makapangyarihang Dios ang buhay ko. Pag-alis
ko rito ay nasa akin ang lahat, pero ibinalik ako ng PANGINOON na
walang-wala. Kaya huwag na ninyo akong tawaging Noemi, dahil
pinahirapan ako ng Makapangyarihang PANGINOON” (1:20-21 ASD). May
katotohanan din ang sinabi n’ya pero hindi talaga siya walang-wala. Sa
mga panahong tulad nito, kailangang makita natin na merong di
nakikitang kamay na kumikilos sa bawat trahedya sa buhay – merong
Diyos na kasama natin, kumakalinga sa atin, gumagawa sa buhay natin,
at gumagabay sa bawat hakbang natin, gaano man kabigat ang
sitwasyon natin sa buhay.
Hindi puwedeng tuldukan na ni Naomi ang gawa ng Diyos sa buhay niya.
Hindi pa tapos ang Diyos. Katunayan, pagdating nila sa Bethlehem,
nagsisimula pa lang anihan (1:22). May magandang mangyayari. At ito
nga ang nangyari sa chapter 2 ng Ruth. Pagdating dito nag-iba ang ihip
ng hangin. Sa dulo ng chapter 2, maririnig nating, iba na ang lumalabas
na salita kay Naomi, mula sa kawalan ng pag-asa, ngayon may
nasisilayan nang pag-asa. “Pagpalain nawa siya ng PANGINOON, na hindi
ipinagkait ang kanyang kagandahang-loob (o kabutihan o pag-ibig o awa)
sa mga buhay at sa mga patay” (2:20 Ang Biblia). Hindi pala siya “walangwala.” Sagana pala ang kabutihan ng Diyos.
Bakit nagkaganoon? Ano’ng nangyari mula nang sabihin niyang “walangwala” siya hanggang masabing niyang sagana ang kabutihan ng Diyos?
Ano ang nakita niya na dapat din nating makita sa panahong nakikita rin
nating “walang-wala” tayo?
Isa sa mahalagang sagot ay ang ipinakilalang bagong karakter sa
kuwento – si Boaz. “Now Naomi had a relative of her husband’s, a worthy
man of the clan of Elimelech, whose name was Boaz” (2:1). Isang
tauhang may malaking gagampanan para mabaligtad ang mapait na
sinapit ng magbiyenan. Ipinakilala siya bilang isang “mayaman at
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makapangyarihan” (worthy man). Oo’t tumutukoy dito sa katayuan n’ya
sa buhay, pero hindi lang panlabas ang pinag-uusapan dito. Makikita
natin sa pagpapatuloy ng kuwento na merong magandang inner
qualities itong si Boaz na gagamitin ng Diyos para magbigay ng
panibagong pag-asa kina Ruth at Naomi. Ganito ang nangyari…

Nagkusa si Ruth na magtrabaho para sa kanila ni Naomi (2:2-3)
Kahit na si Ruth ay isang Moabita, isang dayuhan, isang bagong salta sa
Bethlehem, ay determinado siyang gumawa ng hakbang para mabuhay
nang maayos. Totoo si Ruth sa kanyang sinumpaang pangako kay
Naomi na hindi siya pababayaan, kundi sasamahan hanggang
kamatayan (1:16-17). Dito ay ipinakita ang kanyang initiative para
makapagtrabaho para may makain silang magbiyenan. Maagang-maaga
pa lang (2:7), nagpaalam siyang pumunta sa bukid at mamulot ng mga
uhay sa bukid kung kaninuman siya makasumpong ng taong papayagan
siya. Pamilyar na si Ruth sa puntong ito sa tradisyon ng mga Judio na
iwan ang mga uhay, huwag sisimutin ang mga aanihin, para may
mapulot ang mga mahihirap, mga biyuda o mga dayuhan. Batay ito sa
kautusan ni Moises (Lev. 19:9–10; 23:22; Deut. 24:19), isang kautusang
nagpapakita sa kabutihan ng Dios sa mga mahihirap, kung paanong ang
mga maykaya ay magpakita rin ng kabutihan sa mga mahihirap.
Nakalagay man ito sa kautusan, alam pa rin ni Ruth na nakasalalay pa
rin ang gagawin niya sa kabutihan ng may-ari ng bukirin.
At dahil alam din naman ni Naomi na para sa kanilang magbiyenan ang
gagawin ni Ruth, pumayag siya at sinabing “Sige, anak ko.” Mula noon pa
hanggang ngayon, hindi na ibang tao ang turing ni Naomi kay Ruth,
kundi parang sarili na n’yang anak. Ang gandang makita sa kuwentong
ito na sa panahon ng trahedya sa pamilya, lalo pang dapat pagbutihin
ang pagsisikap at pagpapakita ng kabutihan sa iba lalo na sa sariling
pamilya. Sino ba iyong dapat na lalo pang magdamayan at
magtulungan? Di ba’t iyong magkakapamilya rin?
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Kaya umalis si Ruth at naghanap ng bukid na mapupuntahan kung saan
siya makakapamulot ng mga iniwang butil ng mga ani. At nagkataon
namang napunta siya sa lupain ni Boaz (2:3)! Nagkataon? Para sa kanya,
namili lang siya ng pupuntahang bukid. Hindi naman siya nagtanungtanong pa kung sino ang may-ari, kung mabait ba siya o ano. Basta ang
concern lang niya ay makapamulot ng mga natitira sa mga aanihin para
may makain silang magbiyenan. Pero sa pananaw ng Dios hindi ito
nagkataon lang. Ang Dios ang gumagabay o direktor ng istorya para
mapunta si Ruth sa bukid ni Boaz, na isang malapit na kamag-anak, na
siyang magiging “redeemer” nila. Ang sarap makitang kahit sa mga
parang nagkataon lang sa buhay natin ay hindi pala aksidente kundi
sinadya ng Diyos, nasa plano niya para ipakita kung gaano siya kabuti sa
atin.

Naranasan ni Ruth ang saganang kabutihan ni Boaz (2:4-17)
Dito sa 2:4, nakita na ngayon natin sa eksena si Boaz. At simula pa lang,
napakaganda ng portrayal ng character niya. Totoo ngang siya ay
“worthy man” (2:1) – hindi lang panlabas, kundi panloob din.
Sumasamba at may takot sa Dios, na makikita sa pagbati niya sa mga
tauhan niya, “Sumainyo si Yahweh” (MBB). At dahil may takot sa Diyos,
mabait itong si Boaz sa mga tauhan niya. Kaya naman maganda rin ang
relasyon ng kanyang mga tauhan sa kanya. Sagot nila, “Pagpalain naman
kayo ni Yahweh” (MBB).
Di nagtagal, kaagad napansin ni Boaz si Ruth at itinanong sa katiwala
niya hindi lang basta, “Sino siya?” kundi “Kanino ang babaeng iyon?”
Kaninong anak siya (kung wala pang asawa) o kaninong asawa siya (kung
may-asawa na). Kaya ipinakilala si Ruth, “Isa siyang Moabita, na kasama
ni Naomi pagbalik niya galing sa Moab. Nang mamatay ang biyenan
niyang si Elimelech at ang asawa niyang si Mahlon, iniwan niya ang
kanyang sariling bayan para samahan si Naomi at sumamba na rin kay
Yahweh. Nangako nga siyang aalagaan niya si Naomi hanggang
mamatay siya. Kaya nandito siya ngayon at nakiusap na kung puwede
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raw ay makapamulot sa bukid para may makain silang magbiyenan.
Kanina pa ngang maagang-maaga andito na siya at sobrang tiyaga na
mamulot, minsan ko nga lang siya nakitang nagpahinga.” Narinig na rin
naman ni Boaz ang balitang ito tungkol kay Ruth, pero ngayon nakita
niya na ito pala iyong babaeng pinag-uusapan ng marami sa Bethlehem.
Sabi ni Boaz kay Ruth, “Anak…” (2:8), isang term of endearment, na
nagpapakita rin na mas matanda si Boaz ng ilang taon sa kanya.
Nagpapakita rin na handa siyang magpakita ng kabutihan sa kanya
bilang asawa ng kanyang kamag-anak. “…dito ka na lang sa bukid ko
magtrabaho, sundan mo lang ang mga manggagawa kong mga babae.”
Kung mga babae ang susundan niya, mas marami pa siyang
makokolekta, kasi sila ang gumagapas at nag-iipon ng mga ginagapas.
Dugtong pa niya, “Sinabi ko na sa mga lalaki na ‘wag kang pagbawalan, o
sawayin. Kapag nauuhaw ka at napagod, pahinga ka lang at uminom ka
sa tapayan.” Desidido si Boaz na protektahan at pakitunguhan nang
maayos si Ruth. Kaya nag-implement siya ng anti-sexual-harrassment
policy, at may bilin pa na uminom si Ruth sa water dispenser na mga
lalaki ang sumalok. Kung alam mong sa panahong iyon mga dayuhan
ang nagsisilbi sa mga Israelita at mga babae ang kumukuha ng tubig sa
mga lalaki, mamamangha ka sa ginagawa ni Boaz para kay Ruth (Block,
p. 660).
Hindi lang si Ruth nakakuha ng pahintulot sa may-ari ng bukirin tulad ng
inaasahan niya kani-kanina lang (2:2), sobrang favor pa ang ibinigay sa
kanya. Kaya bilang pagkilala, pagpapakumbaba, at pasasalamat,
yumukod si Ruth at sabi, “Napakabuti niyo naman po sa akin, at ganito
ang turing niyo sa akin, samantalang isa lang akong dayuhan!” (2:10).
Para sa kanya, alam niyang walang obligasyon si Boaz na gawin iyon
para sa kanya. He was going beyond mere legal requirements. Acts of
kindness, grace ang naranasan niya. Isa siyang dayuhan, at higit pa ang
naranasan niya kaysa sa ibang mga naghihirap na Israelita. Kaya
madalas binabanggit sa kuwentong ito na si Ruth ay isang Moabite
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(“Ruth the Moabite,” 1:4, 22; 2:2, 6, 21; 4:5, 10) para i-highlight ang
undeserving goodness and kindness na naranasan niya mula kay Boaz,
at mula sa Dios lalo na. Kapag naririnig ng mga Israelita ang Moab,
naaalala nila noong mga nagdaang taon na kaaway ito ng bansa nila. Na
sila ay sumasamba sa dios-diosan. Pero hindi kaaway, hindi iba ang
turing ni Boaz kay Ruth.
Para kay Ruth, sa tingin niya ay wala naman siyang nagawa to deserve
that kindness, pero para kay Boaz, nakita rin naman niya ang kabutihan
kay Ruth. Hindi man sa kanya direktang ipinakita, ngunit sa kamag-anak
niya naman sa pamamagitan ni Naomi. Kaya sabi niya sa 2:11-12,
“Huwag kang mahiya, nabalitaan ko rin naman ang ginawa mong
kabutihan para sa biyenan mo sa panahon ng kanyang pagdadalamhati
sa nangyari sa kanyang pamilya. Nakita ko rin ang commitment mo hindi
lang sa pamilya namin, kundi pati na rin sa Dios ng Israel. Balewala pa
nga itong ipinakita kong kabutihan sa iyo. Kaya dalangin ko na ang Dios
na si Yahweh na ang bahala sa iyo na magbigay ng gantimpala sa
kabutihang ipinakita mo. Tama ang naging desisyon mong magtiwala
kay Yahweh tulad ng isang maliit na ibong nasa ilalim ng pakpak ng
kanyang nanay para alagaan at protektahan siya.”
Sa puntong ito, lalo pang namangha si Ruth sa kabaitan ni Boaz.
Lumakas ang kanyang loob, nagkaroon siya ng panibagong pag-asa.
Hindi naman siya isa sa mga manggagawa doon pero ang bait ng turing
sa kanya, hindi naman siya isang Israelita pero parang kababayan din
ang turing sa kanya. Sa tingin nga niya dapat na pagtrato sa kanya ay
mababa pa sa isang alipin, pero kung magpakita ng kabutihan si Boaz sa
kanya, kakaiba talaga!
Hindi lang siya hinayaang mamulot sa bukirin, higit pa doon, inimbitahan
ni Boaz si Ruth na magtanghalian. Kasama ang mga tauhan ni Boaz,
nagkainan sila, nagkuwentuhan at nagtawanan. Mas lalong naranasan ni
Ruth ang kabaitan ni Boaz. Si Boaz pa nga ang nagserve sa kanya ng
pagkain. Nabusog pa siya at nasobrahan sa kinain. Yung sumobra,
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tinanong niya kung puwedeng ibalot para maiuwi sa biyenan niya.
Masayang-masaya siya. Akalain ba naman niyang sa unang araw pa lang
niya doon ay ganoon na ang mararanasan niya! At para maging mas
malinaw sa mga tauhan ni Boaz, inulit pa niya ang bilin niya na hayaan si
Ruth na mamulot, at sadyain pang maglalaglag ng mga butil ng ani para
mapulot niya. This man will really do anything to provide for her, to
protect her. Hindi para suklian o suwelduhan siya kundi para ipakita na
mabuti ang Diyos sa kanya at kay Naomi. Ginamit ng Diyos na
instrumento si Boaz para malinaw na isigaw, “God is good all the time!”
Hanggang gabi nagtrabaho si Ruth. Napakasipag talaga, umaga
hanggang gabi nagtatrabaho. At ang naipon niyang mga butil ng ani ay
umabot ng halos 13 kilo o halos isang sako, na nagpapakita kung gaano
kasipag si Ruth at gaano naman kabait o generous si Boaz. Two weeks
supply na pagkain nilang magbiyenan iyon kaya nagulat si Naomi
pagdating ni Ruth at nakitang ganoon karami. Sa panahon ng trahedya,
nag-uumapaw pa rin ang kabutihan ng Diyos at ipinapakita niya ito sa
pamamagitan ng ibang tao na ginagamit niya.

Ibinalita ni Ruth kay Naomi ang naranasan niyang kabutihan (2:1923).
Karga-karga ni Ruth ang napulot niyang barley sa bukirin at dinala sa
bahay nila ni Naomi. Habang naglalakad pauwi, nasasabik na siyang
ikuwento kung ano ang nangyari. Nakita siya ni Naomi na parating na
dala-dala ang napulot at may pasalubong pa na luto nang pagkain.
Sabi ni Naomi sa 2:19, “Wow, anong nangyari! Saan ka nakarating? Saan
ka namulot? Ang dami niyan ah!” At ibinalita ni Ruth kay Naomi ang
tungkol kay Boaz. Pagkarinig na pagkarinig ni Naomi sa pangalang Boaz,
nanlaki ang mata niya at naalala na itong si Boaz ay isang malapit na
kamag-anak, isang goel (redeemer, ASD, “isang may tungkuling
mangalaga sa atin”). Ito ang isa sa kultura nila na kapag may namatay at
iyong namatay ay may naiwang asawa, tungkulin ng kapatid o ng malapit
7/11

na kamag-anak kung wala man na saluhin ang responsibilidad na
mangalaga sa naiwan. Nang marinig ni Naomi ang napakagandang
balitang ito, napasigaw siya sa tuwa, “May he be blessed by the LORD,
whose kindness has not forsaken the living or the dead!” (2:20). Ang
kabutihang ipinakita ay para sa buong pamilya – sa mga buhay pa na si
Naomi at Ruth at sa mga patay na na sina Elimelech, Mahlon at Chilion.
Ibinalita pa ni Ruth na ang pabor o kabutihang ipinakita ni Boaz ay hindi
lang para sa araw na iyon, kundi hanggang matapos ang anihan. At
nakita naman ni Naomi na mainam talagang doon siya sa bukid ni Boaz
para may proteksiyon siya, dahil isa siyang dayuhan, at hindi siya igalang
o itrato nang maganda sa ibang lugar. Naomi recognized Boaz’s
kindness in providing for Ruth and protecting her. At tulad ng bilin ng
biyenan niya, ganoon nga ang ginawa ni Ruth. Mula sa araw na iyon
hanggang matapos ang anihan ng barley at ng wheat. Bandang April
hanggang June din ang inabot nun, halos dalawang buwan. At sa buong
panahong iyon, naging tapat si Ruth sa pangako niya kay Naomi.
Sinamahan siya at nagtrabaho para sa kanya. Nakita ni Naomi ang
commitment ni Ruth. Nakita rin niya ang kabutihan ni Boaz sa kanila.
Higit sa lahat, nakita niya, na hindi pala sila walang-wala, hindi pala siya
dapat magmukmok, hindi pala sila iniwan ng Diyos. Kapag nakita natin
ang mga ebidensiya ng kabutihan ng Diyos, mag-uumapaw ang puso
natin sa kagalakan, sa pagpupuri at pasasalamat, at kasabikang ibalita at
ibahagi sa iba ang naranasan natin.

Principles and Application
Tanong ko kanina, Ano’ng makikita natin sa kuwento na dapat din nating
makita sa buhay natin para hindi natin masabi na “walang-wala” tayo
kundi makita ang saganang kabutihan ng Diyos?
Sagana ang kabutihan ng Diyos sa bawat oras. Ang mahalagang
salita dito ay hesed. “May he be blessed by the LORD, whose kindness
(hesed) has not forsaken the living or the dead!” (2:20). Sinabi na rin ito ni
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Naomi sa chapter 1 nang sinasabihan niyang umuwi na sa kani-kanilang
bahay ang mga manugang niya, “May the Lord deal kindly (hesed) with
you…” (1:8). Ito ang salitang hindi kayang isalin nang diretsa sa salita
natin. Napakalawak ng sakop nito na nagpapakita ng napakagandang
katangian ng Diyos tungo sa atin na kanyang mga anak. Walanghanggang pag-ibig, ‘di kumukupas na kabutihan, katapatan sa
sinumpaang pangako, ‘di matitinag na kagandahang-loob ng Diyos,
pambihirang katangian ng Diyos. Naranasan ni Naomi at Ruth. Mula
simula hanggang wakas. Naroon ang hesed ng Diyos nang
magkataggutom sa Bethlehem, nang maging ulila si Naomi at Ruth, nang
panahon ng ani sa Bethlehem, nang nagkataong napunta si Ruth sa
bukid ni Boaz. Sa dinami-dami ng puwedeng mapuntahan, doon pa!
Mabuting kamay ng Diyos ang gumagabay sa bawat pangyayari sa
pamilya nila.
Sa atin din. Araw-araw sagana ang biyayang tinatanggap natin sa Diyos.
Walang pangyayaring aksidente lang sa buhay natin. Noong una, akala
natin oo, pero pagtagal masasabi nating, kaybuti nga talaga ng Diyos!
Kung sa ngayon man ay natatakman ng mga problema, utang, awayan
ang kabutihan ng Diyos, tingnan mo nga ang krus ni Cristo at ang
kaligtasang tinanggap mo at sagutin mo ang tanong na, Mabuti ba ang
Diyos? Kaya, kahit sa panahon ng problema o trahedya sa pamilya,
pupurihin pa rin natin ang Diyos dahil sa kanyang kabutihan at patuloy
na magtitiwala sa kanya.
Ipinadarama ng Diyos ang kanyang saganang kabutihan sa
pamamagitan ng ibang tao. Nilikha ang tao sa larawan ng Diyos.
Kapag nakikita natin ang kabutihan sa ibang tao, nakikita natin ang
kabutihan ng Diyos. Nakita ito ni Ruth sa ginawa ni Boaz na pagtanggap
sa kanya, pagbibigay ng pagkain, ng pagkakataong makapagtrabaho, ng
proteksiyon. Nakita rin ito ni Naomi sa pamamagitan ni Ruth, sa
pambihirang pangakong binitawan niya, sa initiative at kasipagan niyang
magtrabaho, sa pagpiling tumira kasama siya.
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Tayo rin naman, naranasan natin iyon kapag inaalagaan tayo ng asawa
natin kapag maysakit tayo, kapag nakikinig ang kaibigan natin sa
problema natin, kapag nakita mo ang mga kaagapay mo dito sa church.
Ang mga mabubuting tao sa paligid mo ay instrumento ng Diyos para
imulat ang mata mo sa kabutihan niya sa iyo. Kaya naman, matuto
tayong ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng taong ginagamit niya para
ipakita ang kanyang saganang kabutihan.
Ang saganang kabutihan na naranasan natin ay dapat iparanas din
natin sa iba. Kung mabuti ang Diyos sa atin, aapaw iyon sa ibang tao.
Mabuti ang Diyos kay Boaz, pinaranas niya ito kay Ruth. Unti-unting
nararanasan ni Ruth na mabuti nga ang Diyos, ipinaranas niya ito kay
Naomi. Kaya naman, kahit sa tingin natin ay “walang-wala” tayo, may
maibibigay pa rin tayo sa iba para maipakita ang kabutihan ng Diyos. Di
naman laging pera o materyal na bagay ang pinag-uusapan natin. Sina
Pedro at Juan nga (sa Acts 3) sabi sa pilay na namamalimos, “Wala
kaming perang maibibigay sa iyo, pero sa pangalan ni Jesus, tumayo ka
at lumakad.” Ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan sa kanila, ginamit nila
ito sa ibang tao.
Kahapon lang malinaw kong nakita ‘yan sa pamamagitan ng pamilya ng
isang kapatid natin dito. Sumama ako sa Nazareth Home for Street
Children at doon niya ginawa ang kanyang birthday celebration at
thanksgiving na rin para sa pagpasa niya sa nursing board exam.
Dumaraan din ang pamilya nila sa pagsubok sa buhay – sa pinansiyal at
sa relasyon sa pamilya – pero hindi nakahadlang iyon para ibahagi din
niya ang kabutihan ng Diyos sa mga bata. Nakita niya ang kabutihan ng
Diyos sa buhay niya – lalo na ang kaligtasang ipinagkaloob ng
Panginoong Jesus sa kanilang pamilya. Kaya kahit may pagsubok at
kabigatan sa kanilang bahay, handa pa rin silang magpagamit sa
Panginoon para magpakita ng mabuti sa ibang mas nangangailangan.
Ito ang gusto sa atin ng Panginoon. Na sa kabila ng kabigatan sa buhay,
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kahit sabihin ng ibang tao na tayo ay “walang-wala” masasabi natin na
“meron!” dahil mabuti ang Diyos sa buhay natin. At iyon ang makikita ng
iba sa atin.
Merong isang salita na paulit-ulit na binanggit sa chapter na ito – ang
salitang glean o pagpulot. Labindalawang beses ginamit ang salitang ito
(vv. 2, 3, 7, 8, 15 [twice], 16, 17 [twice], 18, 19, 23), na karamihan na
tinutukoy ay tungkol sa ginawa ni Ruth. Nagsimula lang si Ruth na
mamulot, paunti-unti. Sa lugar na hindi naman din niya pag-aari, wala
siyang karapatan, na nakasalalay sa kabutihang-loob ng may-ari. Pero
dahil sa tiyaga, at sa kabutihan ng Diyos sa kanya, halos isang sako ang
naipon n’ya sa isang araw. At siya namang ginawa niya araw-araw
hanggang matapos ang anihan. Tulad ni Ruth sa buhay ni Naomi, kahit
sa panahong “walang-wala” ka, may maikikita kang isang butil ng
kabutihan ng Diyos, at kung pagmamasdan mo pang mabuti, makikita
mong saku-sako pala ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kahit sa
panahong walang-wala tayo, alam nating sagana ang kabutihan ng
Diyos sa buhay natin.
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Pangako (Ruth 3)
treasuringchristph.org/sermons/ruth-serie/pangako-ruth-3

Problema nina Naomi at Ruth – Hindi lang Pagkain, kundi Pamilya
Isa sa malaking problemang kinakaharap ng marami ngayon ay ang
problema sa pagkain araw-araw, at ang perang kailangan para
mapambili ng pagkain. Isa ito sa problema ng magbiyenan na sina
Naomi at Ruth. Simula pa lang ng kuwento ito na ang problema ni
Naomi at ng kanyang pamilya kaya sila umalis sa Bethlehem at
nangibang-bansa. At mas naging problema pa ng mamatay ang kanyang
asawa at dalawang anak. Siyempre kapag nawala na ang breadwinner sa
family, problema ‘yan. Pero nakita nating sa pagbalik ni Naomi at Ruth sa
Bethlehem, unti-unti nilang nakita ang kabutihan ng Diyos sa pagtugon
sa kanilang problemang ito. Ang Diyos ang nagpaulan, nagbigay ng ani
sa mga pananim. Siya rin ang gumabay kay Ruth na mapunta doon sa
bukid ni Boaz, na siyang napakabait ng pakikitungo sa kanya. Dahil sa
Diyos, sa pamamagitan ni Boaz, solved na ang problema nila sa pagkain.
Problema ang pagkain, pero may solusyon na gagamitin ang Diyos.
Tulad ng mga kababayan natin na taga-Calumpit na binaha noong
bagyong Pedring. Sumama kami sa relief operation ng World Vision
nitong nakaraang araw. Narinig namin ang kuwento na kung paanong
maraming pamilya na nasa bubong ng bahay nila nang 5 araw!
Problema ang pagkain siyempre, kaya nandoon din ang World Vision
para magpadala ng mga relief packages. May solusyon na gagamitin
ang Diyos.
Problema nga ang pagkain pero may isang mas malaking problema na
mahirap solusyonan. Ang problema sa pamilya mismo. Kapag isang
barangay na may problema sa mga asawa nila, di ka naman puwedeng
magpadala ng isang truck na pamalit sa asawa na parang relief goods.
Ganoon din kapag may problema sa relasyon sa anak, sa kapatid, o sa
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biyenan. Mas mahirap solusyonan kung kulang sa pamilya, kung sira
ang pamilya. Problema na nga, magiging daan pa ng higit na malaking
problema sa buhay at sa lipunan natin. Tulad ng nangyaring ito noong
isang linggo lang dito sa bayan natin…
[Watch this video – ABS-CBN XXX Oct. 10 Episode – part 1, part 2]
Sa simula parang ang hirap panoorin nito. Bakit nangyayari ito? Pero sa
bandang huli may makikita tayong pag-asa. Ganoon din sa panahong
isinulat ang kuwento ni Ruth. Panahon ng mga hukom (1:1). Madilim at
nakapangingilabot ang mga nangyayari noon. Kung titingnan niyo ang
dulo ng book of Judges (chap. 17-21) makikita n’yo ang tinatawag na
Bethlehem Trilogy. Ang tatlong pangyayaring ito ay nagsimula sa
pangungusap na, “In those days there was no king in Israel, everyone did
what was right in his own eyes” (17:6; 21:25). Dahil hindi sila naging
tapat sa pangako nila sa Diyos na siya lang ang sasambahin at
paglilingkuran, sumasamba na sila sa mga hindi tunay na diyos. Dahil
hindi sila naging tapat sa pangako nila sa isa’t isa na gagawin nila
ang para sa ikabubuti ng kanilang kapwa at mamahalin ang kapwa gaya
ng sarili, ang mga lalaki may mga kabit, ang mga lalaki nanggagahasa
hindi lang ng babae kundi kapwa lalaki din, sarili nilang kababayan
pinapatay nila, at kung anu-anong pang kabababuyan at karahasan.
Sa napakadilim na kalagayan ng bansa nila at ng maraming pamilya sa
Bethlehem, may liwanag tayong masisilayan sa nangyari sa isang
pamilya. At ito ang disenyo ng Diyos sa relasyon ng bawat isang pamilya
na meron tayo. May liwanag, may pag-asa, kung tutupad tayo sa mga
pangakong binitawan natin at panghahawakan ang pangako ng Diyos sa
atin. Ito ang makikita nating unti-unting liwanag sa Ruth, lalo na sa
chapter 3.

Ang Plano ni Naomi
Ilang araw na ring magkasama sina Naomi at Ruth, magbiyenan pero
parang mag-nanay ang turingan. Ang nanay ni Ruth si Naomi, hindi lang
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biyenan. Ang anak ni Naomi si Ruth, hindi lang manugang.
Pinoproblema nila noon ang pagkain pagbalik ni Naomi sa Bethlehem,
pero may solusyon na. Hangga’t niloloob ng Diyos na ipakita ang
kanyang masaganang kabutihan sa kanila at sa lupa na patuloy ang
pagtubo ng halaman at pamumunga, wala silang poproblemahin.
Hangga’t meron ding Boaz na may mabuting kalooban na hahayaan si
Ruth na mamulot ng mga uhay ng sebada o barley sa kanyang bukirin,
sagana sila sa pagkain.
Pero isang araw, naisip ni Naomi na hindi lang naman pagkain ang
problema nila, mas mainam, mas makakabuti sa kanila ni Ruth kung
kumpleto ang pamilya. Pero alam niyang matanda na siya at mukhang
malabo na. Kaya bilang pagpapakita din ng kabutihan kay Ruth, sinabi
niya, “Anak, gusto kong makapag-asawa ka na para sa ikabubuti mo” (3:1
ASD). Bagamat medyo maayos na ang sitwasyon nila, alam ni Naoming
iba pa rin kung may asawa si Ruth, iba pa rin ang alaga ng asawa kaysa
biyenan o nanay, kung ang asawang iyon ay ayon sa kalooban ng Diyos
siyempre. Merong puwang sa puso ni Ruth – security, comfort, love – na
isang asawa lang ang makapagbibigay. Ito rin naman ang puso ni Naomi
para sa manugang niya, dahil sa chapter 1 pa lang panalangin na niya,
“At loobin sana ng PANGINOON na makapag-asawa kayong muli para
magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan” (1:8
ASD).
Kaya may naisip na plano si Naomi. Siguro hinihintay niya si Boaz na
siyang gumawa ng sariling hakbang. Pero dahil wala pang ginagawang
hakbang itong si Boaz (na malalaman natin mamaya ang dahilan kung
bakit), nagplano na si Naomi na sabihang si Ruth ang mag-initiate,
magpropose. Tinawag niya si Ruth, “Natatandaan mo ba si Boaz na
kamag-anak natin, na ang mga utusang babae ay nakasama mo sa
pagtatrabaho? Alam mo, maggigiik siya ng sebada mamayang gabi” (3:2
ASD).
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Pagkatapos nito, isa-isang inilatag ni Naomi ang kanyang mapangahas
na plano, na kung susunding lahat ni Ruth ang bilin niya, maganda ang
mangyayari: “(1) Maligo ka, (2) magpabango, (3) at isuot ang
pinakamaganda mong damit. (4) Pumunta ka sa giikan, (5) pero huwag
kang magpakita sa kanyang hanggang sa makakain at makainom siya.
(6) Kapag matutulog na siya, tingnan mo kung saan siya mahihiga. (7) At
kapag nakatulog na siya, puntahan mo (8) at iangat ang kumot sa
paanan niya, (9) at doon ka mahiga. At sasabihin niya sa iyo kung ano
ang gagawin mo” (3:3-4 ASD).
Kung maririnig natin ang mga ito, kung anu-ano na ang tatakbo sa isip
natin. Ano bang klaseng biyenan o nanay ito, papupuntahin si Ruth kay
Boaz gabing-gabi? Ano na lang iisipin ng mga tao kapag may nakakita? E
paano kung may mangyaring masama sa kanila, paano kung
mapagkamalan siyang prostitute? Paano kung pansamantalahan siya ni
Boaz? Paano kung ganito, ganoon? Alam ni Naomi ang iniisip niya, hindi
siya gagawa ng anuman para mapahamak itong si Ruth. Kilala rin niya si
Boaz. He is a worthy man (2:1). Napatunayan na rin nilang gagawin ni
Boaz ang lahat para makapagprovide at maprotektahan silang
magbiyenan. At kilala rin niya ang Dios na siyang gagabay sa bawat
hakbang na mangyayari.
At alam din ni Naomi na itong si Boaz ay isang malapit na kamag-anak
na sa kautusan na bigay ng Diyos sa mga Israelita ay siyang may
tungkuling sumalo sa naiwang responsibilidad ng namatay na asawa ni
Ruth. Si Boaz ay isang “kinsman-redeemer.” Gusto ni Naomi na
mapangasawa ni Ruth si Boaz hindi dahil si Boaz ay “isang matandang
mayamang malapit nang mamatay” – hindi pansariling interes lang,
kundi bilang pagsunod din sa kalooban ng Diyos. Ayon ito sa utos ng
Diyos sa kanila (makikita sa Deut. 25) para maingatan ang pangalan,
kapakanan, ari-arian at kinabukasan ng isang pamilya. Kapag namatay
ang isang lalaki, ang kanyang sumunod na kapatid o kung wala man ay
siyang pinakamalapit na kamag-anak ang sasalo sa naiwang
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responsibilidad ng kamag-anak at papakasalan ang babae. Ginagawa
niya ito para kay Ruth – para mapabuti siya. This is redemption for the
family through marriage.

Ang Pagsunod ni Ruth
Bagamat galing si Ruth sa ibang kultura (Moab), nakita n’yang maganda
ang kulturang ito dahil ang Diyos ang nagpanukala. Kaya naman, imbes
na magreklamo at sabihing, “Ang dami mo namang inuutos. At ayoko
nga, hindi siya ang type ko, bakit ba ikaw ang masusunod, eh buhay ko
‘to?” Sagot niya, “Gagawin ko po ang lahat (may diin sa orihinal) ng sinabi
ninyo” (3:5 ASD). Dahil totoo si Ruth at pinaninindigan ang kanyang
sinumpaang pangako sa 1:15-16 na “ang mga kababayan n’yo ay
magiging kababayan ko rin at ang Dios ninyo ay magiging Dios ko rin”
sumunod siya sa biyenan niya. Dahil bahagi ng utos ng Dios sa bayang
Israel, “Kaya pumunta siya sa giikan para gawin ang lahat ng sinabi sa
kanya ng biyenan niya” (3:6 ASD).
Hindi natin ito maiintindihan mabuti kasi sa kultura natin pangunahin
ang feeling in love sa pag-aasawa. Marriage is about commitment – to
God and family. Kaiba ito sa notion ng maraming kabataan ngayon na
marriage is about being in love. Kapag kinilig, nagkaboyfriend na.
Tandaan n’yo ‘to, mga kabataan, ang relasyon ng mag-asawa ay hindi
nakabatay lang sa pagiging in-love, kung doon lang iyon, ang daling
magdesisyong makipaghiwalay. Sumpaan ito ng inyong pangako, ng
inyong commitment. Mga nanay, mga tatay, maganda po kung ganito
rin maituturo natin sa mga anak natin. Huwag nating hayaang mga love
stories sa TV o movies ang magturo sa kanila. At siyempre, magandang
makita sa inyong mag-asawa na marriage is about commitment.
Kaya ayon sa plano ni Naomi, sumunod si Ruth at ito nga ang ginawa
niya. Naligo siya, nagpabango, nagsuot nang maayos na damit, at
pumunta na sa giikan ng sebada. Tulad din ng bilin sa kanya hinintay
muna niyang makatulog si Boaz at hindi muna siya nagpakita. Dahil si
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Boaz ang may-ari at marahil gustong mabantayan at masiguradong
magiging maayos ang paggigiik ng mga naani, doon na rin siya pumirmi
at natulog. Kaya makatapos maghapunan, maya-maya lang ay inantok
na at nakatulog. Nang makita ni Ruth na mahimbing na sa pagkakatulog
at naririnig nang humihilik, tiniyak niya ring walang nakakitang iba,
“Dahan-dahang lumapit si Ruth at iniangat ang kumot sa paanan niya at
nahiga roon” (3:7).
Habang nakahiga, naghihintay lang siya kung ano ang mangyayari,
hinintay niyang magising si Boaz. Alas-9 na tulog pa rin. Alas-10. Alas-11.
Naghihilik pa rin. Alas-12, sa wakas, naalimpungatan, napansing may
ibang tao. Di niya makilala kasi madilim (wala namang kuryente noon),
“Sino ka?” Sumagot si Ruth, “Ako po si Ruth. Isa po ako sa malapit n’yong
kamag-anak na dapat n’yong pangalagaan (si Boaz ang goel o redeemer).
Takpan po ninyo ako ng damit ninyo para ipakita na pangangalagaan
ninyo ako at gawing asawa” (3:9 ASD). Ang ginawa ni Ruth ay upang
ipakita kung ano ang gusto niyang hilingin, kung ano ang proposal niya.
Maliwanag kay Boaz na Ruth is proposing marriage dahil si Boaz ay
kinsman-redeemer. Sa kultura natin, parang out of line ang ginawa ni
Ruth, parang hindi yata tamang babae ang magpropose sa lalaki. Pero sa
kultura nila, wala namang sinasabing ganoon. Kahit mukha ring hindi
naman sinabi sa kanya ni Naomi iyon kundi hintayin lang kung ano ang
gagawin ni Boaz, ayon din naman iyon sa intensiyon ng plano ni Naomi.
At ganoon pa man, bold move ang ginawa ni Ruth. Bukod sa babae, mas
bata pa siya na nagpropose sa mas matanda, mahirap na nagpropose sa
mayaman, dayuhan na nagpropose sa tubong-Israel. Bold move, but a
humble request nonetheless. “I am Ruth, your servant. Spread your
wings over your servant.” Ibinababa niya ang sarili niya, “Takpan ninyo
ako ng damit,” isang custom na paghingi ng protection ni Boaz kung
pakakasalan siya. Ginagawa ito sa kasalan nila kung saan ang lalaki ay
tinatakpan ng suot niya ang babae bilang simbolo ng proteksiyon ng
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asawa. Nagpapakita rin ito na kung gaano kahanda si Ruth na
magpasakop sa Dios ng Israel (2:12), ganoon ding pagpapasakop ang
gagawin niya kay Boaz bilang asawa – kung papayag siya.

Ang Pangako ni Boaz
Sa pananaw natin, puwede nating husgahan na parang hindi ata tama
ang ginawa ni Ruth, pero sa paningin ni Boaz, maganda ang ginagawa
niya. Sabi niya, “Anak, pagpalain ka nawa ng PANGINOON. Ang
katapatan na ipinakita mo ngayon sa pamilya mo ay mas higit pa sa
ipinakita mo noon. Sapagkat hindi ka humabol sa mga binata (o sa mas
nakababatang lalaki), mayaman man o mahirap” (3:10 ASD). Ang
“katapatan” dito ay galing sa hesed na nauna nang ginamit sa 1:8 at 2:20.
Ang kabutihan, katapatan, pag-ibig ng Diyos ay nakita ni Boaz na
nasasalamin sa ginagawa ni Ruth para sa kanyang pamilya.
Nakita ni Boaz na si Ruth ay may “noble character” at pure intentions.
Kakaiba siya sa ibang babae. Natatangi ang kabutihan at katapatan niya.
Hindi siya tulad ng mga prostitutes na nagbebenta ng laman, hindi siya
tulad ng ibang babae na pera lang ang habol sa asawa. Sabi nga sa
Kawikaan, “Ang mabait (Heb. khayil, ESV “of excellence”) na babae ay
karangalan ng kanyang asawa” (Prov. 12:4 ASD); “Mahirap hanapin ang
mabuting (Heb. khayil, ESV “of excellence”) asawa. Higit pa sa
mamahaling alahas ang kanyang halaga” (31:10 ASD).
Ganito rin ang nakita niya kay Ruth kaya nagbitaw siya ng pangako,
“Kaya huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ang lahat (may diin dito)
ng hinihiling mo, dahil alam ng lahat ng kababayan ko na mabuti (khayil)
kang babae” (Ruth 3:11 ASD). Nagpapakita ito ng intensiyon niya, ng
laman ng puso niya. Hindi ito basta nabigla lang siya na parang kapag
puyat o pagod ang asawa mo tapos ginising mo may tinanong ka o may
nirequest ka, sasagot lang iyan basta ng “Oo” para makapahinga na ulit.
Hindi ganoon dito. Totoo siya sa salita niya.
Pero may isang legal problem pa na dapat ayusin. At ito marahil ang
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dahilan kung bakit hindi si Boaz ang nagpropose ng marriage. Kasi kahit
close relative siya, hindi siya ang closest, second-in-line pa siya. “Totoong
malapit mo akong kamag-anak, na may tungkuling pangalagaan ka, pero
mayroon ka pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Manatili ka
rito, at bukas ng umaga ay malalaman natin kung gagampanan niya ang
tungkulin niya sa iyo. Kung papayag siya, mabuti, pero kung hindi
ipinapangako ko sa buhay na PANGINOON na gagampanan ko ang
tungkulin ko sa iyo. Sige, dito ka muna matulog hanggang umaga”
(3:12-13 ASD). Parang maganda na sana ang kuwento, naririnig na natin
ang wedding bells (tantantanan…tantantanan) kapag may isang couple
na engaged na. Pero parang may love triangle pa. Pero no problem,
maganda ang binitiwang pangako ni Boaz. Sabi niya na hangga’t buhay
ang Panginoon mananatiling pangako ang salita niyang binitiwan. Gusto
niyang bigyan ng kumpiyansa at pag-asa si Ruth. Gusto niyang wag
siyang mag-alala. Sabi niya, “Basta, ako ang bahala.”
May proposal din si Boaz, “Sige, dito ka muna matulog hanggang
umaga.” Hmmm…Ano naman kaya iniisip nung lalaki na ito? Madilim,
malamig ang gabi, silang dalawa lang, isang babae at isang lalaki,
parehong walang asawa, walang nakakakita. Ang lalaki kahit pa matanda
na hindi nawawala ang sexual desire. Si Ruth medyo bata pa kaya meron
pa rin iyan. May nangyari kayang masama sa kanila? Did they commit
something indecent like premarital sex? Sabihin ng maraming kabataan
ngayon, “Ano naman ang problema doon, basta nagmamahalan sila?”
But love is not the only requirement before sex, a covenant commitment
in marriage is. So malaking problema kapag may nangyari sa kanila bago
ikasal, at alam nating kahit ngayon, kahit anong justification sabihin ng
magboyfriend sa ginawa nila na hindi pa sila kasal, alam nating lahat na
malaking problema iyan, kasalanan iyan sa Diyos, paglapastangan sa
magandang disenyo ng Diyos sa mag-asawa.
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May nangyari kaya sa kanila? Medyo risky ang situation, pero sa context
ng kuwento masasabi nating wala. Sinabi iyon ni Boaz kasi andun iyong
determination niya na protektahan si Ruth. Delikado si Ruth kung uuwi
pa siya nang hatinggabi. Kaya nga maagang-maaga pa lang pinauwi na
niya si Ruth para walang makaalam na may babae dun, para
protektahan hindi lang yung image ni Boaz kundi yung magandang
reputation din ni Ruth (3:14). Simula pa lang pinapakita niya na willing
at committed siyang gawin ang tungkulin ng isang good husband sa
kanyang asawa – make sure your wife is well-protected, secured, and
well-provided. Kaya bago siya umuwi, may bitbit na naman siyang mga
nagiik na sebada na puwede nang mailuto pag-uwi. Halos 27 kg din ang
dami (Hubbard, 222). His actions speak louder than his words.
Mapanghahawakan ang mga pangako niya kay Ruth dahil pinapakita
niya ito sa gawa.
Paano kung may nangyari sa kanila nung gabing iyon? Sa tingin mo
ba’y magiging matibay pa ang pangakong binitawan ni Boaz? Hindi! Kasi
bago pa man magkaroon ng pagkakataong tuparin niya ang pangako
niya, binali na niya ang salita niya. Kapag may isang lalaking nangako sa
girlfriend niya na mamahalin siya, aalagaan, hindi pababayaan,
igagalang, pahahalagahan, tapos hindi pa sila kasal pinilit niyang
sumama sa kanya sa isang kuwarto para pagsamantalahan. Pumayag
naman ang babae. Hindi mo basta-basta mapanghahawakan ang
pangako niyang hindi siya magkakaroon ng ibang babae kung kasal na
kayo. Kasi simula pa lang, nilabag na niya yun.
Kaya dito sa kuwento, napakagandang larawan ng katauhan ni Boaz ang
ipinipinta sa ating mga bumabasa ng kuwento. Kahit sa panahon ng mga
hukom na kalaswaan, karumihan, violence, idol worship, sexual
immoralities ang namamayagpag (see Judges 17-21), merong isang
malinis at magandang relasyon sa paningin ng Dios ang
namamagitan sa isang lalaki at isang babae. Dahil gustong ipakita
dito ng Dios ang napakagandang larawan ng kanyang sariling
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nangako sa atin na parang isang pangako sa kasal. Isang pangakong
gusto niyang panghawakan natin, na tayo’y magiging kanya, at siya’y
magiging atin, anumang mabigat na karanasan ang dumating sa ating
pamilya.
Ang pagtupad sa pangako ay isang susi sa magandang relasyon sa
pamilya, upang mabuo muli ang nasirang relasyon. May binitawan kang
pangako sa asawa mo na magsasama kayo sa hirap at ginhawa (bakit
mo iiwanan?), sa anak mo na aalagaan mo (bakit mo ipagpapalit sa
trabaho?). Pero magagawa lang natin kung pinanghahawakan natin
ang mga pangako ng Dios. Magiging matibay ang bawat salitang
bibitiwan natin kung ang kinakapitan natin ay ang mga salita ng Diyos sa
atin. Kung hindi tama ang relasyon natin sa Dios, huwag tayong
umasang magiging tama rin ang relasyon natin sa pamilya natin. Kung
hindi lumalago ang pagtitiwala natin sa Dios, hindi rin lalago ang
pagtitiwala natin sa isa’t isa sa pamilya.
Ang pangako ni Boaz na pakakasalan si Ruth ay isang larawan ng Diyos
na nangako sa Israel kahit na ang Israel ay marumi at hindi karapatdapat sa kanya: “Nang muli akong mapadaan, nakito kong ganap ka
ngang dalaga. Kaya tinakpan ko ng aking balabal ang kahubaran mo (sa
Hebrew ay katulad na terminology ng “Takpan ninyo ako ng damit” sa
Ruth 3:9) at ipinangakong ikaw ay aking mamahalin. Kaya nangako ako
sa iyo at ikaw nga’y naging akin. Ako, ang Panginoong Dios, ang
nagsasabi nito” (Ezekiel 16:8 ASD). Ito ang ating Diyos!
Pagbalik ni Ruth sa biyenan niya, kinumusta siya at ikinuwento naman
niya lahat ng sinabi ni Boaz at lahat ng ginawa ni Boaz para kay Ruth.
Tapos ay ibinigay ang isang magandang pasalubong kay Naomi na
nagpapakita na itong si Boaz ay may malinis na puso at magandang
intensiyon para kay Ruth, para sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa si
Naomi para sa kanyang manugang, kahit pa meron pang isang legal
problem na kailangang ayusin, may pangako si Boaz na sa araw ding
iyon, aayusin niya ang lahat. Kaya sabi ni Naomi kay Ruth, “Maghintay ka
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lang, anak, hanggang malaman mo kung ano ang mangyayari, dahil
hindi hihinto si Boaz hanggang sa maisaayos niya sa araw na ito
ang hinihiling mo sa kanya” (3:18 ASD). Hindi si Boaz mapapanatag,
hindi mapapakali hangga’t hindi nareresolba ang problema ni Ruth.
Malapit nang matapos ang kuwento, unti-unting nagkakaroon ng
liwanag ang problema ng pamilya ni Ruth at Naomi. Gumagawa ang
Diyos, kahit sa panahon ng trahedya sa pamilya (chap. 1). Sa mga
panahong ito, ipinapakita niyang mabuti siya sa lahat ng panahon at
ginagamit niya ang ibang tao para makita natin ito (chap. 2). Mas lalong
titibay ang pag-asa natin sa buhay at pamilya kung mahigpit nating
kakapitan ang mga pangako ng Diyos na hindi siya titigil hangga’t
hindi natutupad ang kanyang layunin sa buhay natin. Hinding-hindi.
Nangako ang Dios at mapanghahawakan natin. Hindi lang basta
nangako, kundi sabik na sabik na tuparin ang kanyang pangako at hindi
hahayaan ang anumang bagay na makasagabal sa pagtupad ng kanyang
layunin sa buhay natin.
Ito ang kumpiyansa ni Naomi sa Dios (sa katauhan ni Boaz) na siyang
magsasaayos ng lahat para lahat sa kanilang buhay ay mailagay sa ayos.
Bawat istorya ng buhay ng mga tunay na anak ng Diyos ay merong
happy ending, tulad ng istorya ng buhay ni Naomi at Ruth. Hintayin natin
kung paano magtatapos ang kuwento.
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Anak (Ruth 4)
treasuringchristph.org/sermons/ruth-serie/anak-ruth-4

Inaasahang Happy Ending
Sabi ko last week sa dulo ng sermon na lahat ng kuwento ng buhay ng
mga anak ng Diyos ay merong happy ending. At hindi titigil ang Diyos
hangga’t hindi tayo nadadala sa happy ending na iyon. Nakita ko sa inyo
na may nakangiti habang sinasabi ko, ang iba nabuhayan at nagliwanag
ang mukha. Kasi nga lahat naman tayo umaaasang may happy
ending ang buhay natin, ang pamilya natin. Wala naman ditong nagasawa na nangarap na magkahiwalay din sila after 10 years. Wala
naman ditong ang pangarap sa buhay ay sirang pamilya. Wala naman
ditong hindi naghahanap ng kasiyahan sa pamilya. Kaya naman
napakasaya natin kapag may mag-asawang pagkatapos magkahiwalay
ay nagkabalikan, kapag may tatay na umuwi galing sa abroad at muling
nakasama ang asawa at mga anak. Nakapagbibigay sa atin ng pag-asa
kapag nakikita nating maganda at happy ang ending ng kuwento ng
buhay ng pamilya natin.
Pero ano nga ba ang isang happy ending? Maaaring iba ang iniisip
nating happy ending sa iniisip ng Diyos. Maaaring ang ending na iniisip
natin ay hindi pa ending sa Diyos. Maaaring ang sa tingin nating happy
ay iba pala sa tingin ng Diyos. Kaya ngayon tingnan natin kung ano ang
nangyari sa pagtatapos ng kuwento ng pamilya nina Naomi at Ruth –
kung paanong gumagawa ang Diyos patungo sa isang happy ending, at
kung kung ano ang kinalaman ng ending ng kuwento ng buhay nila sa
ending ng kuwento din ng buhay natin.
Alam na nating sa kuwento ng buhay nina Ruth at Naomi, dalawa ang
pangunahing problema. Ang unang problema ay pagkain. Umalis si
Naomi kasama ng kanyang pamilya mula sa Bethlehem dahil walang
makain. Pumunta sila sa Moab na umaasa sa isang masaganang buhay.
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Pero namatay ang asawa niya at ang dalawang anak niya, dalawang
manugang na lang ang natira. Hirap na naman sa pagkain. Pero ibinalik
siya ng Diyos sa Bethlehem (kasama ang manugang na si Ruth) sa
panahon ng pagsisimula ng anihan, may pagkain na! Dinala ng Diyos si
Ruth sa bukid ni Boaz para makapamulot ng natitirang mga ani at
naging mabuti naman sa kanya si Boaz. First problem solved!
Pero may isa pang mas mabigat na problema, ang pamilya. Pareho
silang walang asawa, wala ring anak. Mas mabigat na problema, kaya
nga maraming mga nag-aabroad na nagsisisi bandang huli kasi nalutas
nga nila ang problema sa pagkain at iba pang materyal na
pangangailangan ng problema, mas mabigat naman ang inabot na
problema dahil nasira ang relasyon ng mag-asawa at relasyon ng
magulang sa anak. Si Naomi at Ruth, iniwan na rin ng kanilang mga
asawa dahil nauna nang namatay. Di na umaasa si Naomi na makapagasawa ulit kasi matanda na. Pero itong si Ruth may pag-asa pa. Dahil si
Boaz ay isang malapit na kamag-anak, nagplano si Naomi na tulungan
itong si Ruth na magpropose kay Boaz ng kasal, dahil siya ay isang
redeemer.
Nangako si Boaz kay Ruth na gagampanan niya ang pagiging kinsmanredeemer para kay Ruth at papakasalan siya. Pero may isang problema
pang dapat ayusin. May nearest relative na mas may karapatan at
responsibilidad kay Ruth. Pero tiniyak ni Boaz si Ruth na aayusin niya
ang lahat. Ito rin ang kumpiyansa ni Naomi kaya pinalakas niya ang
loob ni Ruth, “Maghintay ka lang, anak, hanggang malaman mo kung ano
ang mangyayari, dahil hindi hihinto si Boaz hanggang sa maisaayos niya
sa araw na ito ang hinihiling mo sa kanya” (3:18 ASD). Ano kaya ang
mangyayari?

Happy Ending ng Kuwento ni Ruth
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(1-2) Meron kayang happy ending ang kuwento ng buhay ni Ruth?
Tingnan natin kung paano nagtapos ang kuwento ni Ruth. Totoo sa
kanyang pangako, di tulad ng ibang mga lalaking pinapaasa lang ang
mga babae, si Boaz ang nag-initiate para maayos ang problema .
Binigyan niya ng notice ang lalaking binanggit niya kay Ruth para mapagusapan ang sitwasyon. Kaya pumunta si Boaz at naupo sa may pintuan
ng bayan (town gate) at naghintay. Dito ginaganap ang kanilang mga
legal at criminal proceedings, parang sa korte, para mapagtibay ang mga
usapin. Siyempre kailangan din ng mga witnesses, kaya nandoon ang
ilang mga kababaryo nila at lalo na ang mga pinunong-bayan. Heto na…
dumating na ang lalaki, ni walang pangalan dito, Mr. No-Name, ‘di siya
ang bida kaya walang starring role. Sabi ni Boaz, “Maupo ka, kaibigan.”
Ganun din sa mga elders ng bayan. Simula na ng usapin. Inaabangan
nina Ruth at Naomi kung ano ang kakahinatnan nito. Sino kaya ang
magiging redeemer? Sino kaya ang mangangalaga kina Ruth at Naomi at
hahango sa kanila mula sa trahedyang sinapit nila?
(3-6) Simula na ng hearing. Sabi niya sa pinakamalapit na kamag-anak,
“Heto ang sitwasyon: Si Naomi, yung asawa ng kamag-anak nating si
Elimelech, galing sa Moab at ulila na sa asawa, ulila pa sa mga anak.
Kaya ipinagbibili niya ang lupa nila para makaahon sila sa
kahirapan.” Sa utos na bigay ng Diyos sa Israel sa Leviticus 25:25, kapag
ang isang Israelita ay hirap na hirap na sa buhay puwede niyang ipagbili
ang kanyang lupa at ang may responsibilidad na tumulong sa kanya ay
ang pinakamalapit na kamag-anak. Alang-alang kay Elimelech na
kapamilya nila, may responsibilidad silang tulungan si Naomi. Sinabi ni
Boaz sa kanilang kamag-anak ang sitwasyon dahil siya ang
pinakamalapit, kaya kung tatanggi siya dapat niyang ipaalam kay Boaz
agad para siya ang umako sa responsibilidad.
Umoo naman itong lalaking kamag-anak nila at pumayag na bilhin ang
lupa. Pero alam na rin nating hindi lang pagkain o financial assistance
ang kailangan nitong si Naomi at Ruth. Malaking problema din nila ang
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pagkakaroon ng pamilyang buo – may asawa at may mga anak. Ito ang
gusto ni Naomi para kay Ruth, ito rin ang gusto ng Diyos. May nakasaad
din sa kautusan ng Diyos sa Deuteronomy 25 na kapag namatay ang
lalaki at naiwan ang asawang walang anak, ang kapatid ng lalaking ito o
ang pinakamalapit na kamag-anak ay may responsibilidad na pakasalan
ang babae para maipagpatuloy ang pangalan ng pamilya nila. Kaya
bahagi ng pagtubos kina Naomi at Ruth mula sa kahirapan ay ang
pagpapakasal din kay Ruth. Kaya sinabi ito ni Boaz sa lalaki, “Kung
tutubusin mo ang lupa, tutubusin mo rin si Ruth mula sa
pagkabiyuda at papakasalan mo siya.” Ang dahilan? Para
maipagpatuloy ang pangalan ng namatay na kamag-anak (si Mahlon) sa
pamamagitan ng pagkakaroon ng anak na bunga ng kanilang
pagsasama.
Dahil sa kundisyong ito, nagbago ang isip nitong lalaki. Ayaw niyang
pakasalan si Ruth hindi dahil Moabita o dayuhan siya. Sabi niya kay
Boaz, “Ikaw na lang ang tumubos. Itatransfer ko na sa iyo ang
karapatan at responsibilidad ko. Dahil kung gagawin ko ito, baka
masira ang aking mana.” Hindi ipinaliwanag kung bakit makakaapekto
ito sa sarili niyang katayuan sa buhay o kayamanan. Basta ipinakita dito
na tinanggihan niya. Ipinakita kung paanong ang Diyos ang may kontrol
din sa sitwasyon para mauwi ang kuwento sa ending na gusto niya para
kay Ruth. God is writing the love story of Boaz and Ruth. And it is always
a beautiful story when we let God be the author of our love story.
Hindi iyong ipipilit lang natin kung ano ang gusto natin, kung ano ang
nararamdaman natin.
(7-8) Para ipakita ang transfer of right and responsibility para sa
pagtubos kay Naomi mula sa kahirapan at kay Ruth mula sa
pagkabiyuda, hindi puwedeng salita lang. Dapat legal at may kontrata.
Dapat notarized. At sa kanilang panahon ipinaliwanag ng sumulat na
ang ginagawa ay ito: “Ito ang kaugalian nang unang panahon sa Israel
tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalitan upang pagtibayin ang
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lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kanyang panyapak at
ibinibigay sa kanyang kapwa; at ito ang paraan ng pagpapatotoo sa
Israel. Kaya’t nang sabihin ng malapit na kamag-anak kay Boaz, ‘Bilhin
mo para sa iyo,’ ay hinubad niya ang kanyang panyapak” (Ruth 4:7-8 Ang
Biblia). Ganito rin ang gagawin ayon sa Deuteronomy 25:7-10. Sinunod
nila ang patakaran tungkol dito kaya kumpirmado na! Napagtibay nang
wala na sa lalaking ito ang karapatan sa pagtubos. Si Boaz na ang
kinsman-redeemer!
(9-10) Wala nang legal problem. Kaya puwede nang pakasalan ni Boaz si
Ruth. Tulad din ng ipinangako niya. Para ifinalize ang usapan sinabi ni
Boaz sa mga saksi, “Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat
ng nasa pangalan ni Elimelec, at nina Quelion at Mahlon. Kasama sa
bilihang ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni
Mahlon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa
pamamagitan nito’y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa
hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi
kayo sa bagay na ito” (Ruth 4:9-10 MBB). Hindi tayo masyadong pamilyar
sa mga lenggwaheng ginagamit nila kaya ‘wag nating iisipin na ang
pagpapakasal ni Boaz kay Ruth ay parang isang business transaction
lang. Hindi ganoon! Obvious sa actions ni Boaz ang pag-ibig niya kay
Ruth, ang kabutihan niya sa kanyang pamilya, ang katapatan niya sa
kanyang pangako. Ginawa niya ito alang-alang kay Ruth at sa
kanyang pamilya.
Nakita rin ng mga tao ang kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay nina
Boaz at Ruth. Kaya walang tumututol sa kasalan nila. Aprubado ng mga
tao. Dahil may blessing ng Diyos, may blessing din ng mga tao. [Read
Ruth 4:11-12.] Ang prayer nila para kay Ruth ay maging tulad siya nina
Rachel at Leah. Sila ang asawa ni Jacob (Israel) na siyang naging haligi ng
bayang Israel. Na kung paanong ang Diyos ang nagbukas ng
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sinapupunan nila ay siya ring magbukas sa sinapupunan ni Ruth para
magkaroon siya ng anak. Alam nilang greater things are still to come sa
mag-asawang Boaz at Ruth.
Ang prayer naman nila para kay Boaz ay maging tanyag ang pangalan
niya at ang kanilang sambahayan ay maging tulad ng kay Perez at
Tamar. Nanggaling kay Perez ang lahi nila Boaz. Si Tamar naman ay isa
ring di-Israelita at dayuhang tulad ni Ruth. Confident sila sa prayer nila
na bagamat magkaibang lahi ay may gagawing maganda ang Diyos sa
pagsasama nila. May blessing ng Diyos, may blessing ng buong bayan, at
may isang lalaki at isang babaeng nagmamahalan at handang
magcommit na magsasama habang-buhay, kaya…kasalan na!
Finally, we heard the wedding bells. Tantantanan…tantantanan…Ikinasal
si Ruth kay Boaz. Ayon sa kalooban ng Diyos, iginagalang din ang
tradisyon at kultura nila, at may blessing ng mga tao. May happy
ending ang trahedyang sinapit ni Ruth. At ganito rin ang
mangyayari sa love story natin kung we will let God take control of
our story. Pero kung ipipilit natin ang sarili natin, hindi maganda ang
mangyayari. “Ang pag-ibig nga naman, kapag pumasok sa puso
ninuman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang.” Hindi totoong pagibig iyon kapag hinahamak ang kalooban at utos ng Diyos (hal.,
premarital sex is not an expression of true love), kapag sinusuway ang
magulang at hindi sumusunod sa batas ng bansa (pagsasama ng lalaki at
babae na ‘di ayon sa batas, o pagtatanan), at walang blessing ng mga tao
(kapag kayo lang ang may gustong makasal kayo at halos karamihan ay
kontra sa pagsasama n’yo). Ang ending ng love story ni Ruth ay
magandang paalala sa mga singles at pati sa mga mag-asawa.

Happy Ending ng Kuwento ni Naomi
Ang happy ending ng kuwento ni Ruth ay happy ending din para kay
Naomi. Hindi na siya makakapag-asawa ulit, pero naiahon naman din
siya sa kahirapan dahil sa kabutihan ni Boaz. At masaya siya siyempre
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para sa kanyang manugang na si Ruth, habang hinahatid niya sa altar
itong si Ruth at ibigay kay Boaz para mapangasawa. Hindi lang iyon,
happy ending ang kuwento niya dahil siya ay nagkaapo na itinuring din
niyang sariling anak, bilang kapalit ng pait ng sinapit niya sa pagkamatay
ng kanyang dalawang anak na lalaki.
Tulad ng panalangin ng mga tao sa verse 12, ang Diyos nga ang
nagkakaloob ng anak. “Pinagdalang-tao siya ni Yahweh” (Ruth 4:13).
Ang desisyon kung magkakaanak ang mag-asawa ay wala sa biology o
medical technology kundi nasa pasya ng Panginoon. Kapag sinabi niyang
magkakaanak kayo, maghintay man kayo ng ilang tao, tiyak iyon. Pero
kung loloobin niyang hindi kayo magkaanak na galing sa iyong
sinapupunan, pasya din ng Panginoon iyon. Nagpasya ang Diyos na
magsilang si Ruth ng isang sanggol.
Blessing ito ng Diyos hindi lang sa mag-asawa kundi pati rin kay Naomi.
Nakita ito ng mga tao kaya’t nagpuri sila sa Panginoon na siyang
bumaligtad sa mapait na sitwasyon ni Naomi, ang pait naging
pagpapala, ang lungkot naging kasiyahan, ang kakulangan naging
kasaganaan. Sabi nila:
Purihin ang Panginoon na hindi ka pinabayaan sa araw na ito na mawalan ng isang malapit na
kamag-anak. Maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel.

Siya sa iyo’y magiging tagapagpanumbalik ng buhay, at tagapag-alaga sa
iyong katandaan; sapagkat ang iyong manugang na babae na
nagmamahal sa iyo, na para sa iyo ay higit pa kaysa pitong anak na
lalaki, ay nagsilang sa kanya (Ruth 4:14-15).
(16-17) Dahil “ang mga apo ay korona ng mga matatanda” (Prov. 17:6
Ang Biblia), tuwang-tuwa si Naomi nang makita ang kanyang apo.
Kinarga at may tears of joy na pumapatak sa kanyang mga mata na
naramdamang ang hawak niya ay parang kanyang sariling anak. Ang
ipinalit ng Diyos kay Naomi ay higit pa sa nawala niyang asawa at
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dalawang anak. Nakita ito ng mga tao kaya nasabi nilang parang
nagkaroon ng sariling anak si Naomi. Yes, there is a happy ending sa
kuwento ng buhay ni Naomi.
Ganoon din sa lahat ng mga mag-asawang hanggang ngayon ay wala pa
ring anak. Sa mga mag-asawang iniwan na ng kanilang mga anak. Sa
mga biyuda, biyudo o mga single parents. Sa lahat ng nakakaramdam ng
kakulangan sa inyong pamilya, hindi pa tapos ang Diyos. Merong happy
ending. Paano tayo makatitiyak dun? Bakit natin masasabing hindi lang
ito basta “thinking positive” o “wishful thinking”? Paano tayo makatitiyak
na may pag-asa, may happy ending sa buhay ng lahat ng mga anak ng
Diyos?

Happy Ending ng Kuwento ng Israel
Dahil ito rin ang nakita ng mga unang bumasa ng kuwentong ito,
ilampung taon pagkatapos na mangyari ang kuwento ng Ruth, sa
panahong may hari na sa Israel, sa panahong nakita nila ang paghahari
ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Haring David, “the man after God’s
own heart.” Hindi natin basta puwedeng laktawan lang o hindi
pansinin ang mga huling talata sa Book of Ruth. Ito ang susi para
malaman natin ang isa sa pinakamahalagang layunin bakit ito isinulat:
At tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Ito ang
mga salinlahi ni Perez: naging anak ni Perez si Hesron; naging anak ni Hesron si Ram,
naging anak ni Ram si Aminadab; naging anak ni Aminadab si Naashon, naging anak ni
Naashon si Salmon: naging anak ni Salmon si Boaz, naging anak ni Boaz si Obed; naging
anak ni Obed si Jesse, at naging anak ni Jesse si David. (Ruth 4:17b-22 Ang Biblia)

Meron bang happy ending ang bansang Israel sa panahon ng mga
judges? Meron. Nakita ng mga Israelita na ang kuwento ng bansang
Israel ay hindi nagtapos sa panahon ng mga judges. The darkest period
in their nation’s history was followed by one of the brightest sa
pagdating ni Haring David. Naging secured ang bansa nila, pinagpala ng
Diyos, inilapit sa kanya sa pamamagitan ng totoong pagsamba, at
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maganda ang naging epekto sa bawat pamilya. Nangyari ito dahil sa
pagkilos ng Diyos kay Haring David, dahil sa pagkilos ng Diyos sa greatgrandparents ni David na sina Ruth at Boaz. God’s concern in the book of
Ruth ay hindi lang happy ending ng kuwento ng isang pamilya, kundi ng
buong bansa.
Pero siyempre alam din nating hindi kay David ang happy ending ng
story ng bansa nila. Kundi sa “anak ni David” na dumating paglipas ng
isanlibong taon. Nagsimula ang Bagong Tipan sa aklat ni Mateo, ang
Mateo sa “genealogy” ni Cristo (1:1-17), “Ito ang aklat ng lahi ni JesuCristo, na anak ni David, na anak ni Abraham” (1:1). Jesus is the Son of
David, the true kinsman-redeemer. Tunay na Diyos pero nagkatawang
tao at namuhay bilang isang Israelita, isang malapit na kamag-anak.
Malinis at perpekto ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagmamahal
sa kapakanan ng mga Israelita, tumupad sa kanyang pangako. Na siyang
tutubos at hahango sa bansang Israel kung sila ay sasampalataya at
makikipag-isa sa kanya tulad ng pag-iisang dibdib ng mag-asawa.

Happy Ending ng Kuwento ng Buong Mundo
At siyempre alam nating hindi lang ito magiging happy ending sa
bansang Israel, kundi sa buong mundo rin. Meron bang happy ending
ang buong mundo? Oo, meron. Jesus Christ is the redeemer not just of
Israel, but also of the whole world. Pansinin ninyo sina Ruth at Tamar na
nasa lahi ni Cristo (Matt. 1:3, 5) – pareho silang babaeng di-Israelita. Sa
simula pa lang bahagi na ng plano na Diyos na kasali ang mga diIsraelita na tutubusin ng Panginoong Jesus. Jesus will not just save his
people from their sins (Matt. 1:21), he is also the Lamb of God who takes
away the sins of the world (John 1:29).

Happy Ending ng Kuwento ng Buhay Natin
Hindi nga tayo Israelita, pero kasama tayo sa “the world” na ililigtas ng
Panginoong Jesus. And that’s the happy ending na gusto ng Diyos na
maranasan natin – ang kaligtasang galing kay Cristo. Kaya kung
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tatanungin natin, meron bang happy ending ang buhay ng bawat isa
sa atin, tiyak natin ang sagot kung tayo ay kabilang sa mga iniligtas at
ililigtas ni Jesus.
Isa sa masayang karanasan ng pagpapastor ay ang makita, makausap,
makakuwentuhan ang mga taong nakaranas man ng trahedya sa
pamilya ay meron din happy ending. Meron sa inyo ngayon na
masayang-masaya kasi muntik na kayong iwan ng asawa n’yong nasa
abroad at ipagpalit sa iba pero nakita n’yong hindi iyon ang ending ng
pagsasama n’yo. God heals marriages! Ang iba sa inyo iniwan na ninyo
ang asawa n’yo pero binalikan pa rin. Some of you have a happy
ending now sa pamilya ninyo.
Pero hindi lahat. You can stay single for the rest of your life. Maaaring
ang asawa mong iniwan ka para sa ibang babae ay hindi na bumalik.
Maaaring ang ipinapanalangin n’yong anak ay hindi ibigay ng Diyos.
Maaaring ang pinapangarap mong aruga ng nanay at gabay ng tatay ay
hindi mo na maranasan. Maaaring ang anak mo ay manatiling rebelde at
lulong sa bisyo kahit anong gawin mong panalangin. Ibig sabihin ba na
mali pala ang inaasahan natin, na binigo tayo ng Diyos, na gusto ng
Diyos na masira ang pamilya natin? Hindi! Sinasabi niyang iba ang happy
ending na nasa isip niya kaysa sa iiniisip mo. He has the happiest ending
for you. Your best life is not now, but later. He will show himself
through the tragedies of life. Ipapakita n’yang ang happy ending natin
hindi makikita sa asawa, anak o mga bagay dito sa mundo. Our happy
ending is God himself, at kapag dumating muli si Jesus makikita natin ‘to.
This is our hope.
Sa Ruth chapter 1 nakita nating gumagawa ang Diyos sa buhay natin
kahit sa panahon ng trahedya o problema sa pamilya. Sa chapter 2
nakita nating sagana ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng oras. Sa
chapter 3 nakita nating mapanghahawakan natin ang mga pangako ng
Diyos. Dito naman sa chapter 4 at sa koneksiyon nito sa plano ng Diyos
sa kasaysayan, nakita nating ang layunin ng Diyos na ilapit tayo sa
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kanyang Anak na si Jesus. Ang nais sabihin sa atin ng Diyos sa
pamamagitan ng Ruth ay ito: Panghawakan natin ang pangako ng
Diyos na siya’y patuloy na gumagawa para sa ikabubuti ng kanyang
mga anak – at ang pinakamabuti sa lahat ay ilapit tayo sa kanyang
Anak na si Jesus. Ito ang ating pag-asa. Ito ang pag-asa ng bawat
pamilya. Ito ang pinakahihintay natin. Tulad nga ng sabi ni Pablo sa
Romans 8:25, 28-29 (ESV):
If we hope for what we do not see, we wait for it with patience…we know that for those who
love God all things work together for good, for those who are called according to his
purpose…(What good? What purpose?) to be conformed to the image of his Son.
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Magandang lahat ng nilikha ng Dios. Lalo na ang tao na ginawa niya
ayon sa kanyang larawan – para maging salamin ng kadakilaan at
kabutihan ng Dios, para magbigay karangalan sa kanya. Maganda noong
una…pero hindi na ngayon. Ang dahilan? Nagrebelde ang tao sa Dios, di
nakinig sa kanya. Kaya nahiwalay tayo sa Dios at sa magandang layunin
niya sa buhay natin. Pero di pa tapos ang lahat. Nangako ang Dios kay
Abraham na pagpapalain niya ang buong mundo sa pamamagitan niya.
Pero bago iyon, si Abraham muna ang pagpapalain – magkakaroon siya
ng pamilya at mga anak, na pagmumulan ng isang bansa. Siya at ang
bansang manggagaling sa kanya ay bibigyan ng Dios ng lupang
matitirhan – ang Canaan, ang Lupang Pangako. At dahil ang Dios ang
nangako, hindi napapako. Nagkaroon ng anak si Abraham sa asawa
niyang si Sarah kahit matanda na sila. Ang pangalan ay Isaac, na ang
naging anak naman ay si Jacob na pinalitan ng Dios ang pangalan at
ginawang Israel. Tumutupad ang Dios sa pangako niya,
mapagkakatiwalaan siya, kaya di tayo dapat magduda at di dapat
matakot na sumunod sa kanya. Kasi nangako siyang sasamahan tayo at
iingatan.
Kapag nangako ba ang Dios na pagpapalain tayo siguradong
matutupad? Kung magtitiwala at susunod tayo, masasabi siguro nating
“Oo.” Maraming tao, kahit mga Cristiano na, naniniwala sa karma –
gumawa ka ng mabuti, mabuti ang darating sa iyo; gumawa ka ng
masama, masama din ang darating sa iyo. As a general principle,
puwedeng totoo. Kung anong itinanim iyon din ang aanihin. Pero alam
naman nating hindi ganyan sa lahat ng pagkakataon. Kaya, paano kung
nagtitiwala naman tayo sa kanya, tapos sinisikap nating sumunod sa
mga utos niya, tapos di naman natin nararanasan ang pagpapala… tapos
sa halip na maganda ang mangyari sa buhay natin, napapasama pa.
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Noong naging Cristiano tayo at naging tapat sa pagbibigay saka pa
nalugi ang negosyo…Nang subukan mong kausapin ang isang kapamilya
mo para magkabati na kayo, ikaw pa ang napasama…Nang naging
Cristiano ka at nagtiwala sa kapwa mo Cristiano, pero niloko ka pa
pagdating sa pera…Ang sariling pamilya mo, sila pa ang nagtraydor sa
iyo…nasaan ang pagpapala ng Dios doon? Kala ko ba nangako ang
Dios…pero parang nahahadlangan siya ng mga masasamang gawa ng
tao laban sa akin?
Masasagot ang mga tanong na ito sa buhay ni Jose, isa sa mga anak ni
Jacob. Makikita ang kuwentong ito sa Genesis 37, 39-50.

The Story of Joseph
Si Jacob (na ngayo’y Israel na ang pangalan) at kasama ang kanyang 12
anak na lalaki ay nakatira na ngayon sa Canaan, sa Lupang Pangako. Sa
kanyang mga anak, pinaka-paborito niya si Jose, kaya’t ginawan niya siya
ng maganda at mahabang damit. Labimpitong taon siya noong
tinutulungan niya ang mga kapatid niyang mag-alaga ng hayop at
isinusumbong naman niya ang mga maling ginagawa nila.
Dahil doon, at dahil paborito si Jose ng tatay nila, naiinggit at galit sa
kanya ang mga kapatid niya. Mas nagalit pa sila nang ikuwento niya ang
panaginip niya kung saan nakita niyang darating ang araw na lahat sila
ay yuyuko sa kanya! Nagalit sila, “Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa
amin?”
Isang araw, pinapunta ni Israel si Jose sa kanyang mga kapatid para
tingnan kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid niyang
nagbabantay ng mga hayop. Nang makita nila si Jose, nagbalak silang
patayin siya, “Narito na ang ambisyoso. Patayin natin siya, at ihulog sa
balon. Tingnan nga natin kung magkatotoo pa ang panaginip niya.” Pero
napagkasunduan na lang nilang ibenta si Jose sa mga mangangalakal na
Ishmaelitang dumaraan at papunta Egipto.
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Pinunit nila ang kanyang damit na bigay ng kanyang ama, isinawsaw sa
dugo ng kambing at ipinakita sa kanilang ama at sinabi, “Nakita po namin
ito. Kay Jose po ba ito o hindi?” Tiningnang mabuti ni Israel ang damit at
sabi, “Oo, sa kanya ‘to. Pinatay siya ng mabangis na hayop at kinain.”
Umiyak siya nang malakas, “Mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa
pagkamatay ng anak ko!”
Samantala, si Jose ay ibinenta naman ng mga nakabili sa kanya kay
Potifar, kapitan ng mga guwardiya ng hari ng Egipto. Napansin ni Potifar
na si Jose ay ginagabayan ng Dios at pinagpapala sa lahat ng ginagawa
niya. Dahil doon, tinaasan niya ang posisyon ni Jose at ginawang
tagapamahala at katiwala ng kanyang buong sambahayan at mga ariarian. Pinagpala din ng Dios ang sambahayan ni Potifar dahil kay Jose.
Dahil si Jose ay bata pa at guwapo, nagustuhan siya ng asawa ni Potifar.
Palagi siyang pinipilit nitong sumama sa kanya sa kama. Pero
tumatanggi si Jose, at sinasabi, “Hindi ko magagawang pagtaksilan ang
amo ko at magkasala sa Dios!” Isang gabi pag-uwi ni Potifar, nagsumbong
ang asawa niya at pinagbintangan si Jose, “Ang aliping Hebreo na dinala
mo dito, tinangka niyang gahasain ako.”
Galit na galit si Potifar sa narinig niya, kaya ipinakulong niya si Jose sa
kulungan ng hari. Pero patuloy pa rin siyang ginabayan at sinamahan ng
Dios kahit sa kulungan. Napansin ng tagapamahala ng mga bilanggo ang
kabutihan ng Dios kay Jose, kaya naging panatag siya at ipinagkatiwala
niya kay Jose ang mga bilanggo at lahat ng ginagawa sa kulungan.
Patuloy na ginabayan ng Dios si Jose at pinagpala sa lahat ng kanyang
ginagawa.
Binigyan din siya ng Dios ng kakayahan na magpaliwanag ng panaginip.
Isang araw, napansin niyang malungkot ang dalawang bilanggo na
dating mga tauhan ng hari. Sinabi nilang nanaginip sila at di nila
maintindihan, kaya ipinaliwanag ni Jose sa kanila ang panaginip nila.
Nagkatotoo ang paliwanang ni Jose. Pagkatapos ng tatlong araw, sa
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kaarawan ng hari, ang isang tauhan ay ipinapatay, ayon sa paliwanag ni
Jose. Ang isa naman ay pinalaya at ibinalik sa dati niyang posisyon, tulad
din ng paliwanag ni Jose. Sinabi niya sa tauhang ito, “Alalahanin mo ako
kapag nasa mabuti ka nang kalagayan. Banggitin mo rin ako sa hari para
matulungan mo rin akong makalabas dito.” Pero di man lang siya inalala
nito.
Pagkaraan ng ilang taon, nagkaroon ng ilang mga panaginip ang hari na
sobrang ikinabahala niya. Sa isa sa mga panaginip na iyon, may nakita
siyang pitong matatabang baka na kinakain ng pitong payat na baka!
Wala ni isa man sa mga matatalinong tauhan ng hari ang
makapagpaliwanag kung ano ang ibig sabihin noon. Ngayon, naalala si
Jose ng tauhang nakasama niya sa kulungan at sinabi sa hari ang
kanyang kakayahang magpaliwanag ng panaginip.
Kaya pinatawag ng hari si Jose at tinanong, “Totoo nga bang marunong
kang magpaliwanag ng panaginip?” “Hindi po ako, Mahal na Hari,” sagot ni
Jose, “kundi ang Dios ang siyang magbibigay ng kahulugan ng mga
panaginip ninyo kaya wala kayong dapat ikabahala.”
Ikinuwento ng hari kay Jose ang panaginip niya at ipinaliwanag ito ni
Jose, “Sa loob ng pitong taon, magiging labis ang kasagaan sa buong Egipto.
Pero susundan po agad ito ng pitong taon na matinding taggutom. Sigurado
pong ganito ang mangyayari, kaya ipinaalam ito sa inyo ng Dios.” Natuwa
ang hari kay Jose kaya ginawa niya itong gobernador sa buong Egipto –
pangalawang pinakamataas na posisyon, sumunod lang sa hari!
Sa sumunod na pitong taon, naglakbay si Jose sa buong Egipto para
siguraduhing maraming pagkain ang naiipon sa bawat lugar.
Tatlumpung taon pa lang si Jose nang mga panahong iyon.
Lumipas na ang pitong taon at dumating ang taggutom na umabot sa
buong mundo. Ang mga tao na mula pa sa iba’t ibang bansa ay
nagpupunta sa Egipto para bumili ng pagkain kay Jose.
4/12

Nang makita ni Israel na nauubusan na ng pagkain ang kanyang pamilya,
ipinadala niya ang mga anak niya sa Egipto. Nang dumating ang
magkakapatid para bumili ng pagkain, hindi nila nakilala si Jose at
yumukod sila sa kanya bilang paggalang. Naalala ni Jose ang panaginip
niya noon na naging dahilan ng galit nila sa kanya. Hindi muna sinabi ni
Jose sa kanila kung sino siya. Noong una nagkunwaring malupit si Jose
sa kanyang mga kapatid, inakusahan pa silang mga espiya at
ipinakulong.
Pero di nagtagal, pagkatapos ng ilang beses na pagkikita at dalawang
beses na paglalakbay ng kanyang mga kapatid, di na siya nakatiis. Sinabi
na niya sa kanila kung sino siya, “Ako si Jose, ang kapatid n’yong pinagbili
n’yo at dinala dito sa Egipto para maging alipin!” Di makapagsalita ang
mga kapatid niya – nagulat at natakot! Sino ba sa kanila ang magaakalang magkakatotoo nga ang mga panaginip ng kapatid nila? Natakot
sila na baka gantihan sila ni Jose.
Pero naging mabuti si Jose sa pagsasalita sa kanila, “Wag kayong magalala. Hindi ko kayo sinisisi sa nangyari sa akin. Gumawa ang Dios para ang
masamang ginawa n’yo sa akin ay maging para sa ikabubuti. Siya ang
naglagay sa akin sa posisyong ito para mailigtas ang buhay ng maraming
tao. Ngayon ako ang bahala sa inyo. Susustentuhan ko kayo ng pagkain pati
ang mga anak n’yo.”
Nang marinig ng hari na dumating ang mga kapatid ni Jose, inimbitahan
niya si Israel at ang kanyang buong pamilya na sa Egipto na tumira.
Ibinigay niya sa kanila ang pinakamagandang lupa para sa kanila,
maraming pagkain, at mga bagong damit! Buong pamilya ni Israel ay
lumipat sa Egipto, nakaligtas sa taggutom at siyang-siya sa mga
pagpapalang ibinigay ng Dios sa kanila sa pamamagitan ni Jose.

The Sovereignty of God
Bad things happen to God’s people. Si Abel, anak nina Adan at Eba,
pinatay ng kapatid niyang si Cain dahil sa inggit at galit. Dito sa kuwento
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natin ngayon, parang ganun din nangyari. Kahit wala namang
ginagawang masama si Jose, pinag-initan siya ng mga kapatid niya.
Muntik na ring patayin. Sariling kapatid ibinenta, pinagtakpan pa ang
ginawa nila at di sinabi sa tatay nila. Sa kabila ng naranasan ni Jose,
sinamahan pa rin siya ng Dios, ginamit iyon ng Dios para pagpalain siya
sa Egipto. Lahat ng ginagawa niya nagtatagumpay. Nang sumunod siya
sa Dios, at di nagpatangay sa tukso at nanatiling sexually pure, siya pa
ang nakulong. Pero sinamahan siya ng Dios, napromote pa siya sa
kulungan. Kahit di man lang siya naalala ng pinalayang bilanggo, inaalala
naman siya ng Dios. At naging gobernador pa siya ng buong Egipto. Sino
ba mag-aakalang gawa ng tao yun? Di ba ang Dios ang gumagawa at
ginamit niya ang mga masamang ginawa ng tao sa atin para sa
ikabubuti din natin? Kaugnay ito sa layunin ng Dios na pagpalain tayo.
Hindi lang para sa ikabubuti natin, para din sa ikabubuti ng ibang tao.
Di ba’t gusto ng Dios na maging pagpapala tayo sa iba? Kahit gaano man
kahirap o kasakit ang sapitin natin, mangyayari pa rin ‘to. Ang pamilya ni
Jose naligtas sa taggutom. Mangyayari ba iyon kung di naibenta si Jose?
Ang sambahayan ni Potifar, pinagpala ng Dios dahil kay Jose. Ang buong
Egipto, pati ibang mga bansa nabuhusan ng pagpapala dahil kay Jose.
Naalala n’yo ba ang pangako ng Dios kay Abraham? Totoo ang sabi ni
Jose sa mga kapatid niya, “Totoong nagplano kayo ng masama sa akin,
pero plinano na ng Dios na magdulot iyon ng kabutihan na siyang
nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom” (Gen. 50:20).
Hindi lang para sa kabutihan natin at ng ibang tao, lalo na para sa
karangalan ng Dios. Makikita ng maraming tao na ang Dios ang kasama
ni Jose, gumagabay sa kanya. Nagtatagumpay lahat ng ginagawa niya
dahil sa Dios. God is sovereign, in control of everything that is
happening – good or bad. ‘Yan ang gusto ng Dios na makita natin. Oo
nga’t mananagot ang tao dahil sa kasalanang ginagawa nila, pero dito sa
kuwentong ito malinaw na malinaw sa buhay ni Jose na anumang
nangyaring masama sa buhay natin na dahil sa ginawang masama ibang
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tao ay hindi makahahadlang para matupad ang pangako ng Dios. Ang
totoo pa nga, gagamitin ito ng Dios para sa ikabubuti natin at ng ibang
tao, at para sa karangalan ng Dios.
Anumang sakit ang naranasan ninyo dahil sa ginawa ng iba…sexual
abuses, parental neglect, niloko sa pera, betrayed by a friend, iniwan ng
asawa, pinagsamantalahan ng boyfriend…oo masakit iyan. Pero di tayo
dapat mawalan ng pag-asa. Ang mga naranasan natin naranasan din ni
Jose. At lalo na ng Panginoong Jesus nang siya’y traydurin ng sarili niyang
kaibigan, iwanan ng kanyang mga tagasunod, at ipako sa krus ng
kanyang mga kababayan. Pero ano sabi ng unang mga Cristiano sa
kanilang panalangin tungkol doon, “Sa kanilang ginawa, natupad na ang
inyong balak noon. At ito’y nangyari ayon sa inyong kapangyarihan at
kalooban” (Acts 4:28). Kaya makatitiyak din tayo, di man natin
naiintindihan ngayon, na may magandang layunin ang Dios sa mga sakit
at hirap na dinaranas natin.
Paano naman ngayon iyong mga masamang ginawa natin sa ibang tao?
Kanina nilagay natin ang sarili natin kay Jose. Pero paano kung tayo ang
mga kapatid niya na gumawa ng masama? Ganoon din, di pa rin
mahahadlangan ang layunin ng Dios. Pero di tayo masyadong convinced
kapag sariling kasalanan natin ang nakikita natin. Kung alam lang nila
kung gaano ka karumi noon, o hanggang ngayon. Di ka naman katulad ni
Jose, siya lumayo sa tukso, pero baka ikaw pa nga ang lumapit sa
babaeng may-asawa na. Paano kung di naman ako katulad ni Jose?
Paano kung ako ang nanloko ng kapatid ko? Paano kung ako ang amang
nagpabaya sa mga anak ko? Oo nga’t may pananagutan tayo sa mga
kasalanan natin…and we will suffer the consequences. But remember
the grace of God? He can triumph even over the worst things we did in
the past…his grace is greater than all our sins. Kaya nga may chapter 38
sa pagitan ng kuwento ni Jose sa Genesis 37-50. Hindi ito tungkol kay
Jose, kundi sa kapatid niyang si Juda.

The Story of Judah
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May mga bagay sa kuwentong ito na sensitibo sa pandinig ng bata, at
asahan niyong magtatanong sila sa inyo. Tulad din ng maraming naging
kuwento na sa Genesis – nang malasing si Noe, nang magkaanak si
Abraham sa di niya asawa, nang sipingan si Lot ng mga anak niya, nang
magkaasawa ng higit sa isa si Jacob, nang sipingan ni Reuben ang nanay
ng kapatid niya. Kung magtanong sila bakit nandito sa Bible ang mga
ganitong kuwento na di magandang basahin, ipaliwanag natin: the Bible
is brutally honest about the sinful condition of man (kasama tayo dito),
even by those God will use to accomplish his purposes. Tulad pa nito…
Si Juda ang pang-apat na anak na lalaki ni Jacob kay Leah. Pinangalanan
siyang Juda dahil pagkapanganak sa kanya ay sinabi ni Lea, “Ngayon,
pupurihin ko ang Panginoon.” Dahil sa inggit at galit nila sa kapatid nilang
si Jose na paborito ng kanilang ama, si Juda at ang kanyang mga kapatid
ay nagsabwatan para patayin siya. Pero itong si Juda ang nagsabing ‘wag
na lang siyang patayin, “Ano ba ang mapapala natin kung papatayin natin
siya? Ipagbili na lang natin siya sa mga Ishmaelitang dadaan.” Kaya
ipinagbili nila si Jose.
Pagkatapos maibenta si Jose, humiwalay siya sa mga kapatid niya at
tumira sa Adulam, at doon siya nakapangasawa ng isang taga-Canaan.
Naging anak niya sina Er, Onan, at Shela. Napangasawa ng panganay
niyang si Er si Tamar. Pero dahil sa kasamaan ni Er, pinatay agad siya ng
Dios. Kaya sabi ni Juda sa sumunod niyang anak na si Onan, “Pakasalan
mo ang hipag mo dahil tungkulin mo iyan sa namatay mong kapatid, para
magkaanak siya sa iyo.” Dahil sa pagkamakasarili ni Onan ay di sila
nagkaanak ni Tamar, kaya pinatay din siya agad ng Dios. Dahil sa takot ni
Juda sa mga nangyari sa dalawa niyang anak, pinauwi muna niya si
Tamar sa bahay ng magulang niya, “Umuwi ka muna at bumalik na lang
dito kapag binata na si Shela.”
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Di nagtagal, namatay na rin ang asawa ni Juda. Nagbinata na si Shela
ngunit di pa rin binibigay ni Juda si Shela para kay Tamar. Dahil dito,
nagbalak ng masama si Tamar. Nagpanggap siyang isang babaeng
bayaran, at nang makita siya ni Juda di niya ito nakilala. Lumapit si Juda
sa kanya, at dahil sa akalang babaeng bayaran siya, sabi niya, “Halika,
sumama ka sa akin.” Tanong naman ni Tamar, “Ano naman ang ibabayad
mo sa akin?” Sagot ni Juda, “Bibigyan kita ng isang kambing.” Sabi ni Tamar,
“Para sigurado, ibigay mo munang garantiya ang ginagamit mong pantatak,
panali at pati ang iyong tungkod.” Ibinigay naman ito ni Juda sa kanya.
Dahil sa nangyari, nabuntis si Tamar, na manugang ni Juda.
Pagkalipas ng tatlong buwan, may nagbalita kay Juda, “Ang manugang
n’yo pong si Tamar ay nagbebenta ng dangal at nabuntis.” Galit na sinabi ni
Juda, “Dalhin n’yo siya sa labas ng lungsod at sunugin.” Nang dadalhin na si
Tamar sa labas, sabi niya, “Ang may-ari ng pantatak, panali at tungkod na
ito ang siyang ama ng dinadala kong sanggol.” Nakita ni Juda na sa kanya
iyon, kaya ang sabi niya, “Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala dahil
hindi ko pinayagang mapangasawa niya ang anak kong si Shela.” Si Tamar
ay nagkaanak ng kambal sa biyenan niyang si Juda – sina Perez at Zera…
Pagkatapos ng halos 20 taon, nagkaroon ng malaking taggutom sa
Canaan. Nabalitaan ni Juda at ng kanyang mga kapatid na may pagkain
sa Egipto kaya pumunta sila roon para bumili. Noong una, hindi pa nila
alam na si Jose pala ang naging gobernador sa bansang iyon. Kaya ng
pagbintangan ni Jose ang mga kapatid niya na mga espiya at
magnanakaw, at dahil doon ay pinaiwan ang bunso nilang si Benjamin
para ikulong, nagmakaawa si Juda kay Jose, “Kung uuwi kami na hindi siya
kasama, tiyak na mamamatay sa sobrang lungkot ang aming ama…Kaya
Mahal na Gobernador, ako na lang po ang magpapaiwan dito bilang alipin
ninyo, at payagan n’yo na lang po siyang makauwi kasama ng mga kapatid
niya. Hindi po ako puwedeng umuwi nang hindi kasama ang anak niya.
Hindi ko po kayang tiisin na makita ang masamang mangyayari sa aming
ama.”
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Hindi na napigilan ni Jose ang kanyang pag-iyak kaya nagpakilala na siya
sa kanyang mga kapatid. Nabalitaan ito ni Jacob kaya sinundo siya ng
mga kapatid ni Jose at lumipat ng tirahan ang kanilang pamilya sa
Egipto. Nang mamamatay na si Jacob, binasbasan niya ang kanyang mga
anak. Ganito ang sabi niya kay Juda: “Ikaw, Juda, pupurihin ka at igagalang
ng iyong mga kapatid. Tatalunin mo ang iyong mga kalaban. Katulad ka ng
batang leon…Patuloy kang mamumuno, Juda. Magmumula sa mga lahi mo
ang magiging mga pinuno. Kaya magbibigay ng buwis sa iyo ang mga bansa
at susunod sila sa iyo.” Pagkatapos, nanalangin si Israel, “O Panginoon,
naghihintay po ako sa inyong pagliligtas.” Bago siya mamatay ay ibinilin
niyang ilibing siya kasama nina Abraham at Isaac sa Canaan, sa lupang
ipinangako ng Dios na magiging kanila magpakailanman.

The Sovereignty of God
God’s people do bad things. Oo, kay Jose medyo maganda ang
portrayal. Pero most of the time hindi naman good examples ang mga
characters sa Bible tulad ni Juda. Oo nga’t ayaw ng Dios sa kasalanan at
mananagot tayo kasi nga makatarungan ang Dios. Pero may ginagawang
paraan ang Dios para mailigtas tayo sa kapahamakang dulot ng
kasalanan natin. Hindi tayo dapat maniwala sa “karma” kasi merong Dios
– and he is sovereign over all, and he is gracious. He did not give us as
our sins deserve. We see that over and over again in the Story. Si Jacob,
di ba’t dinaya pa niya ang kapatid at tatay niya, bakit siya pa ang
pinagpala ng Dios? Because God is gracious, kahit na sa panahong
gumawa tayo ng masama, gagamitin ng Dios para baguhin tayo, para sa
ikabubuti natin. Parang mahirap paniwalaan?
Tingnan niyo si Juda…di ba’t masama ang ginawa niya? Manugang niya
iyon, o kahit hindi pa niya alam, lumapit siya sa babaeng bayaran…kahit
ba patay na ang asawa niya…di pa rin natuwa ang Dios doon. Pero
ginamit iyon ng Dios para marealize niya ang kasalanan niya. At sa dulo
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ng kuwento…hindi ba’t malaking pagbabago ang ginawa sa kanya ng
Dios? Handa pa niyang ipagpalit ang sarili niyang buhay para mailigtas
ang kapatid niyang si Benjamin?
A transformation from selfishness to selflessness. Kaya ding gawin sa
atin ng Dios iyon. Anuman ang kalagayan natin ngayon. Anumang sugat
na dulot ng nakaraang mga kasalanan natin ang dala-dala pa rin natin
ngayon, kayang pagalingin ng Dios. Sexual addiction…internet
pornography…premarital sex…anger…adultery…kahit ano pa iyan,
walang imposible sa Dios.
Gagamitin iyang lahat ng Dios para sa ikabubuti mo, para makita mo ang
pangangailangan mo sa Dios, para lumapit ka sa kanya. Hindi lang para
sa iyo, kundi para ang ibang tao din ay pagpalain. Nakita ko iyan nang
may magpa-counsel sa akin na mag-asawa na naging isyu ang adultery,
pinakausap ko sila sa isa pang mag-asawa na ganoon din ang
pinagdaanan. Pinagpala sila ng Dios at naging pagpapala din sa iba.
Paano naging pagpapala? Dahil ba sa mabuting ginawa nila? Hindi ba’t
dahil doon sa masamang nagawa din nila kung saan nakita nila ang laki
ng biyaya ng Dios.
Paano ginamit ng Dios na pagpapala si Juda? Narinig n’yo ang basbas ni
Israel sa kanya? “Magmumula sa mga lahi mo ang mga magiging pinuno
(o hari)” (Gen. 49:10). Sa anak ni Juda na si Perez nagmula si Haring
David. At sa kanya din nagmula ang Hari ng mga hari, the Lion of Judah,
ang Panginoong Jesus na siyang naging sagot ng Dios sa panalangin ni
Israel, “Naghihintay po ako sa inyong pagliligtas” (Gen. 49:18). Sino ang
nanay ni Perez? Si Tamar, manugang ni Juda. Ang lahing patungo sa
Panginoong Jesus ay nagpatuloy dahil sa imoralidad ni Juda at Tamar.
Ha? Oo, because God is sovereign and he is gracious. Mahirap
ipaliwanag pero totoo, at ang dapat lang nating sabihin ngayon ay tulad
ng ibig sabihin ng pangalan ni Juda, “Pupurihin ko ang Panginoon” (Gen.
29:35). Because where sin abounds, grace abounds all the more (Rom.
5:20). At “alam natin na sa lahat ng bagay (mabuti man o masama,
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masama mang ginawa sa atin o tayo ang may gawa), gumagawa ang
Dios para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na kanyang tinawag
ayon sa kanyang layunin” (Rom. 8:28).
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God Shows Himself in Suffering
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Bad Things Happen to God’s People
Bad things happen to God’s people. Nakita natin ‘yan last week sa
kuwento ng Dios sa buhay ni Jose. Ang nangyari sa buhay niya ang
dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala sa karma. Kasi naniniwala tayo
sa grace ni God, sa sovereignty niya. Magagawa niya ang lahat,
gagamitin niya kahit ang masasamang ginawa sa atin o ginawa natin
para sa ikabubuti natin, para sa ikabubuti ng iba, at para sa karangalan
niya.
Alam nating totoo ito. Pero di ganoon kadaling paniwalaan kung puro
masasama nakikita nating nangyayari sa buhay natin. Madaling sabihin
sa ibang tao na humihingi ng tulong o payo sa atin, pero di madaling
tanggapin kung di naman nila nakikita o naiintindihan bakit kailangan o
bakit pinahintulutan ng Dios na mangyari iyon.
Bilang pastor, marami na akong narinig sa inyong mga tanong na,
“Pastor, bakit po nangyayari ito sa amin? Para kaming nasa kumunoy at
di na makaahon! Wala bang katapusan ang problema namin sa pamilya?
Bakit kami?” Marami na sa inyo ang nakita kong umiyak, at iniiyak ko din
iyan sa Panginoon sa panalangin.
Maraming Cristiano na nasalanta ng baha sa Cagayan de Oro at Iligan
ang nagtatanong din niyan. Pati mga pamilya ng mga daan-daang
Cristianong pinatay ng mga radikal na Muslim sa Nigeria noong
nakaraang taon, iyon din ang tinatanong. Kahit pa nakatapos ako ng
Master of Divinity sa seminary, di ko agad masasagot. Kahit kami ngang
mag-asawa nagtatanong sa Dios. Malaki ang nawala sa pera namin last
year. Lord, bakit nangyari iyon? Di agad masasagot ang ganoong tanong.
Pero ang prayer ko, sa pamamagitan ng kuwentong ito, makatulong sa
inyo at makatulong din kayo sa mga taong magtatanong.
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Dito muna tayo sa aklat ni Job, bago pumunta sa Exodus. Kasi ang mga
pangyayari dito ay nangyari, sabi ng mga Bible scholars, sa panahon
nina Abraham. At bukod doon, magandang follow-up ito sa kuwento ni
Jose. Ganito ang kuwento…

The Suffering of Job
Si Job, na taga-Uz, ay isang lalaking may magandang relasyon sa Dios,
sumusunod sa kanya at umiiwas sa kasalanan. Pinagpala siya ng Dios at
binigyan ng asawa, sampung anak, maraming tauhan, 7,000 tupa, 3,000
kamelyo, 500 pares ng baka, at 500 asno. Palagi siyang naghahandog sa
Dios at nananalangin para sa kanyang pamilya.
Isang araw, lumapit ang mga anghel sa harapan ng Dios at sumama sa
kanila si Satanas. Sinabi sa kanya ng Dios, “Napansin mo ba ang lingkod
kong si Job? Wala siyang katulad sa mga tao sa buong mundo dahil may
malapit siyang relasyon sa akin at may malinis na pamumuhay.” Sagot ni
Satanas, “Kaya lang naman siya ganyan kasi pinagpapala mo siya at
iniingatan. Subukan mong kunin ang lahat ng kanyang kayamanan at
sigurado akong itatakwil ka niya.” Sabi ng Dios, “Sige, tingnan natin, kunin
mo ang lahat ng nasa kanya, basta ‘wag mo lang siyang sasaktan.”
Isang araw, may nagbalita kay Job, “Ninakaw po ang inyong mga baka at
asno at pinatay ang mga tauhan n’yo!” Di pa tapos magsalita ang tauhan
ni Job, may sumunod na naman at sabi, “May bumagsak pong apoy mula
sa langit at natupok ang mga tupa n’yo kasama ang mga nag-aalaga!” May
isa pa, “Tinangay po ang mga kamelyo n’yo at pinatay pati mga tauhan
n’yo!” May dumating pa at sabi, “Habang nagkakasiyahan po ang mga anak
n’yo sa bahay ay bumagsak ang bahay at namatay silang lahat!” Malungkot
na malungkot si Job sa mga narinig niyang balita. Umiyak siya at
lumuhod at sinabi, “Ipinanganak akong walang dala, mamamatay din
akong walang-wala. Ang Dios ang nagbigay, siya din ang kukuha. Purihin
ang kanyang pangalan!”
Sinabi ng Dios kay Satanas, “Nakita mo na, tapat pa rin si Job sa akin kahit
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na nawala ang lahat sa kanya.” Sagot ni Satanas, “Kung siya naman ang
saktan mo, siguradong tatalikuran ka na niya.” Sabi ng Dios, “Sige, gawin
mo ang gusto mo, basta ‘wag mo lang siyang papatayin.”
Umalis si Satanas, at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga pigsa mula
ulo hanggang paa. Nakakadiri at masakit ang naging kalagayan ni Job,
kaya sinabi ng asawa niya, “Tapat ka pa rin sa Dios? Sumpain mo na siya at
nang mamatay ka na!” Sagot ni Job, “Bakit? Mabubuting bagay lang ba ang
tatanggapin natin sa Dios at hindi ang masasama?”

Suffering, Sin, Satan, and the Sovereignty of God
Suffering and Sin. Alam na natin sa Chapter 2 ng The Story of God na
pumasok ang paghihirap at sakit dahil sa kasalanan, at ang kasalanan
naman dahil sa pagrerebelde ni Satanas at ng ibang mga anghel na
sinundan naman ng pagsuway nina Adan at Eba sa Dios. Ang suffering
ay bahagi ng consequence o parusa ng Dios sa kasalanan. Kaya nga
pinaalalahanan ng Dios si Cain na mag-ingat dahil naghihintay ang
kasalanan na tuklawin tayo. Pero ibig sabihin ba noon, na sa tuwing
dumaranas ng paghihirap ang isang tao ay dahil pinaparusahan siya ng
Dios sa ilang kasalanang ginawa niya? Ang taong naniniwala sa karma,
sasabihing “Siyempre.” Pero ang taong naniniwala sa Salita ng Dios,
sasabihing “puwedeng oo, puwede ring hindi.” Si Job, mayaman dati,
sagana sa buhay, may masayang pamilya pero naghirap, nagkasakit,
nawalan ng pamilya. Dahil ba nagkasala siya sa Dios? Di ba’t ang Dios na
ang nagsabi na walang katulad si Job sa mga tao sa mundo, may
magandang relasyon sa kanya at sumusunod.
Suffering and Satan. Naghirap si Job, hindi dahil sa nagawa niyang
kasalanan. Baka naman si Satanas ang dapat sisihin? Yes and no. Sa
kuwento, makikita nating si Satanas ang gumawa para mawala ang mga
kayamanan ni Job, patayin ang pamilya niya, at magkasakit siya. Kayang
gawin ito ni Satanas, at dapat siyempre ay mag-ingat tayo dahil siya ay
parang leong umaatungal na naghihintay ng pagkakataon para tayo’y
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sakmalin. But Satan is not sovereign, he is not all-powerful. Hindi siya
dapat sisihin sa lahat ng masamang nangyayari sa buhay natin, tulad ng
ginawa ni Eba na ang ahas ang sinisi sa kahihiyang inabot nila. Oo nga’t
naroon ang kamay ni Satanas sa nangyari kay Job. Pero hindi niya
naman magagawa iyon kung di siya pahihintulutan ng Dios. Nagpaalam
pa nga siya sa Dios.
Suffering and the Sovereign God.Alam ni Job na di dahil sa kasalanan
niya kaya siya nagkaganoon. Pero di niya alam ang naging pag-uusap ng
Dios at ni Satanas. Kahit di niya alam iyon, ang alam niya ipinahintulot
iyon ng Dios na mangyari. Walang nangyayari sa buhay natin na di alam
ng Dios. Pero sa halip na sisihin ang Dios, nagpuri pa siya sa Panginoon.
Sa kabila ng sakit, hirap, kawalan, nagpuri pa rin siya sa Dios dahil alam
niyang karapatan ng Dios na lumikha sa kanya ang magbigay ng buhay
at bumawi nito, magbigay ng pagpapala at bumawi nito. Sa kabila ng
iyak at hinagpis ay naroon pa rin ang pagsamba. Hindi siya tumalikod sa
Dios at nanatiling tapat sa kanya, kahit pa ang asawa niya ay hinihimok
siyang tumalikod na sa Dios.

The Counsel of Job’s Friends
Nabalitaan ng tatlong kaibigan ni Job ang nangyari. Kaya dinalaw siya
nina Elifaz, Bildad at Zofar para aliwin. Naawa sila sa kalagayan ni Job
kaya wala silang masabi at sinamahan lang nila si Job sa loob ng pitong
araw. Pagkatapos nito, nagsimula nang dumaing si Job…
Job: Isinusumpa ko ang araw na isinilang ako! Bakit ba hindi pa pinigilan ng
Dios ang pagsilang ko nang hindi ko na naranasan ang ganitong hirap? Mas
mainam pa sigurong mamatay na lang ako. Di ako makakain, walang tigil
ang nararamdaman kong sakit! Ito na nga ang kinatatakutan kong
mangyari. Gusto ko nang magpahinga, ang gulu-gulo na ng buhay ko
ngayon!
Nagsimulang kausapin siya ng kanyang mga kaibigan…
4/11

Elifaz: Dati ikaw ang nagbibigay ng payo sa mga naghihirap? Bakit ngayon,
ikaw na ang nanghihina at nawawalan ng pag-asa? Isipin mo ngayon, may
tao bang matuwid na ganyan ang sasapitin tulad mo? May tao bang malinis
sa paningin ng Dios na Manlilikha? Hindi ba’t sa sarili ring kagagawan ng tao
kaya dumarating ang kahirapan at kaguluhan? Ang Dios ang nagtutuwid sa
iyo, kaya kung ako sa iyo, lalapit ako sa Dios. Makinig ka kasi naranasan na
namin ‘to.
Job: Alam n’yo ba kung bakit ako nakapagsalita nang ganoon? Hindi n’yo
nga kayang timbangin ang bigat ng dinaranas ko ngayon. Hiling ko lang
naman sa Dios na patayin n’ya na ko para mawala nang lahat ‘to. Kahit
naman nagkaganito ako, di ko naman itinakwil ang mga salita niya. Kala ko
dadamayan n’yo ko kasi mga kaibigan ko kayo, di pala kayo maaasahan.
Tatahimik ako kung sasabihin n’yo sa akin kung ano ang nagawa kong mali
at bakit ako nagkakaganito. Kung hindi, tigilan n’yo na ang paghusga sa
akin, dahil wala naman akong nagawang kasalanan. Panginoon, bakit n’yo
po ito ginawa sa akin? Ano po ba ang kasalanan ko sa inyo? Kung meron
man, bakit di n’yo na lang ako patawarin at nang matapos na lahat ng ito?
Bildad: Kelan ka titigil ng pagsasalita ng walang kabuluhan? Makatarungan
ang Dios. Nagkasala laban sa kanya ang mga anak mo kaya pinarusahan
sila. Tanungin mo ang mga matatanda. Sasabihin nilang ang halamang
tubig ay di nabubuhay ng walang tubig. Ganoon din ang sasapitin ng mga
taong tumatalikod sa Dios. Pero ang matuwid, hindi itatakwil ng Dios.
Job: Tama naman ang sabi mo, pero sino ang makapagpapatunay na wala
siyang kasalanan sa Dios? Sinong makikipagtalo sa Dios at magtatagumpay?
Marunong siya at makapangyarihan sa mga gawa niya, sino ang
makapagrereklamo sa kanya? Ang magagawa ko lang naman ay
magmakaawa. Panginoon, natutuwa ba kayo sa nangyayari sa akin? Alam
n’yo naman ang buhay ko pero sino ang magtatanggol sa akin? Bakit
ginamit n’yo ang inyong kapangyarihan laban sa akin?
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Zofar: Paano mo mapatutunayang wala kang kasalanan? Magsalita sana
ang Dios at sabihin ang mga di mo alam. Kaya mo bang unawain ang lahatlahat tungkol sa Dios? Kung magsisisi ka lang at lalapit sa Dios,
makakalimutan mong lahat ng paghihirap na nararanasan mo.
Magkakaroon ng liwanag ng pag-asa sa buhay mo.
Job: Akala n’yo ba’y mas marunong pa kayo kaysa sa akin? Di n’yo ba naisip
na ang mga taong lumalaban sa Dios, bakit sila pa ang maginhawa ang
buhay? Walang silbing makipagtalo pa ako sa inyo. Para kayong mga doktor
na walang silbi. Tumahimik na lang kaya kayo. Sa Dios ko na lang ito
idudulog. Kahit patayin pa niya ako, patuloy pa rin akong magtitiwala sa
kanya. O Dios ko, ang hiling ko lang naman ay tigilan n’yo na ang ginagawa
n’yong pahirap sa akin. Kausapin n’yo naman ako at sagutin ang mga
tanong ko. Maikli lang naman ang buhay naming mga tao, bakit ganito pa
ang kailangang maranasan ko?
Elifaz: Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, at baka matisod pa ang iba sa
mga salita mo. Bakit ka nagsasalita ng masama laban sa Dios? Kaya mo
bang mamuhay nang malinis sa paningin niya? Maghihirap habambuhay
ang mga taong nagrerebelde sa Makapangyarihang Dios. Di siya
makakatakas. Kaibigan, ito ang payo namin sa iyo: magpasakop ka na sa
Dios at makipagkasundo ka sa kanya. Tiyak na pagpapalain ka niya ulit
kung susunod ka sa kanya.
Job: Akala ko nandito kayo para aliwin ako, pero bakit lalo n’yo pa kong
pinahihirapan? Ang payat ko na at nanghihina pa. Pinagtatawanan ako ng
tao. Sinugatan ako ng Dios. Tapat naman ako sa kanya, alam n’ya iyon, pero
bakit nangyayari ‘to? Sabi ng iba, ‘wag daw akong mag-alala, may makikita
rin akong liwanag. Pero wala naman, nagdidilim na nga ang mga paningin
ko at malapit na akong mamatay.
Bildad: Hayan ka na naman, Job. Ayusin mo nga ang mga salita mo.
Sinasaktan mo lang ang sarili mo dahil sa galit mo. Ang taong masasama
tiyak na mamamatay, mawawalan sila ng tirahan, ng pamilya, ng mga
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kaibigan, dahil hindi sila kumikilala sa Dios.
Job: Paulit-ulit n’yo lang akong iniinsulto. Akala n’yo ba’y matuwid kayo?
Akala n’yo ba’y dahil sa kasalanan ko kaya nangyayari ‘to? Ang Dios ang may
gawa nito sa akin! Ang Dios! Umiiyak ako’t humihingi ng tulong sa kanya. Di
naman siya sumasagot. Nawala na ang lahat sa akin. Nilayuan na ako ng
mga kaibigan ko. Pinagtatawanan ako ng mga bata. Nandidiri sila sa akin.
Pero ito ang pag-asa ko: alam kong buhay ang Dios na aking Tagapagligtas,
siya ang magpapawalang-sala sa akin. Nasasabik akong mamatay kasi sa
araw na iyon, makikita kong mukhaan ang Dios.
Zofar: Sandali lang ang saya ng mga taong masama at di naniniwala sa
Dios. Sa paggawa nila ng masama ay binubusog nila ang sarili nila, pero
bubusugin din sila ng Dios ng kahirapan. Matitikman nila ang pait ng galit ng
Dios. Ipapakita niya sa lahat ang kasalanan nila.
Job: Hindi naman sa tao ang daing ko, kundi sa Dios. Isipin nga ninyo, bakit
humahaba ang buhay ng masasama? Bakit sila pa ang masagana ang
buhay? Bakit sila pang tumatalikod sa Dios ang parang pinagpapala niya at
bakit di niya parusahan? Isipin n’yo nga ang sagot diyan! Paano n’yo ngayon
mapapalubag ang loob ko? Hindi naman totoo ang mga sinasabi n’yo!
Walang kuwenta! Alam ng Dios ang mga daing ko sa kanya. Gusto ko nang
malaman at maintindihan kung ano ang sasabihin niya. Pero malaya siya
kung ano ang gusto niyang gawin, at walang makapipigil sa kanya. Pero
bakit sa halip na liwanag ang makita ko, bakit puro kadiliman? Ang mga
ginto nga mahirap hanapin sa minahan, paano pa kaya ang karunungang
nanggagaling sa Dios? Nasaan na ang Dios ko?

What’s Wrong with this Counseling Session?
Noong una, maganda ang ginawa at sinabi ng mga kaibigan ni Job nang
makita ang paghihirap niya. Bakit maganda? Kasi wala silang ginawa at
walang sinabi. Di ba’t karaniwang kapag may nakita tayong kapatid
nating may problema ay mahalagang samahan natin siya, umiyak
kasama niya, sa halip na solusyunan agad o magsalita tungkol sa
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problema niya. Sa loob ng pitong araw maganda, pero nang magsimula
na silang magsalita, yun na ang naging problema, kaya makikita natin sa
katapusan ng kuwento mamaya na papagalitan sila ng Dios sa mga
sinabi nila kay Job. Anong mali sa counseling session nila?
Talking too much, not listening. Ang dami nilang mga sinabi. Di sila
nakikinig sa mga daing ni Job. May mga tanong si Job, “Bakit ganoon?
Bakit ganito?” ni hindi nila pinapansin. Akala nila mas may alam sila sa
mga nangyayari. Ni hindi rin naman nila alam ang usapan ng Dios at ni
Satanas. Hindi naman nila alam ang lahat ng detalye ng buhay ni Job,
ang mga iniisip niya, ang mga nasa puso niya. Kaya sabi ni Job na wala
silang kuwentang doktor, imbes na gumaling ang maysakit, lumalala pa.
Dapat tumahimik na lang sila. Maganda ang intensiyon nila, tulad din ng
iba sa atin dito kapag may nagshare ng problema, sasabihin natin, “OK
lang iyan, maaayos din ang lahat, gaganda rin ang takbo ng buhay mo
bukas.” Sigurado ka?
Condemning Job, not comforting. Bakit? Kasi mali ang theology nila,
mali rin ang application nito. Oo nga’t may kahirapan dahil sa kasalanan,
pero hindi ibig sabihing lahat ng kahirapan ay sanhi ng kasalanang
nagawa natin. Di ba’t ang Dios na mismo ang nagsabing walang katulad
si Job sa kanyang pagiging matuwid? Ang Panginoong Jesus, pinako ba
siya sa krus dahil masama siyang tao? Ang mga misyonerong pinaguusig, makasalanan ba sila’t pinapahirapan sila? Sa halip na makatulong
ang mga kaibigan ni Job, lumala pa. Hinusgahan na agad nila si Job.
Hindi naman iyon ang kailangan niya noong panahong iyon.
Trying to solve Job’s problems, not helping him listen to God. Sabi
nila, basta magsisi ka lang, tumalikod sa kasalanan, sumunod sa Dios,
magiging maganda ang lahat, pagpapalain ka ulit niya. Hmmm…di ba’t
ganoon na naman ang buhay niya? Bakit di naging maganda? Akala nila
alam nila ang solusyon, akala nila nasa kanila ang karunungan. Pero di
ba’t dapat na tinulungan nila si Job na makinig sa Dios? Na hayaan ang
Dios na gumawa ng solusyon? Ang problema natin nasa Dios ang
8/11

solusyon, wala sa tao. Ang mahalaga, sa halip na salita tayo nang salita, o
makinig nang makinig sa payo ng iba – gaano man kahalaga iyon – mas
mahalagang ang Dios ang pakinggan natin, hayaan nating siya ang
gumawa.

The Revelation of God
Nang wala nang masabi si Job at ang kanyang mga kaibigan,
pinagsabihan sila ng mas nakababatang si Elihu, na kanina pa nakikinig
sa usapan nila.
Elihu: Oo nga’t mas matanda kayo sa akin, pero ang karanasan at
katandaan ay hindi garantiya ng karunungan. Ang Dios na
Makapangyarihan ang nagbibigay nito. Job, ‘wag mong sabihing hindi
sinasagot ng Dios ang daing mo, ang totoo, paulit-ulit siyang nagsasalita,
hindi lang siya pinapansin ng tao. Kaya tumahimik ka at makinig.
Makatarungan ang Dios at hindi siya gumagawa ng mali. Kung loloobin
niyang kunin ang buhay ng isang tao, karapatan niya iyon. ‘Wag mong
masamain ang Dios. Tama lahat ng ginagawa niya. Sa paghihirap tinuturuan
tayo ng Dios na makinig sa kanya. Kahit sa panahon ng bagyo at baha, may
sinasabi pa rin ang Dios. Di natin maunawaan ang kanyang kadakilaan kaya
‘wag kang titigil sa pagpupuri sa kanya. Pagkatapos magsalita ang lahat,
mula sa isang ipu-ipo ay sinagot ng Dios si Job.
Dios: Ang mga sinabi mo’y nagpapatunay lang na di mo alam ang mga
nangyayari. Humanda ka, tatanungin kita, sumagot ka kung kaya mo!
Nasaan ka ng inilatag ko ang pundasyon ng mundo habang ang mga anghel
ko ay sumisigaw sa tuwa? Sino ang nagsabi sa alon ng dagat na hanggang
diyan ka lang? Sino ang nagpapasikat at nagpapalubog sa araw? Alam mo
ba kung paano nabubuo ang ulan? Kaya mo bang hawakan ang mga bituin
sa langit? Sino ba ang nagpapakain sa mga leon at mga kambing? Ikaw ba
ang nagbigay ng lakas sa kabayo? Ikaw ba ang nagdisenyo sa ganda ng mga
ibon? Ikaw ba ang nagturo sa lawin kung paano lumipad? Masasabi mo
bang mali ako?
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Job: Nahihiya po akong sumagot sa inyo. Tatahimik na lang po ako.
Patuloy siyang kinausap ng Dios at ipinakita sa kanya ang kanyang
karunungan at kapangyarihang di maaabot ng tao. Kaya sumagot si
Job…
Job: Alam ko pong magagawa n’yo ang lahat at walang makapipigil sa inyo.
Inaamin ko pang nakapagsalita ako ng mga bagay na di ko naman lubos na
naiintindihan. Noon ay narinig ko lang ang tungkol sa inyo pero ngayon ay
nakita ko na kayo. Nahihiya ako sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo.
Nagsisisi po ako at nagpapakumbaba sa harap n’yo.
Pagkatapos ng mga ito, pinagalitan ng Dios ang tatlong kaibigan ni Job
dahil hindi sila nagsalita ng buong katotohanan tungkol sa Dios, di tulad
ng ginawa ni Job. Sinabihan sila ng Dios na maghandog para
maipanalangin sila ni Job at mapatawad ng Dios. Ipinanalangin nga sila
ni Job at sinagot naman ng Dios ang kanyang panalangin. Muli siyang
pinagpala ng Dios at binigyan pa ng doble ng kanyang kayamanan noon.
Nagkaroon ulit siya ng malaki at masayang pamilya, nabuhay nang 140
taon pa at nakita pa ang kanyang mga anak at mga apo bago mamatay.

The Word and Work of God in the Suffering of His Children
Akala ni Job, nawala na ang Dios. Akala natin iniiwan tayo ng Dios sa
panahon ng kahirapan natin. Akala natin hindi niya sinasagot ang mga
daing natin. Pero dito sa huling bahagi ng kuwento nakita nating God
shows himself in our sufferings.
In our suffering, God is shouting…so we need to be silent and listen to
what he is saying. Bago magreklamo, bago makinig sa iba. Kung hindi
naman kayo ang naghihirap at may lumapit sa inyo, tulungan n’yo siyang
makinig sa sinasabi ng Dios. Mas mahalaga ang sasabihin ng Dios kaysa
sa sinasabi nating mga tao. Tumingin ka sa nilikha ng Dios, may sinasabi
siya. Sa Bibliya, malinaw ang sinasabi niya. Sa mga pangyayari sa buhay
natin, lalo na sa panahon ng sufferings, meron din.
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In our suffering, God is sovereign…so we need to submit and trust his
wisdom and power. He is our Creator and Sustainer. Ang tanong natin
hindi dapat, “Bakit?” Walang obligasyon ang Dios na ipaliwanag sa atin
ang mga ginagawa niya. Tulad ng tanong ng mga tagasunod ni Jesus
nang may nakita silang isang ipinanganak na bulag, “Sino po ang
nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang magulang
niya?” Sagot ni Jesus, “Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala
siya o ang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang
kapangyarihan ng Dios” (John 9:2-3). Ang tanong natin dapat ay, “Paano
mabibigyang karangalan ang Dios sa pangyayaring ito?” At, “Ano ang
gagawin kong tugon?”
If we listen to God, and submit to his will, what will happen? Tulad din ni
Job na bumalik at naging doble pa ang kanyang kayamanan, at
nagkaroon ulit ng masayang pamilya? Maaaring oo, maaaring hindi. Ang
gustong sabihin ng Dios, na siya ang nagbibigay, siya rin ang bumabawi,
siya rin ang saganang magbalik ng mga pagpapala. At kung di man
maibalik ang kayamanang nawala sa atin, ang pamilyang nawala sa atin,
sinasabi ng Dios, “Anumang mawala sa iyo, hinding-hindi kita iiwanan.
Hindi ang kasalanan, o ang kamatayan, o ang kahirapan, o ang Kaaway,
o anumang bagay sa mundong ito ang maaaring makapaghiwalay sa iyo
at sa akin.” Sa lahat ng nakay Cristo, ito ang pangako ng Dios. Ito ang
pinanghawakan ni Job, “Buhay ang aking Tagapagligtas. Nananabik
akong makita siya. Mawala na ang lahat sa akin, ‘wag lang ang aking
Dios.” Iyon ang gusto ng Dios, masabik tayong makita siya. Pagdating ng
araw na iyon, wala nang sakit, wala nang hirap. Bakit? Kasi ang ating
Tagapagligtas ay dumanas na ng hirap para sa atin na mga nagtitiwala
sa kanya.
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We Don’t Select the Stories We Need to Hear
Alam nating lahat ang kuwento kung bakit may Palm Sunday. Ilang araw
na lang bago patayin at ipako sa krus ang Panginoong Jesus, pumasok
siya sa Jerusalem (ang political at religious center ng Israel). Sakay ng
isang asno, sinalubong siya ng mga tagasunod niya na nagsisigawan sa
tuwa dahil sa mga himalang nasaksihan nilang ginawa ni Jesus. Sinabi
nila, “Pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Mayroon na
tayong magandang relasyon sa Dios. Purihin ang Dios sa langit” (Luke
19:35-38).
Maganda ang kuwento ng isang pamilya at isang bayang ang Dios ang
kinikilalang hari. At pinangungunahan ng mga taong maka-Dios. Pero
kapag ang isang pamilya o isang bayan ay malayo sa Dios, hindi
maganda ang kuwentong kalalabasan. Kapag palayo nang palayo sa
Dios at hindi na siya ang kinikilalang hari, pasama nang pasama ang
kuwento. At ayaw nating marinig ang ganitong kuwento, ayaw nating
iparinig o ipanood sa mga anak natin. Siyempre pipiliin nating pakinggan
o panoorin ang magagandang kuwento. Kapag nanonood kayo ng isang
pelikula tapos kasama n’yo ang anak n’yo, sa kalagitnaan bigla na lang
may eksenang sobrang malaswa o sobrang violent, gusto n’yong takpan
ang mata at tainga niya.
Pero ibang usapan na kapag mga kuwento sa Bibliya ang pag-uusapan
natin. Pinili ito ng Dios na ilagay dito para ibukas natin ang mata at
tainga natin para tingnan, pakinggan, at pag-isipan. May mga bagay dito
na parang ayaw nating ikuwento sa bata o kahit tayo ayaw nating
basahin dahil nakapangingilabot ang mga pangyayari. Pero hindi tayo
ang pipili dito ng kuwentong papakinggan natin. Ang Dios ang pipili. May
apat na kuwento na gusto ng Dios na pakinggan natin ngayon. Ang
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unang dalawa ay mahirap pakinggan, ang huling dalawa ay masarap
pakinggan. Lahat ng kuwentong ito ay may kinalaman sa bayan ng
Betlehem sa Juda na siyang pangunahing tribo o lahi ng Israel.

Two Bad Bethlehem Stories
Story of Judges 17-21. Sa panahong iyon, wala pang hari sa Israel, kaya
ang bawat isa ay gumagawa kung ano ang tama sa paningin nila, kung
ano ang gusto nilang gawin. May isang Israelita na taga-Efraim na ang
pangalan ay Mica. Isang araw, sinabi niya sa nanay niya, “Narinig ko pong
isinumpa n’yo ang kumuha ng 1,100 pilak n’yo. Heto na po. Ako po ang
kumuha.” Sabi ng nanay niya, “Patawarin ka sana ng Dios, anak. Ihahandog
ko ngayon ang mga pilak na ito para maligtas ka sa sumpa.” Pagkatapos,
ang ilan sa mga pilak na ito ay pinagawa ng kanyang nanay na isang
imaheng dios-diosan at inilagay sa bahay ni Mica. Nagpagawa pa si Mica
ng mga dios-diosan sa loob ng kanyang bahay, at ng espesyal na damit
pampari. At ginawa niyang pari ang anak niyang lalaki.
Samantala, may isang binatang Levita na nakatira sa Bethlehem ng Juda.
Ang pangalan niya ay Jonatan at apo siya ni Moises. Nang umalis siya
para humanap ng malilipatan, napadaan siya sa bahay ni Mica. Nang
malaman ni Mica na isa siyang Levita, inalok niya ito, “Dito ka na lang
tumira sa amin. Gagawin kitang tagapayo at pari. Susuwelduhan kita ng
sampung pilak kada taon. Ako na bahala sa isusuot at kakainin mo.” Nang
pumayag ang Levita, sinabi ni Mica, “Ngayon tiyak na pagpapalain na ako
ng Dios dahil may pari na ako na mula sa lahi ni Levi.”
Isang araw, may limang lalaki na mula sa lahi ni Dan ang napadaan sa
bahay ni Mica habang naghahanap sila ng lugar na sasakupin para sa
lahi ni Dan. Nakita nila ang mga dios-diosan sa loob ng bahay. Nalaman
din nilang ginawang pari ni Mica ang Levitang kasama niya. Pag-uwi nila,
ikinuwento nila sa mga kasama nila ang nakita nila sa bahay ni Mica.
Kaya bumalik sila at ninakaw ang mga dios-diosan ni Mica. Niyaya din
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nila ang Levita, “Sumama ka sa amin. Gagawin ka naming pari ng isang lahi
ng Israel, kaysa naman ngayon pari ka lang ng isang bahay.” Pumayag
naman ang pari.
Pagkatapos maibigay ng Dios sa lahi ni Dan ang Laish, ipinatayo nila
roon ang mga dios-diosan na ipinagawa ni Mica at sinamba nang
mahabang panahon. Si Jonatan at ang kanyang mga naging anak ang
nagsilbing pari sa lahi ni Dan.
Nang panahon ding iyon, may isang Levitang taga-Efraim ang nakapagasawa ng isang aliping taga-Betlehem sa Juda. Pero nagtaksil ito sa
kanya at umuwi sa kanila sa Betlehem. Pagkaraan ng apat na buwan,
nagdesisyon ang Levitang sunduin na ang asawa niya. Pinatuloy siya ng
babae sa kanilang bahay. Naiuwi niya ang kanyang asawa pagkatapos ng
limang araw dahil na rin sa kakulitan ng biyenan niya na ayaw pa silang
paalisin. Palubog na ang araw nang makarating sila sa Gibea na sakop
ng lahi ni Benjamin.
Matagal silang nakaupo sa plasa at akala nila’y wala nang mag-aalok sa
kanila ng matutulugan. May napadaan na isang matandang lalaki, nakita
sila at inalok na tumuloy sa bahay niya. Pagdating nila sa bahay,
pinakain sila doon at nagkakasiyahan pa nang may dumating na mga
masasamang tao at pinaligiran ang bahay ng matanda. Kinalabog nila
ang pintuan at sumigaw, “Palabasin mo ang bisita mong lalaki para
makipagtalik kami sa kanya.” Sumagot ang matanda, “Huwag n’yong
gagalawin ang bisita ko. Kung gusto n’yo, ito na lang anak kong dalaga at
ang asawa niya ang ibibigay ko sa inyo.”
Pinalabas ng Levita ang asawa niya at ibinigay sa kanila. Magdamag
nilang pinagsamantalahan ang babae. Mag-uumaga na nang bumalik
ang babae sa bahay. Bumagsak na lang siya sa may pintuan ng bahay.
Paglabas ng Levita para umuwi na, nakita niyang nakahandusay ang
asawa niya. Sinabi niya sa kanya, “Bumangon ka na. Uuwi na tayo.” Di na
3/11

sumagot ang asawa niya. Patay na pala. Inuwi niya ang bangkay ng
asawa niya at pagdating sa kanila, pinagputul-putol niya sa 12 bahagi
ang katawan nito at ipinadala sa 12 lahi ng Israel.
Sinabi ng mga nakakita nito, “Wala pang nangyari na katulad nito mula
nang umalis ang mga Israelita sa Egipto. Ano kaya ang mainam gawin
ngayon?” Nagtipon ang mga Israelita sa Mizpah, at ipinatawag ang asawa
ng babaeng pinatay. Pagkatapos niyang ikuwento sa kanila ang ginawa
ng mga taga-Gibea, nagkaisa silang lusubin ito. Nagpadala sila ng
mensahe sa mga lahi ni Benjamin na ibigay sa kanila ang mga lalaking
gumawa ng kahalayang ito para patayin. Hindi sila pinansin ng mga tagaBenjamin. Kaya tinipon nila ang 400,000 sundalo para labanan ang
26,000 sundalo ng Benjamin. Pagkatapos ng labanan, iilan na lang ang
natirang buhay sa lahi ni Benjamin.
Nang panahong iyon, walang hari sa Israel, kaya bawat isa ay gumagawa
kahit anong gusto nilang gawin.

Idolatry, Lust, and Violence
Money, sex and power. Lumang problema na ‘to ng mga tao. Kitangkita rin ito sa kuwento ng Israel. Kung tutuusin ang highlight nga ng
kuwentong ito ay iyong problema nila sa loob, hindi mga kaaway nila na
ibang bansa. There is a spiritual darkness hovering over the people
Israel, the chosen nation of God. Hindi naman masama ang pera at
materyal na mga bagay. Hindi naman masama ang sex at
pakikipagrelasyon sa ibang tao. Hindi naman masama ang
kapangyarihan at makilala ng mga tao. Pero kapag iniligay ang mga ito
sa trono ng puso ng tao at hinayaang ito ang maghari, doon pumapasok
ang kadiliman sa buhay, sa pamilya at sa isang bansa. Ganoon nga ang
nangyari kasi walang hari sa Israel. Hindi Dios ang kinikilalang hari kundi
ang sarili. Ginagawa ang gustong gawin, kahit ayaw ng Dios.
Idolatry. Nagiging problema ang money, sex, and power kung
sasambahin ito. This is the attitude of idolatry: “If I don’t have it, I won’t
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be happy, my life is not complete.” Si Mica ninakaw ang pera ng nanay
niya. Tapos gumawa ng sariling dios! Pumili pa ng sariling pari. Gusto
niyang ang dios niya ay nakokontrol niya, hindi ang Dios ang
kumokontrol sa kanya. Tapos ito namang galing sa lahi ng Dan, ninakaw
mga imaheng ginawa ni Mica, at siyang sinamba nila pagkatapos ibigay
ng Dios sa kanila ang lupang para sa kanila. Pati pari sinulot. Ito namang
pari, andun ang ambisyong mas mataas ang posisyon, mas influential, di
naman kalooban ng Dios. Dahil sa pera at personal na ambisyon,
tinalikuran nila ang Dios.
Lust. Kung ano iyong bagay na tingin mong kailangan mo para maging
masaya ka, iyon ang pinakananais mong makuha. Kung ito ay pagnanais
na higit sa pagnanais sa Dios, lust ang tawag doon. “I need to get it!”
Kaya nga naiingit ang mga taga-Dan kay Mica at pinagnasahan ang pari
niya at mga dios-diosan. Kaya nga ang asawa ng Levita doon sa
ikalawang kuwento ay naging unfaithful. Ang mga lalaki sa Gibea di
makatiis sa kahalayan nila at gustong makipagtalik sa Levitang bumisita
sa lugar nila. Paano kung ang isang bagay na pinagnanasahan hindi
nakuha? Doon pumapasok ang violence.
Violence. “I will do whatever it takes to get it.” Kaya kinabog nila ang
pintuan ng matanda para makuha ang gusto nila. Gusto nila lalaki,
babae ang ibinigay. Inabuso nila, ginahasa. Walang awa, basta makuha
ang gusto nila. Di bale nang masaktan ang iba. Ito namang Levita, sa
halip na ipagtanggol ang asawa niya, hinayaang mangyari iyon ‘wag lang
siya mapahamak. Tapos para makapaghiganti, hinati-hati ang katawan
ng asawa niya para ipa-LBC sa bawat tribo ng Israel. Ang 11 tribo ng
Israel nagkaisang labanan ang Benjamin. Sa halip na mga taga-Canaan
ang patayin nila gaya ng utos ng Dios, sariling kababayan pa nila.
Too much idolatry, lust and violence. Ganoon pa rin naman ang
nangyayari ngayon. Last week pinagpray namin ng asawa ko ang
Cambodia gamit ang Operation World. Nakasulat din dito ang spiritual
darkness in Cambodia. Genocide noong 1970s and 1980s. Almost all
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Christians (90%) and Buddhist monks were murdered. Kaya bata ang
populasyon nila ngayon, 60% under 24 years. Karamihan sa kanila
exploited at abused. Laganap ang kahirapan at corruption sa gobyerno
kaya 1.5 million mga bata ang nagtatrabaho na. 100,000 ang nasa nasa
sex trade. 20% ng mga turista ang nakikinabang dito, bukod pa sa mga
locals na nahuhumaling din sa mga prostitutes. Ang mga magulang
binebenta ang mga anak sa mga traffickers sa halagang 10 dollars! They
have one of the highest rates of HIV in Asia. Sa Pilipinas kaya? Tinatawag
pa man din tayong Christian nation, isang bansang relihiyoso at makaDios! Pero nandoon din ang spiritual darkness. Poverty and corruption
are rampant. There were 75,000 street kids in Manila. Sex trade? 100,000
children and 400,000 women! Sex industry is the fourth largest source of
income.
Hindi ba’t sa loob ng bahay nagsisimula ang ganyang problema? Merong
10 million OFWs, 245,000 seamen (the largest in the world!). That means,
millions of families with at least one of the parents are absent. Children
are growing up without spiritual protection. Tulad sa panahon ng Judges,
hindi na naikukuwento sa kanila ang Story of God. Hindi lang naman
pagan rituals, rape, o murder ang pinag-uusapan natin dito. Kapag ang
mga magulang ay walang inaatupag kundi trabaho at pagpapayaman,
nakikita ng bata kung sino ang dinidios nila. Ang adultery nangyayari din
sa loob ng bahay sa pamamagitan ng Internet pornography. Ang lust
nakikita din sa window shopping, o pagnanasa sa isang bagong kotse.
Kaya para kumita, exaggerated ang presentation ng isang produkto para
makabenta lang. Hindi natin nakikita ang spiritual darkness sa bahay
natin, sa bansa natin kasi maaaring bulag tayo o kung hindi man,
nagbubulag-bulagan sa katotohanan na ang kadiliman ay nagmumula sa
puso nating walang kinikilalang hari maliban sa sarili. Gustong ipakita ng
Dios na determinado siyang baguhin ‘to.

The First Good Bethlehem Story
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Story of Ruth 1-4. Sa panahon ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom
sa Israel. Kaya inilipat ni Elimelec ang kanyang pamilya – ang kanyang
asawang si Naomi at dalawang anak na lalaki – mula sa Betlehem
patungong Moab. Dito na namatay si Elimelec. Dito na rin sa Moab
nakapag-asawa ang kanyang mga anak ng mga Moabita – sina Ruth at
Orpah. Pagkatapos lang ng 10 taon namatay na rin ang dalawang lalaki.
Nabalitaan ni Noemi na pinagpala ng Dios ang bayan niya at nagbigay
ulit ng mabuting ani. Naghanda siyang bumalik sa Betlehem. Kinumbinsi
niya ang mga manugang niya na bumalik na lang sa kanila. Sabi niya,
“Umuwi na kayo sa inyo. Ipakita sana ng Dios ang kabutihan niya sa inyo,
tulad ng ginawa n’yo sa pamilya ko. Sana makapag-asawa pa kayo ulit.
Huwag na kayong sumama sa akin. Mas mapait ang sinapit ko. Pinahirapan
ako ng Dios.”
Nakumbinsi naman si Orpah, pero si Ruth naman ay desididong sumama sa
biyenan niya. Sabi ni Noemi kay Ruth, “O, bakit nandito ka pa? Sumama ka
na sa bilas mo na bumalik na sa kanila at sa kanilang dios.” Sagot ni Ruth,
“Kung saan kayo pumunta, doon din ako. Ang bayan n’yo ay bayan ko rin.
Ang Dios n’yo ay Dios ko rin. Isinusumpa ko sa Dios na hindi kita iiwan
hanggang mamatay ako.”
Kaya isinama na ni Noemi si Ruth. Nang malapit na sila sa Betlehem,
sinalubong siya ng mga kakilala niya, “Si Noemi ba ‘to?” Sagot niya,
“Huwag n’yo na akong tawaging Noemi, kundi Mara dahil pinapait ng
Makapangyarihang Dios ang buhay ko.”
Panahon ng anihan nang dumating sila sa Betlehem. Isang araw
nagpaalam si Ruth na mamumulot siya ng mga natitira at nalalaglag na
mga uhay sa bukid na inilalaan para sa mga mahihirap at mga dayuhan.
Napadpad siya sa bukid ni Boaz na isang mayaman at
maimpluwensiyang tao. Pagdating ni Boaz sa bukid, napansin niya si
Ruth. Kinausap niya, “Anak, dito ka na lang sa bukid ko mamulot hangga’t
di pa natatapos ang anihan. Ibinilin ko na sa mga tauhan ko na maging
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mabait sa iyo at ‘wag kang gagalawin.” Sumagot si Ruth, “Bakit po ang bait
n’yo sa akin?” Sabi ni Boaz, “May nagkuwento sa akin ng mga ginawa mo
para sa pamilya ni Noemi. Pagpalain ka sana ng Dios!” Pagkatapos, niyaya
ni Boaz si Ruth na mananghalian kasama ang mga tauhan niya.
Paglubog ng araw umuwi na si Ruth, inuwi kay Noemi ang mga napulot
niya, iniabot ang pasalubong niyang pagkaing itinira niya habang
nanananghalian siya, at ikinuwento sa kanya ang mga nangyari
maghapon. Natuwa si Noemi sa kuwento ni Ruth.
Isang araw, sinabi ni Noemi kay Ruth, “Anak, gusto kong si Boaz ang
mapangasawa mo. Isa siyang kamag-anak at may tungkuling pangalagaan
ka bilang asawa. Ihanda mo ngayon ang sarili. Mag-ayos ka. Mamayang
gabi, sa may giikan, pumunta ka at hintayin mo siyang makatulog.
Puntahan mo at iangat ang kumot sa paanan niya at doon ka mahiga.”
Ginawa nga ni Ruth lahat ng ibinilin sa kanya ng biyenan niya. Nang
maalimpungatan si Boaz, nagulat siya na may babae sa paanan niya.
Dahil madilim, hindi niya nakilala. Kaya nagpakilala si Ruth at sinabi, “Isa
po akong malapit na kamag-anak na dapat n’yong pangalagaan. Takpan po
ninyo ako ng damit ninyo kung maipapangako ninyong papangalagaan ako
bilang asawa.” Sumagot si Boaz, “Gusto kong gawin lahat ng sinabi mo,
dahil alam naman ng lahat na isa kang mabuting babae. Kaso lang, meron
pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Sige, dito ka muna
matulog ngayon. At bukas na bukas din, aalamin ko kung gagampanan niya
ang tungkulin niya. Kung hindi, ako ang bahala sa iyo.”
Bago sumikat ang araw, bumangon si Ruth at umuwi kay Noemi.
Ikinuwento niya ang plano ni Boaz. Sabi ni Noemi, “Maghintay ka, anak,
dahil hindi iyan hihinto hanggang maisaayos niya ngayon ang hinihiling mo.”
Nang araw ding iyon, pumunta nga si Boaz sa may pintuang bayan kung
saan pinapagtibay ang mga usaping legal. Tinawag niya ang mga
matatanda at mga saksi. Kinausap niya ang lalaking tinutukoy niya at
tinanong kung gusto niyang tubusin ang mga pag-aari ni Elimelec, pati
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na rin ang biyudang si Ruth para mapangasawa. Hindi pumayag ang
lalaki at sinabi, “Ikaw na lang ang tumubos.” Iniabot niya ang isa niyang
sandalyas bilang katibayan ng transaksiyon. Sinabi ni Boaz, “Saksi kayong
lahat sa araw na ito na tutubusin ko ang mga pag-aari ni Elimelec na
ipinamana sa asawa ni Ruth, at kasama nito ay pakakasalan ko si Ruth para
manatili ang lahi ng asawa niya kung magkaroon kami ng anak.”
Ikinasal sina Boaz at Ruth. Niloob ng Dios na magkaanak sila ng isang
lalaki. Pinangalanan nilang Obed ang apo ni Noemi. At naging apo
naman nitong si Obed ay si David, na siyang magiging hari sa Israel.

Loyalty, Love, and Sacrifice
Money, sex and power are not bad. God created them to bring him
glory. Pero naging Dios ito ng mga Israelita kaya nagkaroon ng spiritual
darkness sa bansa nila. Pero may liwanag tayong nasilayan sa kuwento
ni Ruth.
Loyalty, not idolatry. “I don’t need it to be happy, my life is complete, I
have God. I will use it for the glory of God.” Initially hindi ito nakita sa
pamilya ni Elimelec. Pumunta sila sa Moab dahil sa taggutom at
nagkulang sa tiwala sa Dios. Pinag-asawa pa ng Moabita ang mga anak,
na ipinagbabawal din ng Dios. Pero naipakita ito sa loyalty hindi ng isang
Israelita kundi ng isnag Moabita! Ipinakita ni Ruth ang loyalty niya lang
kay Noemi, kundi sa Dios ni Noemi. Iniwan niya si Chemosh na dios ng
mga Moabita at kumapit kay Yahweh ang Dios ng Israel, na siya namang
tinalikuran ng maraming Israelita. Nagsimula ito sa pamilya ni Noemi
nang maikuwento nila kay Ruth ang tungkol kay Yahweh. Si Boaz din,
sumusunod sa Dios sa utos na mag-iwan ng mga ani para sa mahihirap
at dayuhan. Hindi niya sinamba ang pera. He used his influence for the
glory of God.
Love, not lust. “I want to give what people need to be happy, namely,
God.” Naipakita ni Ruth kay Noemi ang kabutihan ng Dios nang
magpakasipag siya sa pagtatrabaho. Naipakita din ni Boaz ang
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kabutihan ng Dios kay Ruth at Noemi nang maging mabait siya sa kanila
at bigyan ng mga kailangan nila. Love desires to give. Lust desires to get.
Medyo naging tense ang situation nang isang gabing madilim, si Boaz at
Ruth lang ang nasa giikan. Parehong walang asawa. Kung sa mga
pelikula ngayon, alam n’yo na kung saan mauuwi ito. Pero hindi ganoon
ang nangyari dito. Boaz was a man of honor. Ipinangako niyang
aalagaan niya si Ruth, hindi pagsasamantalahan.
Sacrifice, not violence. “I will do whatever it takes to make others
happy in God.” Boaz, kung ang isang lalaki ang kalooban ng Dios para
kay Ruth, OK lang sa kanya. Hindi niya ipipilit ang gusto niya. Handa
siyang magsakripisyo, na isantabi ang personal na interes alang-alang sa
kalooban ng Dios para kay Ruth. Ibang-iba ‘to sa nangyari sa Gibea sa
kuwento natin kanina. Ganoon din naman si Ruth, nagsakripisyo siya na
iwan ang sarili niyang bayan, para alagaan ang biyenan niya!

The Second Good Bethlehem Story
Madilim noon sa Israel, pero may liwanag na makikita. May pag-asa pa.
Paano mangyayari ‘to? How can change happen? From darkness to light!
From despair to hope! From sin to righteousness! Paano ito mangyayari
sa Israel? Sa Cambodia? Sa Pilipinas? Sa loob ng bahay natin? Sa sariling
buhay natin? May dalawang sagot akong ibibigay.
Ang isa ay makikita sa kuwento ni Ruth. May liwanag doon kasi may Dios
na kumikilos. Siya ang nagbigay ng ulan para magkaroon ulit ng bunga
ang mga pananim nila. Siya ang gumabay kay Ruth para mapadpad siya
sa bukirin ni Boaz. Siya ang may hawag ng sitwasyon para magkatuluyan
sina Boaz at Ruth. Siya ang nagkaloob ng anak sa kanila. Siya ang
kumilos para mapalitan ang kawalan ni Noemi ng kasagaan. Siya ang
kumikilos sa kuwentong ito para ihanda ang pagdating ng isang hari na
ibibigay niya sa Israel para muling magkaroon ng liwanag sa bansa nila –
ang apo ng anak nina Boaz at Ruth, si Haring David. Sa susunod na mga
linggo maririnig natin ang kuwento tungkol sa kanya. Pero ngayon
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ipinapakita na ng Dios sa atin kung sino siya at ano ang ginagawa niya
kahit sa mga panahon ng kadiliman at para bang wala nang pag-asa.
God brings light out of darkness.
May isa pa akong sagot sa tanong ko kanina. Natatandaan n’yong sinabi
kong apat ang kuwento ko ngayon at lahat may kinalaman sa Betlehem?
Pero di ko na kailangang ikuwento sa inyo kasi alam na ninyo kung ano
ang nangyari 1,000 taon pagkatapos ng kuwento natin ngayon. May
isang Hari na isinilang sa Betlehem. Siya ang “Anak ni David” (Matt. 1:1).
Nang makita siya ni Simeon nang ihandog siya sa templo, na naghihintay
ng pagdating ng hari ng Israel, sabi niya, “Siya ang magbibigay-liwanag”
(Luke 2:32) hindi lang sa Israel pati rin sa mga hindi Judio (tulad ni Ruth!).
Jesus said, “I am the Light of the World” (John 8:12). At ang Dios din ang
gumawa at nagbigay liwanag sa buhay natin nang marinig natin ang
kuwento ni Jesus (2 Corinthians 4:6). God brings the light of the gospel
of Jesus out of the darkness of our sinful hearts.
Anong pag-asa ng Israel, Cambodia, Pilipinas, at ng bayan natin na
nababalot ng gawa ng kadiliman? Tayo na mga tinawag ng Dios mula sa
kadiliman tungo sa kanyang kahanga-hangang liwanag (1 Peter 2:9-10),
at dahil nasa atin si Jesus, we are the light of the world (Matthew 5:14,
16). Nakita namin iyan nang nagprayerwalk kami ng asawa ko sa plaza,
ipinakita niya ang kadiliman sa paligid, at maging sa sariling puso namin
na hindi buo ang pagsunod sa kanya. Ito rin ang gusto niyang ipakita sa
iyo ngayon.
Transfer the throne back to God. Di mo makikita ang liwanag sa buhay
mo hangga’t ikaw ang naghahari-harian diyan. Bakit di mo ipaubaya sa
kanya? Trust in the God who sits on the throne. Kung ganito ang
gagawin natin, at tutulungan ang pamilya natin at ibang pamilya na
ganito rin ang patuloy na gawin, makikita natin ang liwanag sa buhay,
bahay at bayan natin.
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God Turns Mourning into Dancing
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It is my prayer that we can also say these words in our hearts: “I will
teach you hidden lessons from our past – stories we have heard and
known, stories our ancestors handed down to us. We will not hide these
truths from our children; we will tell the next generation about the
glorious deeds of the Lord, about his power and his mighty wonders”
(Psalm 78:2-4 NLT). Ito ang gusto nating mangyari sa church natin. Alam
natin ang Kuwento ng Dios, inaalala natin, minamahal at sinusunod
natin ang Dios sa Kuwentong ito, at hinahayaan nating bumago ito sa
kuwento ng buhay natin. At ikukuwento din natin ito sa iba. Sasanayin
bawat isa sa atin na matutong ikuwento ito sa iba na siya namang
ikukuwento sa iba, hangga’t makabuo tayo ng ilang pamilyang
magsasama-sama para maging isang “church” na siya namang
magsisimula ng iba pang mga “churches” sa iba’t ibang lugar. I hope that
this is also the desire of your hearts.
Ngayon, nasa 2 Samuel na tayo. Maglalaan tayo ng ilang linggo para pagusapan ang kuwento ng Dios sa buhay ni Haring David. Kung ngayon
lang kayo nakapakinig ng sermon dito at hindi n’yo nasimulan, puwede
kayong humingi ng Chronological Bible Reading Plan. Kung gusto n’yo ng
summary, magandang basahin ang Psalm 78. Isa itong awit tungkol sa
kuwento mula nang iligtas ng Dios ang mga Israelita mula sa 400-taong
pagkaalipin sa Egipto, pinagtiisan niya ang katigasan ng ulo nila sa loob
ng 40 taon sa disyerto bago makapasok sa lupang ipinangako ng Dios.
Pero noong nandoon na sila sa lupang bigay ng Dios, muli silang
tumalikod sa kanya at naging matigas ang ulo. Halos 400 taon na
namang nagpaulit-ulit ang kasalanan nila dahil hindi nila kinikilalang hari
ang Dios. Hanggang humiling na sila ng haring mamamahala sa kanila
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tulad ng ibang mga bansa. Nagalit ang Dios sa kanila dahil itinakwil nila
ang Dios at hindi sumang-ayon sa layunin niya sa kanila. Pero ibinigay pa
rin niya sa kanila si Saul.
At kapansin-pansin na hindi binanggit sa awit na ito ang tungkol kay
Saul, diretso agad kay David na ipinalit ng Dios sa kanya bilang hari. “He
chose David His servant and took him from the sheepfolds…to be
shepherd…over Israel, His inheritance. He shepherded them
with a pure heart and guided them with his skillful hands” (Psalm 78:7072 HCSB). Last week nakita natin na bagamat “anointed” na si David,
hindi pa siya ang official na hari, dahil buhay pa si Saul. At gusto ditong
ipakita ng Dios ang katuparan ng pangako niya na bibigyan sila ng hari
na galing sa lahi ni Judah (Gen. 49:10), na magliligtas sa kanila at
mamumuno.
Pero hindi lang family line at military/leadership skills ang ipinagkaiba
nina Saul at David. The issue is the heart. David had pure heart. Saul’s
heart was impure. Hindi siya sumunod sa Dios, hindi naging tapat, hindi
kumonsulta sa Dios. Pinagharian siya ng inggit, galit, at gusto niyang
ipapatay si David. Si David naman ay naging tapat na lingkod, nagtiwala
sa Dios, sumunod sa kanya, at kahit may pagkakataong patayin si Saul,
hindi niya ginawa. Ipinaubaya niya sa Dios ang paghihiganti.
Pinatutunayan ng Dios na si David ang karapat-dapat na hari ng Israel.
He was “a man after [God’s] own heart” (1 Sam. 13:14 ESV). It reminds us
that “the Lord looks on the heart” (1 Sam. 16:7 ESV).
The heart of a man is seen in the songs that he sings. Ito ang mga awit
niya nang hinahabol siya ni Saul at parang wala siyang kakampi. “I love
you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my
deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield, and the
horn of my salvation, my stronghold” (Psa. 18:1-2 ESV). “O God, save me
by your name, and vindicate me by your might” (Psa. 54:1 ESV). “O God,
you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh
faints for you, as in a dry and weary land where there is no water” (Psa.
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63:1 ESV). David really has “a pure heart” – he loves the Lord his King and
Savior. How about you? What are the songs you are singing? How’s your
heart?
Ang burden ng susunod na bahagi ng kuwento (2 Samuel 1-6; parallel
with 1 Chronicles 10-16) ay kung paano patuloy na pinatunayan ng Dios
na tama ang pagpili niya kay David na pumalit kay Saul. Bago pa man
siya ang umupo sa trono, pinakita niyang karapat-dapat siya dahil nasa
kanya ang presensiya ng Dios.

The Mourning of David
Hango sa 1 Cronica 10; 2 Samuel 1-4. Nakipaglaban ang mga Filisteo sa
mga Israelita. Dito namatay si Saul, ang kanyang mga anak at mga
tauhan. Namatay si Saul dahil hindi siya naging tapat sa Dios , dahil
hindi niya tinupad ang utos ng Dios. Sa halip na sa Dios siya humingi ng
payo, dumulog pa siya sa isang espiritista. Pinatay siya ng Dios at
inilipat ang kaharian kay David.
Pagkaraan ng ilang araw, may isang binatang Amalekita ang pumunta sa
kampo ni David para ibalita ang nangyari. Nagpunit pa siya ng damit at
naglagay ng abo sa ulo para ipakitang nagluluksa siya. Ibinalita niya
kay David na patay na si Saul at ipinagmalaki pang siya ang pumatay.
Ibinigay rin niya kay David ang koronang kinuha niya kay Saul.
Pagkatapos, tinanong siya ni David, “Bakit hindi ka man lang natakot na
patayin ang haring pinili ng Dios? Dahil sa ginawa mo, ikaw lang ang
dapat sisihin sa kamatayan mo.” Pagkatapos, tinawag ni David ang isa sa
mga tauhan niya at inutusan ito, “Patayin ang taong ito!” Kaya pinatay ng
tauhan niya ang lalaki.
Dahil sa balitang narinig ni David at ng mga tauhan niya, pinunit nila
ang mga damit nila, umiyak, nagluksa at hindi kumain dahil sa
nangyari sa bayan ng Dios – kay Saul, sa mga anak niya at sa mga
Israelitang nakipagdigma’t namatay. Gumawa si David ng isang awit
ng kalungkutan: “O Israel, dakilang karangalan mo’y namatay sa bundok
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ng Israel. Nangamatay din ang magigiting mong sundalo. Magdalamhati
kayo para kay Saul. Ang magigiting na sundalo ng Israel ay nabuwal at
namatay sa labanan. Ang kanilang mga sandata’y nawala.”
Pagkatapos nito, nagsimula ang mahabang labanan sa pagitan ng mga
kampi kay Saul at ng mga tapat kay David. Lumalakas nang lumalakas
ang grupo ni David. Pero ang kay Saul naman ay humina nang
humina.
Nang makahanap ng magandang pagkakataon si Joab, kumander ng
kampo ni David, sinaksak niya sa tiyan si Abner, dating kumander ng
kampo ni Saul na lumipat na sa panig ni David. Nabalitaan ito ni David at
iniutos niya kay Joab at sa mga kasama niya, “Magluksa kayo at
makipaglibing kay Abner.” Nakipaglibing din si David at umiyak nang
malakas. Noong araw na iyon, hindi kumain si David kahit pilitin pa siya
ng mga tao. Natuwa ang mga tao sa ipinakita ni David. Nalaman ng
lahat na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Abner.
May natirang pang isang anak si Saul na ang pangalan ay Ishboshet.
Isang araw, habang nakahiga siya sa kama niya, may dalawang
magkapatid ang pumatay sa kanya at pinutol ang ulo niya. Pumunta
sila kay David at sinabi, “Narito po ang ulo ni Ishboshet, anak ng kalaban
n’yong si Saul.” Sumagot si David, “Anong gantimpala ang ibibigay ko sa
masasamang taong gaya n’yo na pumatay ng isang inosenteng tao!?”
Kaya iniutos ni David sa mga tauhan niya na patayin ang dalawa, at
sinunod naman nila ito.

A Story of Sorrow, a Song of Sorrow
A human king must represent the divine king. That’s what it means to be
created in the image of God. Yun ang problema kaya itinakwil ng Dios si
Saul at ipinalit si David. Dito sa kuwentong ito ipinakita kung paanong
ang puso ni David ay nagiging salamin ng puso ng Dios. Malungkot ang
Dios sa kamatayan, ang gusto niya sa tao ay mabuhay. Nalungkot siya
nang kinain nina Adan at Eba ang bunga ng punong ipinagbabawal ng
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Dios, na naging sanhi ng kamatayan ng tao. “I have no pleasure in the
death of the wicked…for why will you die, O house of Israel” ( Eze. 33:11
ESV; cf. 18:23). God is “patient toward you, not wishing that any should
perish” (2 Pet. 3:9 ESV). “For God so loved the world that he gave his only
Son, that whoever believe in him should not perish…” (John 3:16).
Nakita ang ganitong puso ng Dios sa puso ni David. Malinis ang kamay
niya at ayaw niyang patayin ang isang tao maliban na lang kung iyon ang
gustong mangyari ng Dios. Natuwa ang mga tao sa kanya dahil doon.
“Nalaman ng lahat ng mamamayan ng Israel na walang kinalaman si
David sa pagkamatay ni Abner” (2 Sam. 3:37 ASD). Bilang kumander ni
Saul na kaaway ni David, puwedeng maghiganti si David sa kanya. Pero
nakipaglibing pa siya at umiyak nang malakas. Ganoon din sa anak ni
Saul na si Ishboshet. Kahit isang threat sa kanya dahil sa panahong ito
hindi pa siya naghahari sa buong Israel dahil ang iba ay loyal pa sa
pamilya ni Saul. Pero hindi siya ang naghiganti. Pinarusahan pa niya ang
gumawa noon bilang hari na nagpapatupad ng hustisya. Ganoon din kay
Saul, wala siyang kinalaman sa kamatayan niya. Kaya ipinapatay niya
ang Amalekitang nagsinungaling at ipinagmalaking siya ang pumatay. At
sumulat siya ng awit ng kalungkutan sa pagkamatay ni Saul at ng mga
sundalo ng Israel.
Ganoon din naman ang Panginoong Jesus, ang hari nating galing sa lahi
ni David. Iniiyakan niya ang mga namamatay. Kahit mga kaaway niya,
iniiyak niya sa Dios. Sa halip na tayong mga kaaway niya ang mamatay,
siya na ang namatay para sa atin para lang tayo mabuhay. That’s our
King! At tayo na mga tagasunod niya, ganoon din ang nais niya. Kailan
ang huling beses na umiyak tayo para sa isang taong namatay dahil
alam nating kapahamakan ang sinapit niya? Si David, oo nga’t umiyak
siya sa Dios (makikita sa mga psalms of laments) kapag hinahabol siya
ng mga kaaway niya. Pero dito sa kuwento ngayon, iniiyak niya mismo
sa Dios ang kamatayan ng mga taong kaaway niya. Siyempre iiyakan din
natin kapag namatay ang taong may utang sa atin! E ang iniiyak naman
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natin para sa sarili din nating kapakanan. Pero paano yung mga taong
may atraso sa atin, natutuwa ba tayo kapag may masamang nangyari sa
kanila?
O kaya naman, ang mga taong araw-araw na nakakasalamuha natin na
patungo na sa kanilang kamatayan (hindi natin alam kung kailan!).
Nahahabag ba tayo sa kanila? Iniiyak ba natin sila sa Dios? Si David
walang pananagutan sa kamatayan ni Saul, ni Abner at Ishboshet. Tayo
kaya, baka pananagutan natin ang dugo ng mga taong mapapahamak
na hindi man lang natin nabanggit sa kanila ang tungkol sa Kuwento ng
Dios. Real men don’t cry? Really? King David cried. King Jesus cried. Hindi
mo ba dapat iiyak sa Dios ang nangyayari sa mga anak mo? Sa
kapitbahay mo? Sa bansa natin? Sa mga taga-Cambodia? Umiyak si
David dahil concern siya sa Israel at higit sa lahat sa karangalan ng Dios.
Iyon din ang dapat nating iiyak sa Dios.

The Dance of David
Hango sa 1 Samuel 4; 7; 2 Samuel 5-6; 1 Cronica 16 Nang mamatay na si
Saul na unang hari ng Israel, nagkaisa ang buong Israel na sabihin kay
David, “Mula pa noong una, kahit si Saul pa ang hari, kayo na po ang
namumuno sa mga Israelita sa labanan. Sinabi din sa inyo ng Dios, ‘Ikaw
ang gagabay sa mga mamamayan ko gaya ng paggabay ng isang pastol
sa mga tupa niya. Ikaw ang magiging pinuno nila.’” Noon din ay
pinahiran nila ng langis si David bilang tanda ng pagkilala sa kanya
bilang hari nila. Siya ay 30 taong gulang nang maging hari, at naghari
siya sa loob ng 40 taon.
Isang araw, nilusob ni David ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem.
Buong pagmamalaking sinabi ng mga Jebuseo kay David, “Hindi kayo
makakapasok dito, kahit mga bulag at pilay dito ay kaya kayong pigilan!” Sa
galit ni David, sinabi niya sa mga tauhan niya, “Lusubin n’yo ang mga
‘bulag at pilay’ na Jebuseo!” Nasakop ni David ang matatag na kampo
ng Zion, doon na siya tumira sa Jerusalem at tinawag niya itong
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Lungsod ni David. Nagpagawa siya ng pader sa palibot ng Jerusalem. At
habang tumatagal lalong nagiging makapangyarihan si David dahil
tinutulungan siya ng Dios na Makapangyarihan.
Nang panahong wala pang hari sa Israel, naagaw ng mga Filisteo ang
Kahon ng Kasunduan na kinaroroonan ng presensiya ng Dios.
Matagal din itong namalagi sa kampo ng mga Filisteo, pero nabawi din
ito at nanatili nang 20 taon sa bahay ni Abinadab. Nang si David na ang
hari ng Israel, ipinakuha niya ito. Isinakay ito sa kariton na inalalayan ni
Uza at Ahio. Pero nang matisod ang baka at hawakan ni Uza ang
kahon, nagalit ang Dios at pinatay niya si Uza. Nagalit din si David sa
Dios dahil sa nangyari. Noong una, dahil sa takot niya, nagdesisyon
siyang huwag munang dalhin sa Jerusalem ang Kahon. Pero hindi
nagtagal ay dinala rin niya ito sa Jerusalem.
Habang dala-dala nila ito, sa pangunguna ni David, naghandog sila sa
Dios, nagdiwang, nagsayawan, tumugtog ng mga alpa, lira,
tamburin at pompyang. Nagsisigawan sa tuwa ang mga tao. Si
Haring David naman ay tuwang-tuwa, nagtatatalon at
nagsasasayaw. Nakita siya sa bintana ng asawa niyang si Mical na anak
ni Saul. Sinabi sa kanya ni Mical, “Hindi ka na nahiya! Kung magsayaw ka
para kang hindi hari!” Sumagot si David, “Ginawa ko iyon sa presensiya ng
Dios. Siya ang pumili sa aking maging hari at pumalit sa tatay mo.
Ipagpapatuloy ko ang pagsasaya sa presensiya ng Dios , kahit maging
kahiya-hiya pa sa paningin ng mga tao.”
Nang araw na iyon, ipinasok ang Kahon sa loob ng Tolda, gaya ng iniutos
ng Dios kay Moises sa Bundok ng Sinai. At ibinigay ni David sa mga
Levita ang awit na ito para ituro sa mga Israelita ang pagpupuri sa
Dios: “Pasalamatan n’yo ang Dios. Sambahin n’yo siya! Awitan n’yo siya
ng mga papuri; ihayag lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa.
Purihin n’yo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga
lumalapit sa Dios. Alalahanin n’yo ang kamangha-mangha niyang mga
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gawa. Hindi niya kinakalimutan ang kanyang mga pangako
magpakailanman. Purihin si Yahweh, ang Dios ng Israel,
magpakailanman.”

A Story of Joy, A Song of Joy
“Lumalakas nang lumalakas ang grupo ni David. Pero ang kay Saul
naman ay humina nang humina” (2 Sam. 3:1 ASD). Sa kuwentong ito,
nakita nating may dahilan talaga si David para magsaya at magpuri sa
Dios. Sa wakas pagkatapos ng ilang taon, kinilala na siya ng buong Israel,
hindi lang ng Judah, na hari nila. Nasakop na niya ang Jerusalem, na
pinangalanang city of David, itinayo ang palasyo niya dito, ginawang
political and religious capital ng Israel. At mula noon, magiging
prominente na ang siyudad na ito sa Kuwento ng Dios. Pero
pinakamahalaga para sa kanya ay ang presensiya ng Dios. “Habang
tumatagal, lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan
siya ng Panginoong Dios na makapangyarihan sa lahat” (2 Sam. 5:10
ASD).
Ikinalungkot niya ang nangyari sa bansa nila at kay Haring Saul dahil
nagpakita ito na hindi nila kasama ang presensiya ng Dios. Pero
ikinasaya niya nang bumalik ang presensiyang ito ng Dios sa kanila.
Nakita ito sa istorya ng “Ark of the Covenant.” The story of the ark of the
covenant is the story of God’s presence in Israel – his presence to bless
or to judge. Ipinagawa ng Dios kay Moises na dito nakalagay sa loob ang
10 Commandments at nagpapakita ito ng presensiya ng Dios. Inilalagay
ito sa “Holy of Holies” sa Tabernacle. Nagpapakita ito ng kabanalan ng
Dios. Kapag ang isang tao o isang bansa ay hindi gumagalang sa Dios,
kapahamakan ang dulot nito. Nakita ito ni David nang hawakan ni Uza
ang Kahon. Magandang intensiyon, pero hindi ayon sa utos ng Dios.
Dapat mga Levita ang bibitbit nito sa pamamagitan ng tukod na ilalagay
sa gilid nito. Hindi rin ito dapat hawakan o hipuin (Exo. 25:14; Num.

8/10

4:15). Hindi ganoon ang ginawa nila, kaya nagalit ang Dios. Noong una
nagalit si David, pero natutunan din niya ang kahalagahan ng kabanalan
ng Dios at ng presensiya niya.
Ang presensiya ng Dios ay nagdudulot ng pagpapala at kagalakan sa
bansa o pamilyang nagpapasakop sa paghahari ng Dios. Nakita ito ni
David kaya nga nagtatalon siya sa tuwa, umawit nang malakas, nagpatumbling-tumbling sa pagsasayaw. Kahit ano sabihin ng ibang tao, kahit
asawa niya, wala siyang pakialam. Kahit mawala ang poise ng pagiging
hari niya, OK lang. He was performing for one Audience! Hindi tulad ng
iba sa atin, napapasayaw na, pinipigilan pa kasi nahihiya sa katabi. Pag
itataas ang kamay o papalakpak, hirap na hirap pa.
Bakit ganoon si David kung sumamba sa Dios? Kasi alam niyang totoo
‘to: “Sorrow may last for a night, but joy comes in the morning.” Oo nga’t
narinig na natin ang mga awit niya na puno ng kalungkutan. Pero para
sa kanya pansamantala lang iyon. Kasi kilala niya ang Dios. God turns
our mourning into dancing, our sorrow into joy! “Pinawi n’yo ang
aking kalungkutan, at pinalitan ng sayaw ng kagalakan. Hinubad n’yo sa
akin ang damit ng kalungkutan, at binihisan n’yo ako ng damit ng
kagalakan. Para ako ay umawit ng papuri sa inyo, at huwag tumahimik.
Panginoon kong Dios, kayo ay aking pasasalamatan magpakailanman”
(Psa. 30:11-12 ASD).
David was not just a dancer, a musician and a song-writer. He was
primarily a worshipper! Ipinakita niya sa mga tao kung paano sumamba
sa Dios. Hindi lang niya sila inanyayahang sumamba, siya mismo ay
sumasamba at nahawa ang lahat sa ginawa niya. He was not just a
worship leader but a lead worshipper! David invites others to sing for
joy. “David assigned the following men to lead the music at the house of
the Lord after the Ark was placed there” (1 Chr. 6:31 NLT). Kabilang dito
si Asaph na siyang sumulat ng ilan sa mga awit sa Book of Psalms. David
was passionate to worship God and to see to it that others too are
worshipping God.
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Paalala ito sa ating Music Team. You are not just musicians but
worshippers! Sing and make music with all your heart. At para sa inyo na
tinatawag ng Dios na mainvolve sa ministry na ito, hindi basta talent ang
qualification dito, but a heart of worship. Kung tutugtug ka gawin mo
para sa Dios, kung sasayaw ka sumayaw ka sa kagalakan sa ginawa ng
Dios. Kung marunong kang sumulat ng kanta, isulat mo ang kuwento ng
ginawa ng Dios sa Bibliya. One of the best ways to remember the Story,
tell the Story and fall in love with the God of the Story is to sing the
Story!
What are you singing? (not just on Sundays!) What are you dancing for?
What makes you shout, thrilled or excited? Overtime in basketball games
or conversion of your friend to Christ after two years of patiently sharing
the love of Christ to him? Pagtatayo ng SM sa Baliwag o pagsulpot ng
maraming houses of worship and fellowships sa iba’t ibang lugar?
Maraming tao sa concert o maraming mga people groups ang
dumadagsa sa trono ng Dios at sumasamba sa Panginoong Jesus? First
honor sa graduation ng anak mo o ang araw ng kanyang baptism at
pagpapahayag na susunod na siya kay Jesus? Ang mga sagot mo sa mga
tanong na ito ay nagpapakita kung ano ang nasa puso mo, mahalaga sa
iyo, kung ano ang sinasamba mo.
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God is at Work 24/7
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Introduction
May professor ako nung college na nainis talaga ko. Major subject pa
naman iyon sa Civil Engineering – Water Resources Engineering. Sa
tingin ko ang grade ko dapat doon mga 1.25 or 1.5 pero 2.75 ang binigay
sa akin! Hindi naman kasi niya binabalik ang mga exams namin kaya di
ko alam kung ano ang basehan niya doon. Sa loob-loob ko tuloy, parang
di naman niya na-check yung exams namin, hinulaan lang ang grade.
Parang walang ginawa. So, ang feeling ko noon, parang hindi tama ang
ginawa niya. Kaya lumapit ako sa kanya at itinanong kung baka
nagkamali lang siya ng bigay ng grade sa akin. Nagkamali nga daw,
binalik sa akin ang classcard at 2.25 na ang grade ko! Akala niya siguro
matutuwa ako doon. Bumalik ako ulit sa kanya at hiningi ang mga test
papers ko. Puro dahilan na di daw niya dala, nasa bahay lang. Ayun,
ganoon na talaga ang grade ko. Di na ko nagreklamo. Pero tingin ko pa
rin hindi tama.
Sa relasyon natin sa Dios, may mga panahong parang ganoon din ang
nararamdaman natin. Alam nating mabuti siya, hindi siya gagawa ng
mali, sumasagot siya sa panalangin, mapagkakatiwalaan, tapat sa
pangako, makapangyarihan. Alam natin iyon. Pero may mga nangyayari
sa buhay natin na dinadala natin ang kabigatang iyon at gusto nating
sabihin sa Dios, magreklamo sa Dios, na bakit ganoon ang nangyari.
Matagal mo nang ipinagpepray ang asawa mo pero wala pa ring
pagbabagong nangyayari. Sasabihin mo, “Lord, parang wala ka namang
atang ginagawa?” O kaya may nabalitaan ko na nangyari sa Middle East
na may sumabog na bomba, tapos may mga batang namatay, may
church na nasunog at namatay ang mga Cristiano doon. Sasabihin mo,
“Lord, parang hindi naman ata tama iyon? Bakit wala kang ginawa para
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pigilan iyon? Tama ba namang ganoon ang mangyari?” O kaya may
lumapit sa iyo, humihingi ng tulong, pinahiram mo ng pera, pagkatapos
kung anu-ano pa ang maririnig mo. “Lord, bakit ganoon?”
Ganoon din si propeta Habakkuk, may kabigatan siyang dinadala dahil
sa mga nakikita niyang nangyayari sa bansa nila. Ito ang makikita natin
ngayon sa pagpapatuloy natin sa ating series na “The Story of God.” Si
Habakkuk ay isang propeta sa na ipinadala ng Dios sa Judah, ilang taon
bago tuluyang sakupin ng Babylonia ang Judah. Kung matatandaan
ninyo, sa panahong ito, nahati na ang kaharian ng Israel. Ang hilaga –
tinawag na Israel – dahil sa lahat ng hari nila ay wala ni isa man ang
gumawa ng mabuti sa paningin ng Dios (0 out of 20!), pinarusahan sila
ng Dios. 722 BC nang sakupin sila ng Assyria at ipatapon kung saansaan. Judah – ang timog na kaharian – na lang ang natira. Bagamat mas
mainam sila nang kaunti (8 out of 20 kings ang naging mabuti sa
paningin ng Dios), tulad din sila ng Israel na paparusahan ng Dios. Last
week nakita natin na nagkaroon ng reformation sa panahon ni Josiah.
Pero pagkamatay niya, balik na naman sa dati. Di na mapipigilan ang
hatol ng Dios. Laganap na ang karahasan at kasamaan sa bansang
Judah.
Medyo iba ang pagkakasulat ng Habakkuk, di tulad ng ibang mga aklat
ng propeta na diretsang kinakausap ang tao ng mensaheng galing sa
Dios. Dito, mababasa natin ang pag-uusap nila ng Dios, may kuwentong
nakapaloob, parang sa aklat ng Jonah. Pero mensahe pa rin sa mga
taga-Judah, kasi nararamdaman ni Habakkuk ang nararamdaman din ng
maraming tao noon. Meron siyang burden. 1:1, “The oracle
(Heb. massa) that Habakkuk the prophet saw.” Hindi lang ito isang
“mensahe” (ASD) kundi isa ding “burden” (KJV). Dahil nga naman ipinakita
sa kanya ng Dios ang gagawin niyang paghatol hindi lang sa ibang mga
bansang kaaway nila kundi maging sa sarili nilang bansa. Nakita na nila
iyan sa Israel. May kabigatan. May tanong o complaint sa Dios na bakit
ganoon. Ito rin ang nasa puso ng mga taga-Judah noon. Titingnan natin
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ngayon kung ano ang dalawang kabigatan sa puso niya na tinatanong
niya sa Dios. Ang una ay ito: “Lord, parang wala kang ginagawa?” na
makikita natin sa Hab. 1:2-4, na sasagutin ng Dios sa 1:5-11. Nang
marinig niya ang sagot, itatanong naman niya sa 1:12-2:1, “Lord, parang
hindi tama ang ginagawa mo?” na siyang sasagutin naman ng Dios sa
2:2-20.

“Lord, parang wala kang ginagawa?”
Ito ang isa sa kabigatang nasa puso ni Habakkuk na tinanong niya sa
Dios,“O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry
to you “Violence!” and you will not save? Why do you make me see
iniquity, and why do you idly look at wrong? Destruction and violence
are before me; strife and contention arise. So the law is paralyzed, and
justice never goes forth. For the wicked surround the righteous; so
justice goes forth perverted.” (Habakkuk 1:2-4). Ito ay isang uri ng
“lament” o pagdaing sa Dios dahil sa isang kabigatan. Marami rin sa
Psalms ng katulad nito. Tulad ni Haring David, How long, O Lord? Will
you forget me forever? How long will you hide your face from me?” (Psa.
13:1). “How long?” Hindi oras ang tinatanong niya dito na kapag sinabi
ng Dios na dalawang buwan na lang, OK na kay Habakkuk. Ang sinasabi
niya dito ay, “Parang hindi sumasagot ang Dios. Parang hindi siya
nakikinig. O kung narinig man niya, parang deadma lang. Parang wala
siyang ginagawa.” Naghahari ang karahasan sa bansa nila. “Kahit saan ay
nakikita ko ang pagpapatayan, karahasan, hidwaan at pagtatalo. Kaya
[parang] naging walang kabuluhan ang kautusan…at nababaluktot ang
katarungan” (1:3-4). “Lord, nasaan ka, why are you not doing something
about it?” Ano kaya ang sinagot sa kanya ng Dios?
Ang sagot ng Dios dito hindi lang para kay Habakkuk kundi sa buong
bayan. Hindi niya sinabi, “Tingnan mo,” kundi, “Tingnan ninyo…” “Look
among the nations, and see; wonder and be astounded. For I am doing a
work in your days that you would not believe if told. For behold, I am
raising up the Chaldeans (Babylonians), that bitter and hasty nation, who
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march through the breadth of the earth, to seize dwellings not their
own.” (Habakkuk 1:5-6). “I am doing a work” or “I will do a work.” Pareho
namang tama. Sinasabi ng Dios na kung makikita lang ni Habakkuk ang
lahat ng nangyayari sa mga bansa at hindi lang siya titingin sa Judah,
magugulat siya, hindi nga siya makakapaniwala. May ginagawa at may
gagawin pa ang Dios sa paligid nila. Ang kaaway nila ay nasa kamay
mismo ng Dios (“I am raising up…”). Sa panahong ito, pahina na nang
pahina ang Assyria at umaangat na ang Babylonia, lalo na nang maging
hari nito si Nabopolasar, na siyang ama ni Nebuchadnezzar (sounds
familiar?). Pero wala silang magagawa liban na lang kung loloobin ng
Dios. Inihahanda sila ng Dios sa takdang panahon at gagamitin ng Dios
para parusahan ang Judah dahil din naman sa sarili nilang kasalanan.
Sabi ng Dios sa kanya, “Tingnan mo, heto ang sagot ko sa panalangin
mo, heto ang ginagawa ko.” God is at work 24/7. Non-stop. Walang
tulugan. Hindi siya nagbibingi-bingihan. Hindi siya natutulog. Lagi siyang
may ginagawa sa paligid natin. God is always at work around us.
Kapag makikita mo ang nagiging kaguluhan sa pagitan ng Philippines at
China o mga riots, demonstrations, giyera sa Middle East, sinasabi ng
Dios, “May ginagawa ako dito.” Isang ebidensiya nito ang nangyayari
ngayon sa mga bansang Muslim. Dahil sa mga kaguluhang nangyayaring
ito, they become disillusioned sa Islam, at niyayakap nila ang
kapayapaang galing kay Cristo. Libu-libo na, kung hindi milyun-milyon,
ang mga Muslim na lumalapit kay Cristo. God at work among the
nations. He is sovereign over all nations.
At siyempre ganoon din sa personal na buhay natin. Ang nagiging
problema kasi natin, masyado tayong nakafocus sa nangyayari sa buhay
natin – walang trabaho, iniwan ng asawa, bumagsak sa exam, nabasted
ng nililigawan – at dahil doon, hindi na natin nakikita ang ginagawa ng
Dios sa paligdi natin. Kaya sabi niya, “Look…and see” (1:5). Isang dahilan
bakit hindi nila nakikita ang ginagawa ng Dios ay dahil ang focus nila ay
sa nangyayari lang sa bansa nila. Ang sabi ng Dios, tingnan n’yo, may
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ginagawa ako sa paligid niyo. Kung ibalita lang sa atin, baka sabihin
natin, “Ow, di nga? Totoo ba iyan?” Gusto ng Dios tayo mismo ang
makakita para masabi natin, “Oo nga, may ginagawa nga ang Dios.”
Anong magiging resulta? And we will “wonder and be astounded.”
Puwedeng positive na pagkamangha ang effect nito. Puwede ring
negative na mapapakamot ka pa sa ulo at sasabihing, “Nye, bakit
ganoon?” Bakit nga? Ano ang description sa Babylon dito? Malupit at
marahas (v. 6). Nakakatakot (v. 7). Mahuhusay ang mga kabayo at mga
sundalo, walang panama ang mga kaaway nila (v. 8). Parang tuwangtuwa sila na gumagawa ng karahasan at nangunguha ng mga bihag (v.
9). Pinagtatawanan lang nila ang ibang hari (v. 10). Kung sumalakay sila
parang hangin lang na dumadaan, parang walang effort, kayang-kaya (v.
11). Tapos ang kinikilala pa nilang dios ay sarili nilang kakayahan (v.
11). Sabi ng Dios kay Habakkuk, ito ang sagot ko sa panalangin mo. Ha?
Minsan kasi ang sagot ng Dios sa prayers natin unexpected. Gumagamit
din siya ng mga tao o pangyayaring di natin aakalaing gagamitin niya
para ituwid tayo, para marealize natin na mali tayo, na Dios lang pala
ang kailangan natin. Pero di natin agad naiintindihan iyon. Tulad din ni
Habakkuk.

“Lord, parang hindi tama ang ginagawa mo?”
Kaya tuloy, tanong naman ni Habakkuk, “Lord, parang hindi naman yata
tama iyang ginagawa mo? Bakit ganoon? Di hamak na mas masama
naman sila kaysa sa amin dito sa Judah. Tapos sila pa gagamitin mo para
parusahan kami. Parang hindi ata iyon swak sa character mo.” He’s really
struggling to understand what’s going on here. “Are you not from
everlasting, O Lord my God, my Holy One? We shall not die. O Lord, you
have ordained them as a judgment, and you, O Rock, have established
them for reproof. You who are of purer eyes than to see evil and cannot
look at wrong, why do you idly look at traitors and remain silent when
the wicked swallows up the man more righteous than he?” (1:12-13).
Hindi ba’t laban ang Dios sa kasamaan, pero bakit parang lalo pang
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maghahari ang kasamaan kung isang masamang bansa ang gagamitin
ng Dios para parusahan ang Judah? Ano kaya ang sagot ng Dios dito?
Obviously, sasabihin niya, “Tama ang ginagawa ko. Tama ang gagawin
ko. Heto pakinggan mo ‘to…”
Tama ang gagawin ang Dios laban sa mga nagtitiwala sa kanilang
sarili. Ito ang kasalanan ng Babylonia – pride. Ito rin ang ugat ng
kasalanan ng lahat ng tao. “Wala silang kinikilalang dios kundi ang
kanilang sariling kakayahan” (1:11; also v. 16). God pronounced five
“woes” (2:6-20) against them. Paghamak ito, pagkutwa, pagtatawa sa
kanila. “Nakakaawa naman kayo…” (2:6, 9, 12, 15, 19 ASD). Sa MBB,
“Mapapahamak kayo…” Sa Ang Biblia, “Kahabag-habag siya…” But this is
not a pronouncement of mercy, but of judgment. Limang beses nilait
dito ang mga hambog. They will suffer the loss of their possessions. Ang
mga nagmamataas ay ibabagsak ng Dios. Dahil pinagnakawan nila ang
ibang mga tao, darating ang araw na kukuhanin din sa kanila ang
kanilang mga ari-arian (2:6-8). They will suffer the loss of their security.
Dahil ang mga ninakaw nilang ito ay ginamit nila para maging security
nila sa buhay, darating ang araw na papatayin sila at wawasakin ang
kanilang itinuturing na security (2:9-11). They will suffer the loss of
significance. Dahil sa kanilang kalupitan maitanyag lang ang sarili nila,
darating ang araw na mawawalang kabuluhan lahat ng pinagpaguran
nila (2:12-14). They will suffer the loss of dignity. Dahil hiniya nila ang
ibang mga bansa na parang hinubaran, darating ang araw na sila rin ang
huhubaran at masasadlak sa kahihiyan (2:15-17). More importantly, they
will suffer the loss of God. Dahil ang sinasamba nila ay mga dios-diosan,
darating ang araw na di na nila masisilayan ang presensiya ng Dios
(2:18-20).
Tama bang gawin niya iyon? Tama lang! Ganito rin naman ang
prinsipyong itinuturo sa New Testament, “He will render to each one
according to his works” (Rom. 2:6). Warning din po ito sa mga taong
nagtitiwala sa kanilang sarili, na pera ang dinidiyos, na walang inatupag
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sa buhay kundi ang para sa kanilang kaginhawahan, na malayo ang Dios
sa isip nila. Sa halip na sabihin sa Dios na parang hindi tama ang
ginagawa niya, dapat sabihin natin sa sarili natin, “Tama kaya ang
ginagawa ko?”
Tama ang gagawin ang Dios para sa mga nagtitiwala sa kanya. Ito
ang gagawin ng Dios – pagtanggap o pagiging matuwid sa harapan ng
Dios sa mga namumuhay na may pagtitiwala sa kanya at sa kanyang
mga pangako. “Behold, his soul is puffed up; it is not upright within
him, but the righteous shall live by his faith” (2:4). Tatlong beses itong
binanggit sa New Testament (Rom. 1:17; Gal. 3:11; Heb. 10:38). Dito sa
Habakkuk, pinapakita ng Dios na ang intensiyon niyang mangyari para
sa mga taong magtitiwala sa kanya ay magkaroon ng tunay na buhay.
Na siya lang ang kapitan. At kung magkagayon ililigtas sila ng Dios. Na
parang mga taong nalulunod at iaabot ng Dios ang kanyang kamay, ang
gagawin lang ay kumapit. Ito ang gagawin ng Dios. Tama bang gawin
iyon ng Dios? Tama! Salamat sa Dios!
Tama ang gagawin ng Dios para sa buong mundo. At hindi lang ito
para sa iilan. Ang paghatol at pagliligtas ng Dios ay para sa lahat. Para
makilala siya ng lahat. “The earth will be filled with the knowledge of the
glory of the Lord as the waters cover the sea” (2:13-14) Sinabi din ito ni
Propeta Isaias (Isa. 11:9). Dito sa Habakkuk, pinapakita ng Dios na
bagamat aangat ang kapangyarihan at impluwensiya ng Babilonia, hindi
ito magtatagal, mauuwi lang din sa wala. Ang kapangyarihan nila ay
limitado. Pero ang Dios? Siya ang makapangyarihan sa lahat. At dahil sa
kapangyarihan niya, ang buong mundo ay kikilala sa kanya bilang Dios
na makapangyarihan. Buong mundo! Hindi lang ilang bahagi ng mundo,
kundi tulad ng tubig na pumupuno sa dagat. Meron bang bahagi ng
dagat na walang tubig? Wala! That’s the picture. At ito ang tama lang na
gagawin ng Dios dahil simula’t simula pa ito na ang plano niya. Hindi pa
nangyayari hanggang ngayon, dahil marami pa ang hindi kumikilala sa
kanya tulad ng maraming Judio ngayon, ng mga Muslim, ng mga Budista,
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at ng mga taong nagsasabing Cristiano sila pero hindi naman tunay na
nagtitiwala kay Cristo. Pero pangako ng Dios – mangyayari ito. Ang
ebanghelyo ni Cristo ay maiaabot sa lahat ng sulok ng mundo (Matt.
24:14) at sa pagdating niya, bawat lahi, bansa, wika, tribo ay sasamba sa
kanyang harapan (Rev. 5:9; 7:9). Tama bang ganito ang gagawin ng Dios?
Tamang-tama!
God is always at work around us. Palaging may ginagawa ang Dios
sa paligid natin. At tamang lahat ang gagawin niya. Hindi pa natin
nakikita sa ngayong ganoon nga, pero dapat maghintay sa tamang
panahon ng Dios na tatapusin ang lahat ng kanyang balak at plano.

Tingnan ang Ginawa ni Cristo
At isa sa tamang panahong ito ng paghatol at pagliligtas ng Dios ay
malinaw na makikita sa pagdating ng Panginoong Jesus. Maging siya ay
dumaing sa Panginoon nang siya ay nakapako sa krus dahil sa bigat ng
nararamdaman niya, “Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?” Sa
mga oras na iyon, kaya naman siyang iligtas ng Dios para hindi siya
magdanas ng ganoong hirap. Para bang walang ginawa ang Dios at
hinayaang mangyari ang karumaldumal na pagpatay sa Anak ng Dios ng
mga masasamang tao. Ipinagkanulo pa siya ng isa sa kanyang 12 alagad.
Itinakwil siya maging ng mga Judio at hinayaang ipako ng mga Romano.
Maging sa trial niya, niloko-loko lang, a mockery of justice ang nangyari.
Para bang ang plano ni Satanas ang nangyayari. Para bang hindi tama
ang ginagawa ng Dios. Kaya nga hanggang ngayon hindi makapaniwala
ang mga Judio na si Jesus ang Mesias, ang Haring Tagapagligtas, dahil sa
sinapit niya sa krus. Pero tayo, tayong mga Cristiano, ipinaunawa sa atin
ng Dios ngayon, na sa mga panahong iyon, na para bang wala siyang
ginagawa, na para bang hindi tama ang nangyayari, naroon ang Dios
gumagawa para sa kaligtasan ng mga makasalanan hindi lang sa iisang
bansa, kundi sa buong mundo. May ginawa ba ang Dios? Meron! Tama
ba ang ginawa niya? Tamang-tama!
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Sabi ni Tullian Tchividjian, “The gospel frees us from the burden of trying
to rescue people. Jesus alone can rescue. Wait on him.” Yun bang bigat
na para bang walang nangyayari sa mga ginagawa natin para sa ibang
tao, mawawala iyon at mapapalitan kung titingnan natin kung ano na
ang ginawa ni Cristo para sa atin. Ang tugon natin? “Wait on him!” Ito rin
ang natutunan ni Habakkuk.

“Lord, ito ngayon ang gagawin ko…”
Dumaing at maghintay – kahit parang walang nangyayari (parang
walang ginagawa ang Dios). Narinig na natin ang tungkol sa pagdaing
niya. Ok lang bang magreklamo o dumaing sa Dios? Oo at hindi. Oo, kasi
pinakikinggan niya iyon. He is patient toward us. Siyempre gusto niya na
ganap ang tiwala natin sa kanya pero hindi naman natin naiintindihan
lahat, hindi naman natin nakikita lahat ng nakikita ng Dios. Kaya
nararamdaman natin ang mga ganoong kabigatan. Alam ng Dios iyon.
Alam naman niya, di ba’t mas mainam kung tapat nating sasabihin sa
kanya?
Sa pagdaing ni Habakkuk, ito ang ang sabi sa kanya ng Dios, “For still the
vision awaits its appointed time; it hastens to the end—it will not lie. If it
seems slow, wait for it; it will surely come; it will not delay.” (2:3).
Hihintayin niya ang oras ng paghatol at pagliligtas ng Dios. Kaya tama
lang na sa Chapter 3 ay nanalangin siya at nagpuri sa Dios at gusto
niyang buong Judah ay ganoon din ang maging damdamin tulad niya, “O
Lord, I have heard the report of you, and your work, O Lord, do I fear. In
the midst of the years revive it; in the midst of the years make it
known; in wrath remember mercy” (3:2); “You went out for the salvation of
your people, for the salvation of your anointed. You crushed the head of
the house of the wicked, laying him bare from thigh to neck” (3:13); “I
hear, and my body trembles; my lips quiver at the sound; rottenness
enters into my bones; my legs tremble beneath me. Yet I will quietly wait
for the day of trouble to come upon people who invade us” (3:16).
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Magtiwala at magsaya – kahit parang hindi pabor sa atin ang
nangyayari (kahit parang hindi pabor sa atin ang ginagawa ng
Dios). “Behold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the
righteous shall live by his faith” (2:4). Hindi lang sa NT ang salvation
through faith kundi sa OT din. Ang akala ng mga Judio ang kaligtasan ay
sa pamamagitan ng sariling gawa, tulad din ng pag-iisip ng maraming
tao ngayon (lahat ng relihiyon, maliban lang sa biblical Christianity).
Kapag may sinabi ang Dios na gagawin siya, ang tugon natin ay hindi
para gawin ang sarili nating paraan para maitama ang mga hindi tama
sa buhay natin. Halimbawa may malaki kang utang. Tapos nangako
akong babayaran ko lahat ng utang mo para abswelto ka na. Akong
bahala. Sasabihin mo ba sa akin, “Magtatrabaho muna ko at kapag
kumita ibigay ko sa iyo para pandagdag sa pambayad?” Sabi ng Dios,
“Ako na ang bahala.” Ang gusto niyang tugon natin, “Sige, may tiwala ako
sa inyo, di ko naman kayang iligtas ang sarili ko.” Hindi lang ito sa
pasimula ng kaligtasan natin kundi sa araw-araw ng buhay natin. The
Christian life is a life of faith – lalo na sa panahong parang hindi tama
ang mga nangyayari.
At kung may pagtitiwala sa Dios, kakabit nito ang kasiyahan at
kagalakang hindi nakadepende sa mga nangyayari sa buhay kundi
nakaugat sa pagkakilala sa Dios. “Though the fig tree should not
blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the
fields yield no food, the flock be cut off from the fold and there be no
herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord; I will take joy in the God of
my salvation. God, the Lord, is my strength; he makes my feet like the
deer’s; he makes me tread on my high places (3:17-19). Alam niyang mas
malala pa ang mangyayari bukas. Things will get worse as Babylon
prepares to attack them. Pero anuman ang mangyari, alam niyang ito ay
nasa kamay ng Dios at tulad ng isang usa na kahit na ang mga
nilalakaran o tinatakbuhan ay matataas, batu-bato at delikado, hindi siya
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mahuhulog dahil ang Dios ang lakas niya at kaligtasan at siya ang lagi
niyang kakapitan. Anumang kabigatan ay mapapalitan ng kagalakan
kung maghihintay at magtitiwala sa Panginoon.
Ganito din ang sabi ni Haring David pagkatapos siyang dumaing sa Dios
(How long, O Lord?), “But I havetrustedin your steadfast love; my heart
shallrejoicein your salvation” (Psa. 13:5). Trust and joy in God are
inseparable. Magkadikit iyan. Nawawala ang kasiyahan sa puso (kasama
na ang mga pag-aalala, pagkabalisa, o pagkatakot) natin kapag
nakafocus tayo sa mga di magandang nangyayari. Charles Stanley,
“Worrying focuses our attention on our circumstances; God wants our
attention focused on Him” (Handle with Prayer, p. 59). Pero kung ang
focus natin ay sa Dios at sa mga magagawa at gagawin niya (tulad ng
ipinangako niya) mag-uumapaw sa puso natin ang kasiyahan – kahit pa
ang mga nangyayari sa paligid natin ay parang hindi pabor sa atin.
Ganito ang nakita naming ginawa ng Dios sa aming mag-asawa nang
mawala ang malaking investment namin last year. Nawala ang malaking
pera, nawala ang planong magpatayo ng bahay this year. Parang hindi
tama ang nangyari. Tinatanong din namin si Lord na bakit ganoon. Pero
kahit pa sabihin ng mga tao sa aming, “Ibabalik din ng Dios iyan sa inyo.”
Hindi iyon ang pinapakinggan namin. Pinapakinggan namin kung paano
nagpapakilala ang Dios sa amin at tinitingnan namin kung ano ang
ginagawa niya sa puso namin. Na ang kasiyahan namin ay nakabase sa
Panginoon, hindi sa mga bagay na nawala at mawawala sa amin. God is
always at work not just around us but in our hearts as well.
Palaging may ginagawa ang Dios sa puso natin. God is always at
work – around us and in our hearts.

Conclusion
Siguro nabalitaan n’yo ang nakakagulat na nangyari sa isang boxing
match sa Olympics sa London nitong nakaraang araw lang. Japan vs
Azerbaijan. Sa last round, limang beses pinabagsak ng boksingerong
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Hapon ang kalaban niya. Pagkatapos ng laban, ang idineklarang panalo
ay ang kalaban niya. Gulat na gulat ang mga nanonood. Maraming
nag-“Boo!” Sabi ng Hapon, “I was shocked by the final scores. He fell
down so many times. Why didn’t I win? I don’t understand.” Para kasing
hindi naman tama ang desisyon ng mga judges. Parang may
anomalyang nangyari. Umapela sila sa Committee. Naghintay sila.
Meron kayang gagawin ang awtoridad dito para ayusin ang nangyari? Nireview nila ang nangyari at napatunayang may pagkakamali ang referee
na hindi pa tinigil ang laban. At ang mga judges din tulad ng referee ay
pinatalsik sa Olympics. Iginawad ang panalo sa boksingerong Hapon.
That’s a happy ending, right? At ganoon din ang maaasahan natin sa
mga nangyayari sa buhay natin na bagamat parang maraming
nangyayaring hindi tama, puwede tayong dumaing sa Dios at hintayin
ang sasabihin niya at gagawin niya para sa atin. Mapagkakatiwalaan ang
Dios at anumang kabigatan sa puso natin ay papalitan niya ng kagalakan
– kung sa kanya lang tayo titingin. Ikaw, anong kabigatan ang
nararamdaman mo ngayon – sa buhay mo, sa pamilya, sa ministry, o sa
paligid mo? Saan ka nakatingin ngayon? Saan ang focus mo? Sa mga
bagay na nangyayari? Sa mga bagay na pilit mong gustong unawain na
di mo naman talaga maiintindihan? O sa Dios na palaging gumagawa at
gagawa ng tama at kung ano ang mabuti – sa paligid natin at sa puso
natin. God is at work 24/7. Around us. In our hearts. Iyon ang
panghawakan natin. Iyon ang kagalakan natin.
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The Spirit Helps Us Respond Well in Sufferings
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Pacquiao, Pablo, and Prison
“Na-knockout si Pacquiao.” Text sa kin iyan ng kapatid ko last Sunday.
Ha? Nakakagulat naman. Oo, maraming nagulat. Pero nangyari na iyon.
Ang tanong na lang. Ano ang naging reaksyon niya doon? Sinasabi
niyang Cristiano na siya, paano ngayon niya tinanggap ang pagkatalo na
iyon at ang batikos sa kanya ng maraming tao?
Bukod sa nangyari kay Pacquiao, may mas malalang nangyari sa mga
kababayan natin sa Visayas at Mindanao na dulot ng bagyong Pablo.
Ayon sa update ng NDRRMC (www.gmanetwork.com) noong Friday, 900
na ang patay, mahigit 900 ang nawawala, at 2,700 ang sugatan. Mahigit
kalahating milyong pamilya apektado (5.5 million people) sa 2,000
barangay, 260 bayan, 40 cities, 32 provinces. 15 billion pesos ang
damages, 61,000 na bahay ang nawasak, 89,000 na bahay ang may sira.
Anong naging response ng mga taong nakaranas ng ganitong katinding
paghihirap – nawalan ng bahay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng
kabuhayan. Maraming Cristiano rin ang nandiyan, paano na sila?
May isang babaeng Cristiano sa Indonesia ang pangalan ay Ribur
(www.persecution.com). Binugbog siya at ikinulong sa loob ng 60 araw
dahil nagkukuwento siya tungkol kay Jesus. Pagkatapos niyang mag-aral
sa Bible school, nagpunta siya sa isang village sa Aceh sa Sumatra para
turuan sila ng mga agricultural methods. Nang magsimula siyang
magkuwento tungkol kay Jesus sa isang babaeng ang pangalan ay Maria,
may mga kapitbahay na nakaalam. Binugbog si Ribur at ang kanyang
kaibigan. Gumagawa sila nang ayon sa kalooban ng Dios, kaya nangyari
ang ganoon. Paano sila tutugon doon?
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Hindi lang sila Pacquiao at ang pamilya niya, o ang mga nabiktima ng
bagyo, o si Ribur ang kailangang sumagot ng tanong na ito. Lahat tayo ay
may iba’t ibang sufferings na dinaranas sa buhay. Kahit Cristiano na
tayo. Ang sufferings ay bahagi ng Story of God. Ang tanong sa atin
ngayon, paano nais ng Dios tayong tumugon sa mga nangyayaring (o
mangyayari) sufferings sa buhay natin? At ito ang isa sa pangunahing
tanong na gustong sagutin ni Pedro sa mga Cristianong nakakalat sa
iba’t ibang bansa na dumaranas ng iba’t ibang klaseng paghihirap.
Particularly sa text natin ngayon sa 1 Peter 4:12-19. Bago natin tingnan
kung ano ang sagot ni Pedro sa tanong na iyon na siya ring nais ng Dios
na tugon natin sa paghihirap sa buhay, dapat muna nating tingnan ang
iba’t ibang klase ng paghihirap. May mga paghihirap na dulot ng sarili
nating kasalanan. Ito ang naranasan ni Pacquiao noong lulong pa siya
sa ilang mga kasalanan tulad ng sugal at pambababae. Cancer sa baga
ang sasapitin ng mga inaabuso ang katawan nila sa paninigarilyo at paginom. Pag-aalala ang dulot ng di tamang paggamit natin sa pera. Hindi
ito ang nais sagutin ni Pedro sa sulat na ito. Dahil sabi niya sa verse 15,
“Huwag nawang mangyaring maparusahan (o magdusa) ang sinuman sa
inyo dahil siya’y mamamatay-tao, magnanakaw, salarin o pakialamero.”
Ang sufferings na pag-uusapan natin ay may kaugnayan sa paghihirap
na dulot ng pagsunod sa kalooban ng Dios. Ito yung binabanggit ni
Pedro sa verse 16 na pagdurusa dahil Cristiano tayo, dahil dala natin ang
pangalan ni Cristo. Ito ang naranasan ni apostol Pablo. Naranasan din ni
Pedro. Ito ang naranasan ni Pacquiao sa pang-iinsulto sa kanya dahil sa
kanyang pananampalataya sa Dios. Ito ang naranasan ni Ribur dahil sa
kanyang pagpapatotoo tungkol kay Cristo. Ito ang naranasan ng isang
tatay na nawalan ng trabaho dahil sa piniling sumunod sa Dios kaysa
magkumpromiso sa palakad sa opisina.
Pag-uusapan din natin ang mga sufferings na walang kinalaman sa
pagsunod o pagsuway natin sa Dios. Ito yung binabanggit ni Pedro na
mga “pagsubok” sa verse 12. Na mga bagay na nangyari sa atin o ginawa
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ng ibang tao sa atin na hinayaan ng Dios na mangyari kahit hindi
maganda. Hindi naman dahil may nagawa tayong kasalanan o mabuti.
Kundi dahil niloob ng Dios. Tulad ng nangyari kay Job. Tulad ng knockout
kay Pacquiao. Tulad ng mga nasalanta ng bagyo. Tulad ng negosyo o
investments mo na nalugi. Tulad ng pang-aaway sa iyo ng mga kamaganak mo, wala ka namang nagawang masama sa kanila. Tulad ng pangaabuso sa iyo ng isang taong malapit sa iyo.
Kung mangyari sa atin ang mga bagay na ito, may response tayo. Ang
tanong sa atin ay tama ba ang response natin? O baka hindi tama? So
ang prayer ko ngayon ay maihanda tayong lahat ng Dios sa
pamamagitan ng kanyang salita kung paano magrespond sa sufferings
natin ngayon. O kung hindi mo man nararamdamang para sa iyo ang
mensahe na ito kasi everything is going well sa buhay mo, para
maihanda ka ng Dios na harapin ito kapag dumating at matulungan
kang sumunod sa kalooban niya, paghihirap man ang maging kapalit.
That’s my prayer. Iyon din ang gusto ni Pedro kaya sabi niya sa simula,
“Mga minamahal…” I am your pastor. I love this church. I want to prepare
you not how to avoid sufferings, but how to face sufferings.

Rejoicing in God in Christian Sufferings
Isa sa mga maling tugon na nagagawa natin sa pagdating ng paghihirap
ay magtaka. Bakit mali? Sabi sa verses 12-13:
Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok
na inyong dinaranas na para bang ito’y di pangkaraniwan. Sa halip,
magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Cristo upang
maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang
kadakilaan (MBB).
Nagtataka tayo kapag nangyari ang isang bagay na hindi natin
inaasahan. “Bakit nangyayari sa akin ‘to? Hindi dapat mangyari sa akin
‘to! Cristiano ako. Sumusunod ako sa Dios.” Karaniwang ganito ang
sinasabi ng nagtataka. Nagtataka tayo kasi mali ang theology natin ng
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sufferings. Kasi nakikinig tayo sa mga mangangaral na nagsasabing kung
ikaw ay anak ng Dios, giginhawa na ang buhay mo, magiging mayaman
ka, gagaling ka. Kalokohan! Hindi iyan pinangako ng Dios sa buhay na
ito. Sabi ni Pedro, “pangkaraniwan” ang sufferings sa buhay Cristiano.
Hindi ito abnormal, kundi normal Christian life. Kaya sabi niya sa 5:9,
“Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang
inyong mga kapatid sa buong daigdig.” Sabi din ni Pablo kay Timoteo,
“Ang lahat ng nagnanais mamuhay nang matuwid bilang tagasunod ni
Cristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig” (2 Tim. 3:12). Magtaka ka
kung wala kang sufferings!
Ano ngayon ang tamang tugon? Magalak sa Dios. Sabi niya sa verse 13,
“Sa halip, magalak kayo…” Hindi ibig sabihin na masamang malungkot o
umiyak. Pero ang sinasabi niya, ang nangingibabaw at ang
magpapatuloy na damdamin natin ay kagalakan. Nagagalak tayo kapag
may nangyari sa atin na magandang bagay. Sa panahon ng paghihirap,
nagagalak tayo kung nakikita natin na kahit masama ang nangyari o
nangyayari, alam natin may magandang idudulot, may pinatutunayang
maganda, may magandang ginagawa ang Dios. Kaya nasabi din ni Pablo
sa mga taga-Filipos, “Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko,
magalak kayo” (Fil. 3:4)! Bakit lagi? Dahil ang mga paghihirap na
dinaranas natin bilang mga tagasunod ni Jesus ay…
Paghahasa sa ating pananampalataya. Kaya ito ay tinatawag na
pagsubok (v. 12). Sa Griyego, peirasmos. Puwedeng salin ay tukso o
pagsubok, depende sa konteksto. Depende rin sa perspektibo. Sa
pananaw ni Satanas, tukso para ibagsak ang pananampalataya natin. Sa
plano ng Dios, pagsubok, hindi lang para patunayang totoo ang
pananampalataya natin, kundi para hasain ito, para patibayin ito. Kaya
sabi ni Pedro sa 1:6-7, “Ito’y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring
magdanas muna kayo ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling
panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman
kung talagang dalisay. Gayundin naman, ang inyong pananampalataya,
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na higit na mahalaga kaysa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang
malaman kung ito’y talagang tapat” (MBB). Alin ang mas maganda? Ang
lumago at tumibay ang pananampalataya natin o ang bumagsak at
humina ito? Kung sa pamamagitan ng pagsubok napapatibay ito, dapat
ngang tayo’y magalak!
Pakikibahagi sa paghihirap na dinanas ni Jesus. Verse 13, “Magalak
kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Cristo.” Ipinapakita dito
ni Pedro na ituring nating ang paghihirap na dinaranas natin ay
pakikibahagi sa mga paghihirap ni Cristo. Sinasabi niyang magalak tayo
dahil may bahagi tayo kay Cristo, dahil nakipag-isa tayo sa kanya, may
ugnayan tayo sa kanya. “Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag
sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Cristo ay magtiis para sa inyo, binigyan
niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan” (2:21). Na yakapin natin
ang paghihirap bilang bahagi ng buhay Cristiano. If you don’t want
sufferings in your life and you want only comfort, you don’t know the
meaning of the cross. Kung wala ang krus ni Cristo, hindi rin tayo
mailalapit sa Dios. Siya’y namatay para “ilapit tayo sa Dios” (3:18). Kung
ito ang paraan para malapit tayo sa Dios, hindi ba’t isang kagalakan sa
atin iyon? O pipiliin mo pang maging convenient at comfortable ang
buhay mo kahit malayo ka sa Dios? Kung masaya kang ganoon, siguro’y
tamang sabihing wala ka kay Cristo!
Paghahanda sa lubos na kagalakan sa pagbabalik ni Jesus. Verse 13,
“Magalak kayo…upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag
na ang kanyang kadakilaan.” Hindi ba’t tiniis ni Jesus ang hirap dahil
alam niya ang lubos na kagalakang naghihintay sa kanya (Heb. 12:2)?
Alin ang nauna? Ang muling pagkabuhay ni Jesus o ang kanyang
kamatayan? Obvious ang sagot. Pero maraming Cristiano gusto shortcut, ang karangalan at katanyagan agad. Pero sabi ng Dios, darating
iyon. Ngayon magtitiis muna tayo nang sandali. Sandali lang! Kung
ikukumpara sa bilyung-bilyong taong naghihintay sa atin! “Pagkatapos
ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang
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pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo
ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob at isang pundasyong di
matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang
walang hanggang kaluwalhatian, kasama ni Cristo” (5:10). Kung papipiliin
ka, 60 taong kaginhawaan dito sa lupa at pagkatapos naman ay 600
bilyong taong paghihirap na hiwalay sa Dios o 60 taong paghihirap dito
sa lupa at pagkatapos naman ay 600 bilyong taong kagalakan sa piling
ng Dios, anong pipiliin mo? So, rejoice in your sufferings!

Glorifying God in Christian Sufferings
Meron pa tayong isang maling tugon sa paghihirap bilang mga Cristiano:
mahiya.Verses 15-18,
Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sinuman sa inyo dahil
siya’y mamamatay-tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit
kung kayo’y magdusa dahil sa pagiging Cristiano, huwag ninyong ikahiya
ito; sa halip, magpasalamat (“glorify” o “magpuri”) kayo sa Diyos sapagkat
taglay ninyo ang pangalan ni Cristo. Dumating na ang panahon ng
paghuhukom, at ito’y magsisimula sa mga bayan ng Diyos. At kung sa
atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi
sumusunod sa Magandang Balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng
kasulatan, “Kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ang di
kumikilala sa Diyos, paano pa maliligtas” (MBB)?
Maling tugon ang mahiya. Nahihiya tayo kasi mahalaga sa atin ang
reputasyon natin, ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa atin. Maling
ikahiya ang paghihirap na dinaranas natin sa pagiging Cristiano kasi
kapag ganoon, magtatago ka sa halip na ipakita sa mga tao kung sino ka,
tatahimik ka sa halip magsalita tungkol kay Cristo, matatakot kang
humarap sa mga tao, you will feel bad about yourself. Ganyan ang
nangyari kay Pedro noong dakpin ang Panginoong Jesus, tatlong beses
siyang tinanong kung kilala niya si Jesus, itinanggi niya, ikinahiya niya.
Noon iyon, pero hindi na ngayon. Si Pablo din hindi niya ikinahihiya ang
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paghihirap niya alang-alang kay Cristo, kaya sinabihan din niya si
Timoteo na huwag mahiya (2 Tim. 1:8, 12). Kahit na siya ay nakakulong,
sinabi niya nais niya na hindi niya ikahiya iyon kundi maging okasyon
para mabigyang karangalan ang Dios sa harap ng maraming tao (Fil.
1:20).
Ang tamang tugon ay ang magpuri sa Dios. Ang salin sa Tagalog ay
“magpasalamat” pero sa English ay “glorify.” So ang sense nito ay hindi
lang iyong kausapin siya at sabihing pinupuri kita, Panginoon, kundi
iyong ipakita sa mga tao ang dangal at kabutihan ng, “Tingnan ninyo ang
paghihirap ko, tingnan ninyo ang Dios na meron ako.” Iyon ang calling
natin, kahit sa paghihirap, “that we may declare the praises of him who
called us out of darkness into his marvelous light” (1 Pet. 2:10). Ang
layunin natin sa anumang paghihirap na dinaranas natin ay maipakilala
kung gaano kalaki ang kapangyarihan, kadakilaan, biyaya, pag-ibig, at
awa ng Dios. Dahil ang mga paghihirap na dinaranas natin bilang mga
tagasunod ni Jesus ay…
Para maitanyag ang pangalan ni Jesus. Ang pagdurusang dinaranas
natin, ayon sa verse 16, ay dahil sa pagiging Cristiano natin, dahil taglay
natin ang pangalan ni Cristo. Ang mga Cristiano noon, kapag tinawag
silang “Cristiano” ng mga di mananampalataya, panlilibak iyon, pangiinsulto (v. 14). Pero sa kabila noon, sinasabi ng Dios na huwag natin
ikahiya ang pangalang iyon, kahit ano pa sabihin ng mga tao. Kundi mas
sabik at matapang na dalhin ang pangalan ni Cristo. Iniiwasan kasi natin
ang mga paghihirap o ang mga masasakit na sasabihin ng mga tao kung
mas mahalaga sa atin ang pangalan natin. Pero kung mas mahalaga sa
iyo ang pangalang Cristo, kahit duraan ka pa ng mga tao, hindi ka
mahihiya kundi patuloy na ipapangaral ang pangalan niya.
Para ihanda tayo sa pagliligtas ng Dios. Ang paghihirap natin ay isang
uri ng judgment sa atin ng Dios, ayon sa verse 17. Pero judgment ito
hindi para parusahan tayo ng Dios kundi para mas maging dalisay ang
puso natin para sa kanya, para maging handa tayo sa lubos na
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pagliligtas na gagawin ng Dios. Oo nga’t naligtas na tayo (past), pero
ngayon ay patuloy pa rin tayong inililigtas ng Dios (present). Sufferings
are necessary part of our sanctification. Hindi dapat ikahiya. Kundi dapat
purihin ang Dios dahil bahagi tayo ng kanyang pamilya. Sa paghihirap
mo ngayon, sinasanay ka ng Dios sa buhay na nakalaan na para sa iyo.
Ang mga di mananampalataya nga ang dapat mahiya sa ginagawa nila
na patuloy na pagtalikod sa Dios. Kung tayo nga inililigtas ng Dios sa
pamamagitan ng mga paghihirap, isipin na lang ninyo kung gaano
katinding paghihirap ang sasapitin ng mga taong wala kay Cristo!

Trusting God in Christian Sufferings
Isa pang maling tugon ng ibang Cristiano ay ang magsawa. Verse 19,
“Kaya nga, ang mga naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat
magtiwala sa Lumikha, at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos
ay laging tapat sa kanyang pangako.” Sinabi niyang “magpatuloy” dahil
ang iba ay nagsasawa dahil sa kahirapang dulot ng pagsunod sa Dios.
Kung ang kapalit nga naman ng pagiging tapat mo sa Dios ay ang
demotion o pagpapatalsik sa iyo sa trabaho dahil ayaw mong gawin ang
pandaraya na iniuutos sa iyo ng boss mo, baka magsawa ka na. Baka sa
halip na tiiisin mo ang hirap ng pagiging Cristiano, ikumpromiso mo na
ang pananampalataya mo.
Kaya ang tamang tugon dapat ay ang magtiwala sa Dios. “Ang mga
naghihirap dahil sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Lumikha.”
Magpapatuloy ka lang at hindi magsasawa kung nagtitiwala ka sa Dios.
Kung patuloy kang nakakapit sa kanya, kung hindi ka bibitaw kay Cristo,
kung palaging mong inaalala at pinaniniwalaa ang mga salita niya, kung
sa kabila ng mga nararanasan mo naniniwala ka na mabuti ang Dios, na
makapangyarihan ang Dios, na maganda ang plano ng Dios. Magtiwala
tayo sa Dios dahil ang mga paghihirap na dinaranas natin bilang mga
tagasunod ni Jesus ay…

8/11

Nasa kamay ng Dios na makapangyayari ng lahat ng kanyang
kalooban. Ang paghihirap natin ay dahil sa kalooban ng Dios. Ibig
sabihin, siya ang nagtakda na maranasan natin ito. Kaya niyang pigilan,
pero hindi niya ginawa. Ibig sabihin, kasama sa plano niya ito sa buhay
natin. Hindi si Satanas ang nagplano nito. Hindi ang mga taong
uminsulto, nanakit o umabuso sa atin ang nagplano nito. Kasama ito sa
plano ng Dios bago pa niya likhain ang mundo. Siya ang ating Lumikha.
Ibig sabihin, kung anong kapangyarihan niya sa paglikha sa mundo,
gayundin sa mga nangyayari sa buhay natin. Walang nakalusot na sakit
na naranasan natin na nalingap o napikit ang Dios. Lahat alam niya,
lahat bahagi ng plano niya para sa atin. At dahil diyan,
mapagkakatiwalaan natin siya dahil alam niya ang ginagawa niya, at may
kapangyarihan siyang ang lahat ng bagay (masama man o mabuti) ay
magkalakip-lakip para sa ikabubuti ng umiibig sa kanya at lahat ng
tinawag ayon sa kanyang layunin (Rom. 8:28).
Nasa kamay ng Dios na tapat sa kanyang pangako.
Mapagkakatiwalaan ang Dios dahil perfect ang track record niya sa
pagtupad ng kanyang mga pangako. Ang tagal na natin sa Story of God
at wala nang dahilan para pagdudahan natin iyan. Kapag sinabi niya,
tutuparin niya. Sabi niya hindi ka pababayaan sa panahon ng pagsubok,
tutuparin niya iyon. Sabi niya na lahat iyan ay para sa ikabubuti mo,
tutuparin niya iyon. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya sumisira sa
pangako niya. “Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi
nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot
na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng
pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon”
(1 Cor. 10:13).

The Holy Spirit and Our Sufferings
Si Pedro at ang mga kasama niyang mga apostol, dinampot ng mga
opisyal. Pinagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Ikinulong. Nang
mapakawalan, “sila’y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na
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sila’y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus” (Acts
5:42). Hindi tumigil sa pangangaral, lalo pang nagpursigi.
Bago pa lang Cristiano si Pacquiao pero sa tingin ko alam niya itong mga
salita ng Dios tungkol sa sufferings. Sabi niya pagkatapos niyang matalo
sa laban: “Pwede ka bang pumunta sa larangan ng isang paligsahan na
walang matatalo, puro panalo? Dumarating yung panahon na natalo ka,
dumarating din yung panahon na nananalo ka. Kailangan pagdumating
yung panahon na talo ka, buong puso mo ring tanggapin dahil pinasok
mo yang trabaho na yan eh. Karamihan kasi sa mga tao yung faith nila
sa Panginoon ay pang good times lang. Pero pag bad times katulad ng
nangyari sa akin yung faith nila nababawasan, at nawawala pa minsan.
Pero ako, lalong nadagdagan.”
Nang dinampot si Ribur ng mga opisyal, tinanong siya, “Why did you
bring Jesus to Aceh?” Sasagot pa lang siya, sinampal at hinampas na
agad siya. Ang panlalait sa kanya at pambubugbog ay tumagal ng halos
isang oras pa. Sugat-sugat na ang mukha niya, at dumudugo ang bibig
niya. May isa pang gumamit ng stapler para hampasin ang ulo niya.
Paano niya natiis lahat ng ito? At nang palayain siya ay tuloy pa rin siya
sa church planting?
Si Pedro at ang mga apostol tama ang tugon sa paghihirap na dinanas
nila. Si Pacquiao ganoon din. Si Ribur ganoon din. Tayo, kaya ba natin
iyon? Na sa kabila ng paghihirap na dinaranas at mararanasan pa natin,
mananatili tayong masaya sa Panginoon, nagpupuri at nagtitiwala sa
kanya? Oo naman. Verse 14, “Mapalad kayo kung kayo’y kinukutya dahil
kay Cristo, sapagkat sumasainyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu
ng Diyos” (MBB). Yun ang susi. You cannot respond well in sufferings if
you don’t have the Spirit. The Spirit helps us respond well in sufferings.
Kaya kahit pinahirapan sina Pedro, masaya pa rin sila. “Ribur prayed that
the Holy Spirit would give her the strength to stand strong and testify to
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the truth” (www.persecution.com). Kung si Pacquiao ay Cristiano, nasa
kanya ang Espiritu. Kung kayo ay sumusunod kay Jesus nasa inyo ang
Espiritu. Siya ang tutulong sa atin, magpapalakas sa atin, kakapit sa atin.
Sino sa lahat ng tao na nabuhay sa buong mundo ang dumanas nang
pinakamatinding paghihirap? Hindi ba’t ang Panginoong Jesus nang
itakwil siya, pahirapan, at ipako sa kahiya-hiya at karumaldumal na krus?
We sing “Joy to the World” not just on Christmas, pero dapat din sa Good
Friday! Kaya nga “Good Friday” ang tawag. But how did Christ endure
that kind of suffering? Kasi mula pa sa simula hanggang sa dulo, the
Spirit rests upon him. Nasa inyo na ba ang Espiritu? Yes? That’s good
news in times of sufferings because the Spirit helps us respond well in
sufferings – rejoicing in God, glorifying God, and trusting in God.
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In God We Trust (Psalms 20-21)
treasuringchristph.org/2017/02/19/part-6-in-god-we-trust-psalms-20-21

We put our trust in the things we have. Like our job and money to give
us security but we end up disappointed and unhappy; like our gadgets to
help us get things done and be more productive but we end up more
distracted and disconnected to people. We also put our trust in the
people we have. Like our parents to give us attentive love and care but
we end up hurt and neglected; like our spouse to give us the love we
long for but we end up unsatisfied; or our children to fulfill the dreams
we fail to achieve but we end up using them; or our president to save
our country but we end up disappointed.
At ganun din naman ang Israel sa kanilang hari, tulad ni Haring David.
Ang hari naman sa panahon nila ay ibinigay ng Panginoon sa kanila to
represent God’s rule to them, to save them from their enemies, to make
them secure and unafraid. Kaya merong mga psalms na tinatawag na
royal psalms. These psalms are “concerned with the Davidic monarchy
as the vehicle of blessing for the people of God” (ESV Study Bible).
Examples are Psalms 2, 72, 110. And what we will study today are Psalms
20-21, psalm of David, written by David or written for David. Psalm 20 is
a prayer for the king. “May the Lord answer you…O Lord, save the king!”
(20:1, 9). Psalm 21 is a thanksgiving for answered prayer. Prayer and
thanksgiving. Nagpapakita na, ultimately, their trust is not in David but in
the God of David. Dahil kung sa hari sila magtitiwala – o kung kanino
man – they will end up disappointed. Pero kung sa Diyos, he never fails
to those put their trust in him. Never.
Kaya titingnan natin ngayon kung ano ang invitation sa atin ng Psalms
20-21.

Look to Jesus the Messiah-King (20:1-5)
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Mapalad ang Israel dahil meron silang hari na tulad ni David. Unlike our
president na walang takot sa Diyos. Dahil dito sa verses 1-5 malinaw na
si David ay nananalangin sa Diyos: ” Meron silang mga kaaway, sa Diyos
siya humihingi ng tulong para magtagumpay. These verses are a call to
the people of Israel to join David in that prayer. To express na gusto rin
nilang sagutin ng Diyos ang mga prayers ni David. Di tulad ng maraming
mga Filipino ngayon na sa halip na manalangin para sa pangulo, kung
anu-anong pamababatikos ang ginagawa. “Pakinggan ka sana ni
Yahweh…Nawa’y ipagkaloob niya ang iyong mga hangarin…Ibigay nawa
ni Yahweh ang lahat mong kahilingan” (vv. 1, 4, 5), yan ang prayer nila
for David. And they were letting them know that they were behind him.
His victory is their victory. That was very encouraging for a leader to hear
from his people. Anu-ano ang prayers nila?
God’s protection (20:1). “Pakinggan ka sana ni Yahweh kapag ika’y
nagdurusa! At ang Diyos ni Jacob ingatan ka sana.” Meron silang mga
kaaway, they need God’s protection. Si Yahweh ang kailangan nila. Yan
ang pangalan ng Diyos ni Jacob, na iningatan ng Diyos laban sa kanyang
kapatid na si Esau na may malaking galit sa kanya. Siya ang Diyos ng
bansang Israel (na bagong pangalang ibinigay ng Diyos kay Jacob) na
iniingatan palagi ng Diyos laban sa kanilang mga kaaway kapag sila ay
nagtitiwala sa kanya. Siya ang Diyos ni David na nag-ingat sa kanya laban
sa kanyang kaaway na si Saul na haring pinalitan niya.
God’s presence (20:2). “Mula sa Templo, ikaw sana’y kanyang tulungan,
at mula sa Zion, ikaw ay kanyang alalayan.” Ang Mt. Zion ay tumutukoy
sa lungsod ng Jerusalem, the city of David, the city of God. At sa sentro
nito ang templo, the house of God, kung saan naroon nananahan ang
presensiya ng Diyos. Ang tulong na kailangan nila ay ang presensiya ng
Diyos. If God’s presence does not go with them, there is no hope of
victory. At paano mananahan ang presensiya ng Diyos sa mga taong
makasalanan? Even David was a sinner, a great sinner. Naghahandog sila
para mapatawad ng Diyos ang mga kasalanan nila at matanggap sila.
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God’s pardon (20:3). “Ang handog mo nawa ay kanyang tanggapin, at
pahalagahan niya ang lahat nang iyong haing susunugin.” Offering
sacrifices were a priestly duty, not kingly. Inaalay ito ng mga pari para sa
hari at para sa bayan ng Israel. Maging si David ay humihingi ng tawad
sa Diyos (Psalm 51).
At this point we need to realize na ultimately this psalm is not about
David. Yes, mahalaga ang role ng isang hari. “Everything rises and falls
with leadership,” (John Maxwell). Yes, David was king, but only a human
king, limitado ang kanyang kapangyarihan. Maging siya ay humihingi ng
tulong sa Diyos, the true King of Israel. Not just a human king, he was
also a sinful king. He also needs God’s saving grace. This psalm helps us,
then, look to Jesus as our Savior-King. Ang pagdating niya ay pagdating
ng preseniya ng Diyos. He was fully Man, fully God. Nagtagumpay siya
laban kay Satanas, laban sa kamatayan at laban sa kasalanan. Inako niya
ang ating mga kasalanan, siya ang naging handog na pinatay para sa
atin. We received forgiveness through Jesus. Nabuhay siyang muli to
secure the answer to the prayers of David and to the prayers of all of
God’s people. Umakyat siya sa langit, naupo sa kanan ng Diyos and now
interceding for us daily. We pray to him because we have a King who
prays for us.
God’s purposes (20:4, 5). “Nawa’y ipagkaloob niya ang iyong hangarin, at
sa iyong mga plano, ika’y pagtagumpayin. Sa pagtatagumpay mo kami
ay magbubunyi, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang. Ibigay nawa
ni Yahweh ang lahat mong kahilingan.” Ang puso ni David ay para sa
bayan ng Diyos, ang mga plano niya ay para sa karangalan ng Diyos.
Pero maging ang puso niya ay nababahiran ng makasariling hangarin.
Unlike Jesus! Yes, we ask na tulungan ng Diyos na tuparin ang mga
plano’t pangarap natin. But we submit everything according to his will.
Your kingdom come, your will be done! At tandaan nating si Jesus ang
katuparan ng lahat ng kahilingan sa mga panalanging ito. Jesus is God’s
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protection for us, Jesus is God’s presence for us, Jesus is God’s pardon
for us, Jesus is the fulfillment of all of God’s purposes for us. Look to
Jesus as our Savior-King! Always!

Trust in Jesus our Savior-King (20:6-9)
This psalm invites us to look to Jesus. And this psalm invites us to trust in
Jesus our Savior-King. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng pagliligtas na
ginawa sa atin ng Panginoong Jesus, pinatutunayan ng Diyos na…
Our God is mighty to save (20:6). “Ngayon ko nalalaman na si Yahweh
ang nagbigay, sa pinili niyang hari, ng kanyang tagumpay! Siya’y
tinutugon niya mula sa kalangitan, mga dakilang tagumpay kanyang
makakamtan.” Ang “pinili niyang hari” sa literal ay “anointed” galing sa
Hebrew mashach, kung saan galing ang “Messiah.” Si David kailangang
iligtas ng Diyos. Si Jesus ang piniling Haring-Tagapagligtas ni David at ng
lahat sa atin. Siya ang tulong at tagumpay na galing sa langit bumaba sa
lupa at nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ang tulong na ibinigay ng Diyos ay
hindi lang galing sa lupa, kundi galing sa langit. He is mighty, he is
powerful to save. So we trust him because…
Nothing else is mighty to save (20:7-8). “Mayroong umaasa sa
karwaheng pandigma, at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala; ngunit sa
kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang
lubos. Sila’y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo’y tatayo at
mananatiling matatag.” Natakot ang mga Israelita nang makita nilang
sasalakayin ulit sila ng mga Egyptians gamit ang kanilang mga kabayo at
karwaheng pandigma. Ano ang tulong na kailangan nila? Ang Diyos,
through Moses, ang naghati sa dagat para makatawid sila. At ang
Egyptian army ay nalunod pagkatapos. Saan aasa itong mga Israelita
ngayon? Sa army ba na meron sila? Sa reinforcements na galing sa ibang
bansa? No! Nothing else is mighty to save us. Bakit tayo sa tao aasa?
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Bakit tayo sa pera aasa? Bakit tayo sa posisyon natin aasa? Kung ang
Diyos lang naman talaga ang maaasahan natin. Hindi lang tayo ang may
kailangan sa pagliligtas niya…
We have to pray even for “the mighty ones” to be saved (20:9). Itong
mga Israelita, ipinagpepray ang kanilang hari, “O Yahweh, ang hari’y
iyong pagtagumpayin; ang aming panawagan, ay iyong sagutin.” Ganyan
din ang sulat ni Pablo kay Timoteo sa 1 Tim. 2:1-5, na ipanalangin natin
ang ibang tao, lalo na ang mga nasa katungkulan dahil sila rin nais ng
Diyos na maligtas, dahil wala ring ibang magliligtas sa kanila maliban sa
Panginoong Jesus. We pray for our president hindi lang para maging
maayos ang pamamahala niya, kundi para makilala niya kung sino
talaga ang dapat na namamahala sa buhay niya; na mawala ang
pagiging arogante niya and in humility submit to Jesus as his Savior-King.
We pray in the name of Jesus. Whether we pray for the president or
for our unsaved friend, meron tayong confidence na pakikinggan ng
Diyos ang prayers natin. Kasi we pray in the name of Jesus. At itong
“name” ng Diyos ang paulit-ulit ding binabanggit dito sa Psalm 20: “the
name of the God of Jacob” (v. 1) – ibig sabihin makapangyarihan ang
pangalan ng Diyos, the name of Jesus is powerful, casting out demons,
healing the sick, changing lives; “name of our God” (v. 5); “the name of
the LORD our God” (v. 7) – hindi lang kapangyarihan ang tinutukoy dito
kundi karangalan at reputasyon ng kanyang pangalan. Gagawin ng Diyos
ang lahat ng dapat niyang gawin para matiyak na ang pangalan niya ang
mapapapurihan. And when we pray in Jesus’ name, sinasabi nating ang
ang kumpiyansa natin ay nakay Jesus na palaging nananalangin para sa
atin, and the Father always answers the prayers of Jesus. Always. So we
pray in Jesus’ name, amen.

Thanksgiving (21:1-7)
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We look to Jesus in prayer. Then we trust him na sasagutin niya ang ating
mga panalangin. SeeRom. 8:32. At dahil sa mga sagot niya sa ating mga
panalangin, nagpapasalamat tayo sa kanya. At kahit di pa natin
natatanggap lahat ng sagot sa mga prayers natin tulad ng trabaho, tulad
ng dagdag na kita, tulad ng pagbabago sa anak, tulad ng pagbabago sa
asawa, tulad ng pagbabago sa bansa natin, tulad ng pagbabago sa sarili
natin, we still thank him. Bakit? Dahil kinikilala natin na limpak-limpak na
biyaya na ang natanggap natin at naeenjoy natin ngayon dahil kay
Cristo.Psalm 21, katambal yan ng Psalm 20, invites us to thank God for
all the blessings of being in union with Jesus. See Eph. 1:3. Dito sa Psalm
21, anu-ano yun?
Joy of answered prayer (21:1). “Natutuwa ang hari, Yahweh, dahil sa
bigay mong lakas, dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak.” Nanalangin si
David na bigyan sila ng tagumpay, God gives them victory again and
again. At ang resulta nun ay kagalakan na galing sa Diyos. Hindi lang
kagalakan (“how greatly he exults”), kundi nag-uumapaw na kagalakan.
Grace (21:2). “Iyong ibinigay ang kanyang inaasam, ipinagkaloob mo (o
hindi mo ipinagkait, you have not withheld) ang kanyang kahilingan.”
Walang obligasyon ang Diyos na ibigay ang hiling ni David, at sagutin
ang mga prayers natin. We don’t deserve it. Pero ibinigay niya not
because we are good enough, deserving enough, worthy enough, but
because of his grace. Because Jesus is good and deserving and worthy.
Rich blessings (21:3). “Nilapitan mo siya’t lubos na binasbasan, dalisay
na gintong korona, sa ulo niya’y inilagay.” Nabasbasan na si David bilang
hari, nasa kanya na ang korona. But because of what God has done for
him, parang doubly crowned pa siya. Nadoble pa ang biyaya sa kanya,
“with rich blessings.” In Jesus, we have received grace upon grace,
blessings upon blessings. Nasa atin na nga ang lahat ng kailangan natin,
dinadagdagan pa niya, binibigyan pa niya tayo ng rewards. Not only is
God gracious, he is super generous.
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Life eternal (21:4). “Humiling siya ng buhay at iyong ibinigay, ng
mahabang buhay, na magpakailanman.” This verse cannot possibly be
applied to David. Pagkat si David ay namatay din eventually. Pero ang
Panginoong Jesus pinatay din pero sa ikatlong araw ay muling nabuhay
para ang lahat ng nagtitiwala sa kanya – ikaw, ako, pati si David – ay
kung mamatay ay mabubuhay muli and we will live for all eternity with
Jesus. Maraming tao dito sa mundo parang limpak-limpak ang
kayamanan pero di naman nila maeenjoy nang matagal kundi maglalaho
din. Pero tayo our riches will be eternal for we have life eternal in Jesus.
Glory and honor (21:5). “Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang
karangalan, dangal at kadakilaan sa kanya’y iyong ibinigay.” Kahit ano pa
ang sabihin ng mga kaaway ni David laban sa kanya, dahil ang Diyos ang
nagbigay sa kanya ng tagumpay, sa Diyos din ang kanyang karangalan.
Ganun din sa atin. Being in Jesus, di na mahalaga sa atin ang pagkilala
ng tao. Our glory is not in our possessions, not in our achievements, not
in the kind of people who surround us; our glory is in our relationship
with Jesus.
Joy in God’s presence (21:6). “Pagpapala mo’y nasa kanya
magpakailanman, ang iyong patnubay, dulot sa kanya’y kagalakan.” Sa
ESV, “For you make him more blessed forever; you make him glad with
the joy of your presence.” Ang kasiyahan ni David ay wala sa kanyang
kayamanan o kapangyarihan bilang hari, kundi nakatali sa presensiya ng
Diyos sa buhay niya. Ganun din sa atin. Being in Jesus, ang pagiging
“blessed” natin ay forever, dahil Jesus will be with us forever. Mawawala
ang kayamanan natin, mawawala ang mataas na pagtingin ng ibang tao
sa atin, mawawala ang mga mahal natin sa buhay, pero makakapiling
natin ang Diyos magpakailanman. And that is sure.
Eternal security (21:7). Sa Kataas-taasang Diyos ang hari ay
nagtitiwala, dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala.” He
shall not be moved. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang
may hawak sa kanya. Because of Jesus, we are secured in the arms of
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the Father. Walang sinuman ang makakaagaw sa atin mula sa kanyang
mga kamay. Walang anuman ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig
niyang walang hanggan.
Ang lahat ng ito ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Salat ka man sa
ibang bagay, nawalan ka man ng mahal sa buhay, patuloy mong
alalahanin ang limpak-limpak na biyayang tinanggap mo na dahil kay
Cristo. Lahat ito ay galing sa Diyos: “You have given him…you meet him…
you set a crown…you gave life…your salvation…you bestow on him…you
make him most blessed…you make him glad…” When we give thanks, we
acknowledge that all the things we have are from him.

Faith in Future Grace (and Judgment) (21:8-12)
Ang Diyos ang nagsimula ng lahat ng mabubuting bagay na ito para sa
atin. Hindi niya ipapaubaya sa mga kamay natin para tapusin. He will
finish what he has started. Meron pa rin tayong mga kaaway – si Satanas
walang tigil sa kanyang pag-atake para ibagsak tayo, ang mundong
kinalalagyan natin ay patuloy sa paghatak sa atin sa kamunduhan, ang
sariling kasalanan sa puso natin patuloy pa ring nakikipaglaban sa
Espiritung nasa atin. Psalm 21:8-12 also calls us to hope in God to fight
for us to the end. Paano tayo nakakasigurado diyan?
None can escape his judgment (21:8). “Your hand will find out all your
enemies; your right hand will find out those who hate you.” He will “find
out.” Walang makakatakas sa lahat ng mga kaaway ng Diyos. Kilala ng
Diyos lahat ng mga kalaban natin. Walang makakalusot sa mga kamay
niyang nagbibigay ng proteksyon para sa atin. Wala ring makalulusot sa
lupit ng kanyang mga kamay kung magparusa.
They will be totally destroyed (21:9-10). “Sa kanyang pagdating, sa
apoy sila’y susunugin, sa galit ni Yahweh, sa apoy sila’y tutupukin.
Walang matitira sa kanilang lahi, sapagkat sila’y lilipulin ng hari.”
Anumang galit natin sa mga taong lumaban sa atin, hindi maikukumpara
sa bagsik ng galit ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Susunugin.
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Tutupukin. Lilipulin. It is a terrible thing to fall into the hands of an angry
God. Kaya kung hanggang ngayon kaaway ka pa ng Diyos, lumapit ka kay
Jesus at humingi ng tawad sa Diyos. Sa atin na nakay Cristo, umasa tayo
na lahat injustices na naranasan natin, lahat ng pang-aapi, lahat ng pangaabuso ay hahatulan ng Diyos – either on the cross of Christ (for all who
believed in him) or in hell for all eternity (for those who are still
unrepentant). Makaligtas man sila sa hukuman ng tao, di sila
makalulusot sa paghatol ng Diyos.
We have nothing to fear for God is on our side (21:11-12). “Sa
masasamang balak nilang gawin laban sa kanya, walang anumang
magtatagumpay sa mga plano nila. Sila’y kanyang papanain, sila’y
uurong at patatakbuhin.” Anumang planuhin ng mga tao laban sa atin
ay hindi magtatagumpay para tuluyan tayong ibagsak. Greater is he who
is in us than he that is in the world. If God is for us, who can be against
us? Libu-libo man ang sundalo ng mga kaaway, we only need an army of
One to defeat them. As long as God is on our side, wala tayong dapat
ikatakot. Kahit ano. Kahit sino. Hope in God to fight for you to the end.

Praise to God (21:13)
God accomplished our salvation – past, present and future. Iniligtas tayo
ng Diyos, inililigtas tayo ng Diyos, at ililigtas tayo ng Diyos. Sa krus, tinalo
ni Cristo ang ating mga kaaway. Sa araw-araw, siya ang nagbibigay sa
atin ng tagumpay. Sa kanyang pagbabalik, tuluyan niyang lulupigin ang
kasalanan, kamatayan, at lahat ng kasamaan. At the end of every victory,
ang buong kaharian ng Israel ay nagdiriwang dahil sa tagumpay na bigay
sa kanila ni Yahweh. Mula pa sa Exodus nang makatawid ang Israel sa
Red Sea, umawit sila ng papuri sa Diyos. “Itong si Yahweh ay aking
aawitan, sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay; ang mga kabayo’t
kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Si Yahweh ang
aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang sa aki’y nagdulot ng
kaligtasan. Siya’y aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking ama,
aking dadakilain. Siya’y isang mandirigma; Yahweh ang kanyang
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pangalan” (Ex. 15:1-3). Dito rin saPsalms 20-21, we are invited to sing the
praises of God who is mighty to save. “Sa pagtatagumpay mo kami ay
magbubunyi, magpupuri sa Diyos sa aming pagdiriwang” (20:5).
“Pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kalakasan. Aawit kami at
magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan” (21:13)!
Yan ang gagawin natin ngayon. Kung ikaw ay naririto at wala si Cristo sa
buhay mo, you don’t have any reason to sing. Pero kung nasa iyo na si
Cristo, you have a lot of reasons to sing. Pinatawad ka niya? Sing praises!
Sinagot niya ang prayers mo? Sing praises! Binabago niya ang buhay
mo? Sing praises! Nararanasan mo ba ang joy na galing sa kanya sa
kabila ng mga problema sa buhay? Sing praises! Limpak-limpak ba ang
mga pagpapalang tinatanggap mo? Sing praises! Naniniwala ka ba na
babalik siya at makakasama mo siya magpakailanman? Sing praises!
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How Long, O Lord? (Psalms 12-13)
treasuringchristph.org/2017/03/12/part-8-how-long-o-lord-psalms-12-13

For the past two months, we’re digging deeper into the gospel through
the Psalms. I hope marami sa inyo ang regular na ginagamit na sa Bible
reading and prayer ang Psalms. Kung hindi pa, I encourage you to do
that. It will really refresh your soul and your relationship with God. Every
Sunday din pinag-aaralan natin ang iba’t ibang klase ng languages or
expressions na matatagpuan natin sa Psalms. Ang hope natin ay mas
maging rich and varied ang experience natin sa pagsamba sa Diyos.
Pinag-aralan natin how to approach the Word at makinig sa Diyos, kung
paano tingnan ang nilikha ng Diyos at pakinggan ang sinasabi niya
tungkol dito, kung ano ang tunay na pagsamba sa Diyos, kung paano
lumapit sa Diyos with a repentant heart, kung paano lumalim ang
pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, at kung paano alalahanin
ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa mga kuwento sa
Bibliya at sa buhay natin.
Sa mga natalakay na natin, yung confession and repentance (based sa
Psalm 51) ang hindi karaniwang matatagpuan sa worship expressions
ng maraming churches. Although for the last few years, sinusubukan na
nating i-incorporate iyan. At nakikita nating napakahalaga. Isa pa sa di
karaniwang matatagpuan sa expression ng worship natin sa church
(even on a personal level) ay ang tinatawag na “lament” – o pag-iyak sa
Diyos, pagdaing sa Diyos, at maging pagrereklamo sa Diyos dahil sa
hirap na nararanasan sa buhay – maaaring dulot ng sariling kasalanan o
kasalanan ng ibang tao o sadyang dahil sa kahirapan ng buhay sa
mundong ito lalo na sa ating mga sumasampalataya sa Panginoon.
Merong invidual lament tulad ng Psalm 13: “Panginoon, hanggang kailan
nʼyo ako kalilimutan? Kalilimutan nʼyo ba ako habang buhay” (v. 1)? O
kaya ay Psalm 22: “Diyos ko, Diyos ko, bakit n’yo ako pinabayaan?” How
long, O Lord? Why, O Lord? Yan ang karaniwang iyak ng mga individual
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laments. Meron din namang mga corporate laments. Pagdulog ito ng
buong bayan ng Israel dahil sa kahirapang dinaranas nila dahil sa mga
kaaway. Tulad ng Psalm 12, pag-aaralan natin yan ngayon. Tulad din ng
Psalm 74: “O Dios, hanggang kailan mo kami itatakwil? Bakit kayo
nagagalit sa mga taong inyong kinakalinga” (ASD)?

Importance of Laments
Meron tayong ilang mga dahilan kung bakit neglected ang mga laments,
at magbibigay din naman ako ng mga katumbas na dahilan kung bakit di
natin ito dapat balewalain.
1. Sasabihin n’yo, “Di ba ang aklat ng Mga Awit ay mga awit ng papuri
sa Diyos?” In a sense, yes. Pero hindi ibig sabihing laging masaya
ang mga awit. One-third of the Psalms are laments. Maaaring higit
pa sa mga awit na masayang nagpupuri sa Diyos. Pag-isipan n’yo,
bakit ilalagay ng Espiritu Santo sa Banal na Kasulatan ang ganito
karaming mga laments kung di importante? Kung di beneficial sa
relasyon natin sa Diyos? Meron pa ngang isang book sa Bible na
Lamentations!
2. Sasabihin n’yo, “Ang ganyang klaseng lenggwahe sa Diyos ay
disrectful sa kanya.” Di tayo nakakarinig ng mga ganyang klaseng
public prayers ngayon kasi ano na lang magiging reaksiyon n’yo pag
ako sabihin ko sa prayer ko, “Lord, kinalimutan mo na ba kami?
Natutulog ka ba? Nakikinig ka ba? Powerful ka ba talaga?” It may
sound disrespectul sa Diyos pero nagcocommunicate din ito ng
honesty of our feelings. Nararamdaman din naman natin yan. Ayaw
lang natin ilakas baka marinig ng iba. Pero alam din naman yan ng
Diyos. Sabihin mo sa kanya. God can take it. God invites you to say
what you really feel in your heart.
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3. Sasabihin n’yo, “Di ba nagpapakita yan ng kakulangan ng tiwala sa
Diyos?” Actually makikita natin mamaya, nagpapakita pa nga ito ng
kumpiyansa sa Diyos. At kung mag-express man ng doubts ang
nag-lalament, it’s ok. Our Christian life naman ay mixture of faith
and unbelief. Pero ang primary disposition pa rin ng puso natin ay
pagtitiwala sa Diyos. Kaya ka nga nagpepray sa kanya. Praying a
lament is better kaysa naman sa prayerlessness. Uttering your
complaint to God is better than not talking to him at all.
4. O baka sabihin n’yo, “Di ba ang Christian life and worship dapat
happy?” Rejoice in the Lord always, di ba? Yes, because the gospel
brings joy. Kaya pag nag-uusap ang mga nagpaplano ng songs pag
Sunday, “Ano yung dalawang masayang kanta? Ano naman yung
malungkot?” At medyo natatawa pa kasi nga naman bakit tayo
kakanta ng malungkot? But we need to realize that the gospel also
brings sorrow dahil mas nagiging aware tayo sa kasamaan at
kahirapang nararanasan natin at nararanasan ng mga tao sa paligid
natin. Laments give us the language or expression for feeling
sorrow and grief. Realidad naman yan sa buhay natin, aminin man
natin o hindi. Nakangiti ka man pag Sunday, you know something is
sad in your life.

Application of Laments
Tingnan natin ngayon ang typical na five elements na makikita natin sa
isang lament. At habang dinadaanan natin ang mga elementong yan,
ang prayer ko makita n’yo rin kung paano ito makakatulong sa personal
reading mo ng Psalms, sa pagrespond mo kapag nakakaexperience ka
ng matinding suffering sa buhay mo, sa paglapit mo sa Diyos sa kabila
ng mga trying experiences mo, sa pagmiminister mo sa ibang taong
dumaranas din ng matinding kahirapan, sa pagbabagong dapat nating
gawin sa pag-approach natin sa worship every Sunday, at sa
pagkakaroon natin ng God-centered perspective sa realidad ng presence
ng kasalanan, kasamaan at kahirapan sa mundong tinitirhan natin.
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Titingnan natin ang Psalm 12 (a community lament) and 13 (an
individual lament) side by side. Pag Psalm 13 lang kasi, baka kung wala
kang matinding personal suffering ngayon sabihin mo di applicable sa
iyo. Although it prepares you for future certain suffering. Kaya kasama
yung Psalm 12 kasi we need to learn how to express our sorrow for the
many evils happening around us at kung paano tayo maka-sympathize
sa mga taong dumaranas ng matinding suffering na maaaring di natin
naeexperience pa. Kung wala kang matinding suffering ngayon, hindi
pwedeng wala lang o hindi pwedeng deadma ka lang sa mga sufferings
na nararanasan ng iba, lalo na ng mga kapatid natin sa Panginoon.

#1 – Address
Bawat lament ay nakadirekta sa Diyos. Hindi ito self-focused na parang
nag-eexpress ka lang ng reklamo, o kaya kung may reklamo ka sa asawa
mo sa iba mo ibubuhos ang reklamo mo. Kung may daing ka o reklamo
sa Diyos, sa kanya mo sabihin. Pansinin n’yo ang address ng Psalms 12
and 13: “O Yahweh” (12:1 MBB). “Hanggang kailan, Yahweh…” (13:1).
“Yahweh, aking Diyos” (13:3). “O Yahweh” (13:6). O kung isama mo pa
yung Psalm 22: “O Diyos ko! Diyos ko” (22:1)!
Gaano man kabigat ang mga salitang binibitawan sa isang lament,
nagpapakita ito ng relasyon mo sa Diyos. Mainam malaman na anuman
ang nararamdaman mo, anuman ang sitwasyon mo, anuman ang
difficulties na hinaharap mo, anuman ang complaints mo, meron kang
Diyos na malalapitan. May reklamo ka, sa kanya ka magreklamo. Kesa
naman lumayo ka, kesa naman talikuran mo na siya, kesa naman sa iba
ka magreklamo. Para tayong bata na umiiyak kasi inaway ng kapatid o
nabully sa school. Pero hindi umiiyak mag-isa, umiiyak palapit sa tatay.
Mainam nang iyak nang iyak palapit sa Diyos kaysa tuwang-tuwa palayo
sa Diyos. God can take it.

4/11

Kasi kilala mo siya. Siya ang Diyos na powerful and sovereign. His name
is Yahweh. He is faithful to his promises. He is unfailing in his love. This
address to God puts the lament in context. Gaano man katindi ang
suffering mo, you see your suffering in light of who he is. At kapag
ganyan, magbabago talaga ang perspective mo. Even when you don’t
understand the reason or purpose for your sufferings, even when you
don’t know kelan matatapos. Kahit na ang nangyayari ay parang
inconsistent sa character, purposes and promises of God.

#2 – Complaint
Dito naman, sinasabi ng isang psalm of lament – honestly and
specifically – kung ano ang sitwasyon o pangyayari na masakit, mahirap,
nakakaiyak, nakakalungkot, parang may mali, mukhang di
makatarungan. Na para bang may pagtataka na bakit nangyayari kung
ang Diyos ang Panginoon na naghahari sa buhay natin at sa mundong
ito. Hindi lang natin babasahin ang bahaging ito but also feel the
emotional tone of the psalmist. Is he expressing sorrow, remorse,
weariness, anger, disappointment, or doubt? We have to feel that.
Tulad ng sa Psalm 13: “Panginoon, hanggang kailan nʼyo ako
kalilimutan? Kalilimutan nʼyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba
kayo magtatago sa akin? Hanggang kailan ko dadalhin itong mga
pangamba ko? Ang aking mga araw ay punong-puno ng
kalungkutan. Hanggang kailan ba ako matatalo ng aking mga kaaway”
(13:1-2 ASD)? These are not question na as if curious siyang malaman
ang mga sagot. Parang mga anak natin ang daming tanong na “Bakit?”
Pag sinabi ni Lord na, “Mga 10 years pa,” natugon na ang mga tanong
niya. No, these are questions na nag-eexpress ng matinding emotion.
Nararamdaman niyang parang nalimutan na siya ng Diyos, parang
pinagtaguan na siya ng Diyos. Nandun yung personal feeling of sorrow,
defeat and a heavy burden. Tayo rin naman umiiyak nang ganyan, “Lord,
bakit nangyari? Lord, gano katagal pa ang iintayin ko?”
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Umiyak ako nang makipagbreak sa akin ang first girlfriend ko. Umiyak
ako nang di ko na alam ang gagawin ko sa matinding struggle sa
kasalanan. Umiyak ako nang madeny ng US embassy ang application ko
to go to US last year. Umiyak ako nang merong ilan sa inyo (lalo na kung
malapit na kaibigan) ang paulit-ulit na nahulog sa kasalanang sekswal.
Kayo naman, umiyak kayo o umiiyak o iiyak kapag ang asawa n’yo
ipinagpalit kayo sa iba, o hanggang ngayon di pa kumikilala kay Cristo;
kapag ang anak n’yo kahit ilang taon na ninyong sinasama sa church
patuloy pa ring nagrerebelde sa inyo; kapag daang libo ang nalugi sa
negosyo n’yo; kapag iniwan ka ng taong mahal mo; kapag wala kang
maalalang magandang karanasan sa tatay mo kasi lumaki ka na wala
siya palagi; kapag yung mga kaklase mo nung highschool mga nakapagasawa’t may pamilya na samantalang ikaw single pa rin. We cry. Psalms
of lament teach us not just to cry, but to cry to God. “Lord, bakit
nangyayari ‘to sa akin? Lord, bakit parang wala kang ginagawa? Lord,
hanggang kailan ganito ang kalagayan ko?”
Maybe wala kang personal na karanasan ngayon na angkop para yan
ang idalangin mo sa Diyos. Kaya bahagi din ng itinuturo sa atin ng
community lament tulad ng Psalm 12 ay para maging sensitive tayo sa
kasamaang nasa paligid natin, at kung paanong maraming tao sa paligid
natin ang nagdurusa dahil sa kasalanan ng iba (di man tayo personally
affected). Tingnan n’yo ang lenggwahe ng Psalm 12: “Panginoon,
tulungan nʼyo po kami, dahil wala nang makadios, at wala na ring may
paninindigan. Nagsisinungaling sila sa kanilang kapwa. Nambobola sila
para makapandaya ng iba” (12:1-2 ASD). Sa dulo may complaint din:
“Pinalibutan nila kami, at pinupuri pa ng lahat ang kanilang kasuklamsuklam na gawain” (12:8 ASD). Sa paligid natin, laman-laman ng balita
ang mga gawa ng mga taong di kumikilala sa Dios. Mga unfaithful. Mga
sinungaling. Mga mandaraya. Magaling magsalita pero nanloloko pala.
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Tulad ng naging business transaction ko sa Ramos Agri sa Tarlac na
pekeng kumpanya pala. Sabi ko sa Panginoon, “Lord, bakit may mga
taong ganyan. Bakit ako pa ang nabiktima?” At hindi lang naman ako ang
nabiktima, marami ring iba pa. “Lord, kelan sila ma-iisyuhan ng warrant
of arrest? kelan sila magbabayad ng kasalanan nila? hahayaan mo bang
meron pa silang mabiktimang iba pa?”
O kung marinig mo ang pananalita at pag-asta ng ating presidente,
“Lord, bakit siya ang naging presidente namin?” O kung mabalitaan mo
ang dami ng namamatay sa war on drugs at ang iba ay mga nabiktima
lang din, “Why O Lord? Bakit dumadanak ang dugo sa bansa namin at
maraming tao ang wala man lang pakialam sa dami ng napapatay?”
“Bakit maraming tiwali at corrupt sa aming kapulisan at sa mga nasa
pamahalaan? Bakit meron mga taong ginagamit ang mga bata sa
cyberporn? Bakit? Bakit?”
Don’t just read the news. Iiyak mo yan sa Panginoon. And ask him to do
something about it.

#3 – Request
We expect na sasagot si Lord, na may gagawin siya sa daing natin sa
kanya. Lord, do something! Recognition naman ito na wala tayong
magagawa sa sarili natin. Na inaamin nating ang sagot sa tanong na
“Where does my help come from?” ay ito: “My help comes from the Lord”
(121:1-2). Sa Psalm 12, simula pa lang may hiling na sa
Panginoon: “Tulungan mo po kami” (12:1 ASD). Sa ESV, “Save, O Lord…”
Mas specific ang request niya sa verses 3-4, “Panginoon, patigilin nʼyo na
sana ang mga mayayabang at mambobola. Sinasabi nila, ‘Sa
pamamagitan ng aming pananalita ay magtatagumpay kami. Sasabihin
namin ang gusto naming sabihin, at walang sinumang makakapigil sa
amin.'” Kapag nalulungkot tayo sa nangyayari sa bansa natin o sa
nangyayari sa mga kaibigan at kamag-anak natin, hinihiling natin sa
Panginoon na kumilos siya. Lord, kumilos ka po sa bansa namin.
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Baguhin mo ang aming presidente. Tanggalin mo ang yabang ng aming
mga pulitiko. Huwag mo pong hayaang madaan sa pambobola ang mga
mamamayan ng bansang ito. Panagutin mo po ang mga manloloko.
Ipakulong ninyo ang mga sumisira ng buhay ng mga kabataan.
Ganoon din kung personal na kahilingan sa Diyos, tulad ng sa Psalm 13:
“Panginoon kong Dios, bigyan nʼyo ako ng pansin; sagutin nʼyo ang aking
dalangin. Ibalik nʼyo ang ningning sa aking mga mata, upang hindi ako
mamatay at upang hindi masabi ng aking mga kaaway na natalo nila
ako, dahil tiyak na magagalak sila kung mapahamak ako” (13:3-4).
Pagkatapos mong sabihin ang reklamo mo sa kanya, hilingin mong
kumilos siya, pakinggan ang panalangin mo. Lord, restore my joy! Wag
mo pong hayaang magtagumpay ang aming kaaway sa paninira sa
buhay ko. Wag mo pong hayaang madungisan ang pangalan ko ng mga
taong sinungaling. Ibalik n’yo po ang aking sigla sa paglilingkod sa iyo.
Wag mo pong hayaang magtagumpay ang kaaway sa buhay ng aking
asawa at mga anak.
Lament, then, is different from grumbling. Ang pagrereklamo sa Dios ay
iba sa pagrereklamo dahil sa Dios. Sa lament, idinudulog mo ang hinaing
mo sa Diyos. Sa grumbling, nagrereklamo ka at inaakusahan mo ang
Diyos na walang ginagawa at wala ring gagawin sa sitwasyon mo. Sa
lament, gusto mong lumapit sa Diyos. Sa grumbling, gusto mo nang
lumayo sa Diyos. Anuman ang suffering na nararanasan natin o
nararanasan ng ibang tao, suffering must lead us to prayerful
dependence on God. Dahil ang panalangin ay nagpapakita ng
pagtitiwala sa Diyos.

#4 – Expression of trust
Laments are expressions of faith in God. Yes, may times na parang
andun yung doubts sa promises ni God. Kasi yun ang perception natin
kapag may suffering, na para bang nakalimot na si Lord sa mga
promises niya. But the primary disposition of our heart in praying
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laments is that of trust in God. Nagtitiwala tayo sa kanya kahit di natin
naiintindihan lahat. Kahit parang wala siyang ginagawa. Kahit parang
absent siya. Parang di siya nakikinig. Parang natutulog siya.
God is too wise to be mistaken / God is too good to be unkind / So when
you don’t understand / When don’t see his plan / When you can’t trace
his hand / Trust His Heart // Babbie Mason
Ganito ang ipinapahayag ng mga sumulat ng laments. Sa Psalm 13:5,
“Panginoon, naniniwala po ako na mahal nʼyo ako. At ako ay nagagalak
dahil iniligtas nʼyo ako” (ASD). “But I have trusted in your steadfast love;
my heart shall rejoice in your salvation” (ESV). Sa kabila ng lahat ng
nangyayari, tiwala siya na di nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa
kanya. That even sufferings are expression of God’s love for us. Nandun
din yung confidence sa future grace ng Panginoon. He’s already claiming
answers to his prayers. Sigurado na siya na ililigtas siya ng Diyos.
Sigurado siyang matatapos din ang mga paghihirap niya.
Sa mga kasinungalingang laganap sa panahon nila at sa panahon din
natin ngayon. Sa mga political issues, sa mga hearing sa Senado, maging
sa statements ng pangulo, di mo na alam kung ano ang totoo. Di man
natin malaman ang totoo sa salita ng tao, ang mahalaga alam natin na
laging totoo ang salita ng Panginoon. Psalm 12:5-6: “Sinabi ng
Panginoon, ‘Kikilos ako! Nakikita ko ang kaapihan ng mga dukha, at
naririnig ko ang iyakan ng mga naghihirap. Kayaʼt ibibigay ko sa kanila
ang pinapangarap nilang kaligtasan.’ Ang pangako ng Panginoon ay
purong katotohanan, gaya ng purong pilak na pitong ulit na nasubukan
sa nagliliyab na pugon.” Nagtitiwala siya sa pangako ng Diyos na tutugon
siya sa panalangin, na siya ang magbibigay ng kaligtasan. Kahit ilang
beses mong isalang sa apoy o subukin ang salita ng Dios, napatutunayan
niyang bawat salita niya ay katotohanan. That’s why we are confident sa
mga promises niya. Verse 7, “Panginoon, nalalaman namin na kami ay
inyong iingatan, at ilalayo sa masamang henerasyong ito
magpakailanman.”
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Pagkasabi mo ng complaint mo sa kanya, pagkasabi mo ng request mo
sa kanya, sabihin mo din ang tiwala mo sa kanya. “Lord, I know that you
answer our prayers. That you are faithful. That you are loving. That you
are good. That you are wise. I believe. Help my unbelief.”

Gospel Realities
Before we move on sa fifth element ng isang lament, at this point
mahalagang itanong: Paano kung hindi ka naman malungkot? Baka iba
sa inyo sadyang masayahin ang personality. When you feel sad, akma
lang na read, meditate, pray and sing laments. Pero paano pag you don’t
feel sad? Sa isang blog post sa Desiring God, merong binanggit na apat
na dahilan kung bakit mahalagang gamitin ang lament sa worship even
when you don’t feel sad:
1. Something in your life is sad. Kahit na lagi kang nakangiti, kahit na
kapag may nangumusta sa iyo at lagi mong sagot ay “ok lang ako,”
meron pa ring dapat ikalungkot sa buhay mo. You are not yet in
heaven.
2. You live in a broken world. Ang daming dapat ikalungkot sa mundo
natin. Manood o magbasa ka ng balita, makikita mo ang brokenness
and much evil. Makipagkwentuhan ka sa mga kapitbahay mo,
marerealize mo how much they are hurting.
3. Someone in your church family is weeping. Merong may sakit. Merong
brokenhearted. As a church family, we weep with those who weep.
4. One day all weeping will be turned to laughter. Yan naman ang pagasa natin.
Para tayong ang anak kong si Stephen. Nasaktan, sobrang lakas ng iyak.
Tapos, bigla na lang tatawa. Because he has a reason to laugh. He has a
family. Sa kabila ng mga iyak natin, meron tayong dahilan to rejoice, that
is because of the gospel. Jesus is the ultimate cry of every believer. Our
cries and laments are all fulfilled in Christ. Iniyakan niya ang pagkamatay
ng kanyang mahal na kaibigang si Lazarus (John 11:35). Nang papasok na
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siya sa Jerusalem, iniyakan niya ang magiging kalagayan nito (Luke
19:41). Ayon sa author of Hebrews, maraming beses siyang nanalangin
“with loud cries and tears” (Heb. 5:7). Sa sobrang paghihirap niya, sa
Garden of Gethsemane, isang gabi bago siya arestuhin, “ang pawis niya
ay parang dugo na tumutulo sa lupa” (Luke 22:44). Sa krus, sabi niya sa
prayer niya, “Eli, Eli, lama sabactani; Dios ko, Dios ko, bakit mo ako
pinabayaan” (Matt. 27:46; quoting Psalm 22, a psalm of lament).

#5 – Vow of praise
Anumang iyak natin sa Dios ay pakikibahagi sa iyak ni Jesus sa krus. But
one day it will be over. Tulad ni Jesus, muli siyang nabuhay, muli rin
tayong mabubuhay. After our sufferings, there will be glory. Ang pagiyak ay mapapalitan ng pagpupuri sa Dios, ang kalungkutan ay
mapapalitan ng kasiyahan, our mourning will be turned to dancing. Kaya
naman sa dulo ng isang psalm of lament (di naman lahat meron nito),
merong vow of praise. Tulad sa Psalm 13:6, “Panginoon, aawitan kita
dahil napakabuti nʼyo sa akin mula pa noon” (ASD). Sa MBB, “O Yahweh,
ika’y aking aawitan, dahil sa iyong masaganang kabutihan.” Because our
affliction is light and momentary, but our joy in Christ will be eternal.
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Our Suffering and the Risen Christ (1 Pet. 1:6-9)
treasuringchristph.org/2018/04/02/part-3-our-suffering-and-the-risen-christ-16-9

In a way, thankful ako sa Panginoon kasi merong Holy Week. Though
misguided yung iba sa mga traditions na ginagawa pag Semana Santa,
nakakatulong din ito sa maraming Christians, maraming mga churches
to re-focus, to remember the gospel, to preach the cross and
resurrection of Jesus. At siyempre, for our church, we don’t wait for Holy
Week to do that. We have the Lord’s Supper, a visible demonstration of
the gospel. We also have the preaching of the Word, the proclamation of
the gospel.
As we resume our series on 1 Peter, dapat nating alalahanin na ito ay
isinulat for the church na dumaranas ng iba’t ibang mga sufferings.
Throughout this letter, ipinapaalala niya sa kanila na kung paanong si
Jesus ay dumanas ng iba’t ibang mga paghihirap – rejected, betrayed,
denied, wrongfully accused, sentenced to death, mocked, spit upon,
scorched, nailed to a wooden cross, died – tayo rin na mga tagasunod
niya ay daraan sa daang nilakaran niya (as we have seen last week sa
Mark 8-10). Peter was reminding the suffering church of the gospel
story. Kapag kasi nakafocus lang tayo sa mapait na bahagi ng kuwento
ng buhay natin, we forget why Good Friday is “good.”
During that time, nalungkot siyempre ang mga disciples niya. Kasi
nawala sa kanila si Jesus. Imagine yung sakit sa puso nila nang makita
nila ang paghihirap ng kanilang Panginoon. AT baka parang mga
nawalan nang pag-asa ang mga ‘yan nang mamatay ang inaasahan nila.
Okay lang naman malungkot, umiyak, masaktan. Kaya sabi ni Peter sa
verse 6, “You have been grieved by various trials.” Pero hindi tayo
nawawalan ng pag-asa na para bang katapusan na ng mundo. Hindi tayo
tulad ng mga tao sa mundong ito na sa mga sufferings na nararanasan
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nila, ang iba nagpapakamatay na, ang iba naglalasing at nagdodroga to
escape their sufferings, ang iba parang kapit-linta sa isang maling
relasyon.

Rejoicing in Suffering
Sa kabila ng maraming mga sufferings natin, we find reasons to rejoice.
Because we really have reasons to rejoice. Verse 3, “Blessed be the God
and Father of our Lord Jesus Christ!” Praise is an expression of joy. Verse
6, “In this you rejoice…” Anong dahilan? Marami na siyang nabanggit sa
first 5 verses pa lang. If you are a Christian, pinili ka ng Diyos (v. 1),
minahal ka ng Diyos, tinubos ka ni Cristo, at pinababanal ka ng Espiritu
(v. 2). Naranasan natin ang malaking awa ng Diyos, mula sa kamatayan,
nagkaroon tayo ng bagong buhay (“born again,” v. 3), ibinigay sa atin ang
buhay na pag-asa na balang-araw, meron tayong siguradong
tatanggaping malaking mana (“inheritance,” v. 4), at iniingatan ng Diyos
tayo ng Diyos para matiyak ‘yan (v. 5).
Dahil diyan kaya sinabi pa niya sa werse 9, “you…rejoice with joy that is
inexpressible and filled with glory.” Ibang klaseng kagalakan ‘to. And he’s
not talking about some future joy, though we will surely experience that.
Hindi rin joy pag natapos na ang mga paghihirap natin (as if naman it
will end in this life). He’s talking about joy in the here and now. Yes,
sorrows will be turned into joy when we meet Jesus face to face. But our
present sorrows can also be turned to present joys. Now. Kaya ang good
news ng gospel ay hindi lang nakaraan na, hindi lang sa hinaharap, kundi
good news para sa ngayon.
Here in vv. 6 and 9, Peter is not commanding us to rejoice. Tulad ni Paul,
“Rejoice in the Lord” sa Philippians. It is a declaration of truth. Nagagalak
kayo. Nararanasan n’yo ‘yan. Hindi natin pinipilit ang sarili natin o ang
ibang tao to rejoice in sufferings. It happens to us. If you are a Christian,
of course. Dahil ang tunay na kagalakan sa kabila ng mga paghihirap sa
buhay ay mararanasan lang ng mga tunay na nakay Cristo.
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Paano yun nangyayari? Kapag ang kuwento ng buhay mo ay nakapaloob
sa Kuwento ng Diyos. Dito sa verses 3-9, merong dalawang bookends sa
Story. Ang isa ay sa verse 3, “the resurrection of Jesus Christ.” Kung
paanong si Jesus ay muling nabuhay, tayo rin ay nagkaroon ng bagong
buhay, spiritually speaking, through the work of the Spirit in our new
birth. Black Saturday is not the end of the Story. There is light because of
Easter Sunday. We died with him, we rose to new life with him.
Ang isang bookend ng Story ay nasa v. 7, “the revelation of Jesus Christ.”
Sa Greek ito ay apokalupsis, ibig sabihin, unveiling or disclosure.
Tumutukoy ito sa pagbabalik ni Jesus, makikita natin siya nang mukhaan,
physically. At kung paano siyang nabuhay muli bodily during the first
Easter morning, tayo rin ay tiyak na muling mabubuhay physically. Our
suffering now, and our death eventually, is not the end of our story.
So, we need to see the story of our Christian life with all its
sufferings in light of God’s bigger Story. Paano ngayon tayo
magkakaroon ng ganyang malinaw na pagtingin o pananaw? Tingnan
natin ang tatlong aspeto ng buhay natin ayon sa Kuwentong patuloy na
isinusulat ng Diyos.

I. Our Suffering (v. 6)
Ang unang aspeto ay makikita natin sa verse 6, at ito ay may kinalaman
sa tamang pananaw sa sufferings natin. “In this you rejoice, though now
for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials…”
Dapat nating makita nang malinaw na may magandang disenyo ang Diyos
sa mga paghihirap na nararanasan natin ngayon.
At bago mo makita kung ano yun, dapat mo munang ibukas ang mata
mo sa realidad ng sufferings na nararanasan mo ngayon. Wag mong
sabihing, “Wala naman akong sufferings ngayon. Pero kailangan ko pa
ring pakinggan ‘yan to prepare me to face future sufferings.” Totoo
namang gagamitin ni Lord ang mensaheng ito to prepare you. Pero
tandaan mong this is also good news to you now, because you are
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suffering now. Huwag mong i-deny yung mga abuses or injustices na
nararanasan mo. Huwag mo ring ismolin o i-minimize yung suffering mo
kasi hindi naman cancer, hindi naman tulad ng nararanasan ng iba na
grabe talaga.
Your suffering is real. Acknowledge it. Face it. Tulad ng sinasabi ni
Pedro, “…though now for a little while, if necessary, you have been
grieved by various trials.” Nararanasan mo kasi ngayon. Masakit.
Malungkot. Lalo na kung hindi lang isa o dalawa kundi marami, sunudsunod, parang hindi matatapos. It’s okay to cry. It’s okay na sabihin
mong, “Hindi ko na kaya…” kaysa naman magtapang-tapangan ka o
magpaka-martyr o magpaka-Superman/Wonderwoman.
Your suffering is not wasted. “…though now for a little while…” Sandali
lang? Bakit ang tagal na, wala pa rin kaming anak? Bakit ang tagal na,
hindi pa rin naaayos ang relasyon naming mag-asawa? Bakit ang tagal
na, maysakit pa rin ang anak ko? Sandali lang kung ikukumpara ang 20
taon sa 20 bilyong taon at higit pa sa buhay na walang hanggang inilaan
na ng Diyos para sa atin. Peter was not minimizing your suffering. Hindi
niya sinasabi parang dadaan lang ‘to, parang commercial break lang,
parang balewala lang. Kasi sabi niya kasunod, “though now, for a little
while, if necessary…” Ang nararanasan natin sa buhay na ito ay may
kinalaman sa buhay na darating for eternity. Kailangang mangyari. God
is writing your story, and your cancer is a chapter in it, and also your
troubled marriage, your scammed investments, and every suffering big
or small.
Your suffering is not wasted. Meron itong mahalagang bahagi sa
magandang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya ang tawag dito ay “trials.”
Sa Greek peirasmos. Dalawa ang pwedeng translations dito. Pwedeng
temptations o mga tukso. From Satan’s perspective, tukso talaga ‘yan,
tukso para ibagsak ang pananampalataya natin sa Diyos. But from God’s
perspective, pagsubok, testing. Para patatagin, patibayin, panatilihin ang
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pananampalataya natin sa kanya. Yan ang disenyo ng Diyos na dapat
nating makita. God is more concerned about your faith in him, than in
your comfort, or in giving you a prosperous, successful, trouble free life.
Kailangan nating matutong maghintay sa gagawin pa ng Diyos.
Kailangan nating matutong lalo pang magtiwala na meron nang
ginagawa ang Diyos. Kailangan nating matutong magpasakop sa
karunungan niya na alam niya ang kanyang ginagawa. Though we may
not understand everything that is happening to us.
Sa susunod na aspeto, makikita natin kung ano ang ginagawa ng Diyos
sa ating pananampalataya through our many sufferings.

II. Our Faith (v. 7)
Dapat nating makita nang malinaw na ang mga paghihirap na nararanasan
natin ngayon ay dinisenyo ng Diyos para mahayag ang ating
pananampalataya. “…so that the tested genuineness of your faith– more
precious than gold that perishes though it is tested by fire– may be
found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus
Christ.” Anu-ano ang ipinapahayag ng mga sufferings natin tungkol sa
pananampalatayang meron tayo?
Sufferings reveal the genuineness of your faith. “so that the tested
genuineness of your faith.” Marami kasing Cristiano lang sa nguso. O
pang-Holy Week lang. O kung kumportable lang. Pero kapag mahirap na,
when the going gets tough, ayan na, magkakaalaman na kung sino ang
tunay at kung sino ang peke. Tulad ng sa parable of the soils ni Jesus.
Yung isang lupa na nahagisan ng seed (Word of God) ay rocky ground.
Tumubo nang kaunti. Pero nang mainitan na, nalanta na agad. Tulad ng
mga taong nagsasabing disciples na sila, sabik na tinanggap ang Word of
God, nagpabaptize din, nagpatuloy sa umpisa, pero nung dumating na
ang mga pagsubok, wala na (Mark 4:16-17). Sa panahon ng pagsubok,
malalaman mo kung ang panampalataya mo ay tunay.
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Tulad ni Daddy noon. Nalugi ang business niya noon. Sinasabihan siya
ng father niya na dahil nagpa-convert siya kaya nangyari yun. Pero
hanggang ngayon, nananatili ang pananampalataya ni Daddy. Ganun din
si Marvin. A week after his baptism, may bumangga sa sasakyan niya na
nakamotor. Namatay. Na-detain pa siya. Nagbayad pa siya sa pamilya.
Malaking pagsubok. Pero nananatili pa rin siya hanggang ngayon.
Sufferings reveal the preciousness of your faith. “more precious than
gold that perishes though it is tested by fire.” Minsan kasi akala natin
yung faith natin parang add-on lang sa buhay natin. Sasabihin natin,
meron akong faith, meron din akong bahay, meron akong kotse, meron
akong education, achievements at awards. Pero ang lahat ng meron
tayo, lahat ng ipinagmamalaki natin sa mundong ito, mawawala. Parang
ipa, kapag dinaanan ng apoy, tupok agad. Maglalaho. Pero ang ginto?
Mas nakikita ang halaga kung dumadaan sa apoy. At sinabi ni Pedro na
ang faith natin hindi tulad ng ginto, but more precious than gold. Dahil
ang ginto at anumang yaman sa mundong ito ay maglalaho, pero ang
pananampalatayang meron tayo ay mananatili. In times of sufferings,
marerealize natin na yung mga bagay na pinahahalagahan natin ay di
pala maipapantay sa pananampalatayang meron tayo.
Sufferings reveal the superior reward of your faith. “may be found to
result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ.” Di
man natin matanggap ang reward ng faith natin in this life (tulad ng
heroes of faith sa Hebrews 11), but it will surely come. Yung praise and
glory and honor na tinutukoy dito ay, I believe, hindi tumutukoy kay
Cristo. Bagamat totoo namang sa pagbabalik niya, he will receive that.
Para naman talaga sa kanya yun. Pero ang good news, we share in his
praise, glory and honor. Pararangalan ka, papupurihan ka. Ibig sabihin,
yung rejection na nararanasan mo ngayon, papalitan ng praise for all
eternity. Yung abuses or shame or injustices ngayon, papalitan ng glory
and honor for you for all eternity.
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“So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being
renewed day by day. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight
of glory beyond all comparison” (2 Cor. 4:16-17).

Dito sa pinag-uusapan natin about our “faith” mahalagang linawin na
hindi ito tulad ng akala ng ilan na basta “think positive”: Gagaling ako,
magiging successful ako, magiging okay din ang lahat. This is not just
hoping for better days. Yun bang sasabihin mo, “Kapit ka lang, bes.”
Kapit saan? Kapit kanino? Kahit kasi mga non-Christians merong
ganyang klaseng faith. But for us Christians, hindi lang basta faith, but
faith in Christ. Kay Cristo nakakapit, naka-angkla ang ating
pananampalataya.

III. Jesus (vv. 8-9)
Ito ang pangatlo at pinakamahalagang aspeto na dapat nating makita
nang malinaw. Dapat nating makita nang malinaw na sa panahon ng
kahirapan, kawalan, at kalungkutan, walang makapapantay na anuman sa
kayamanan, kasapatan, at kagalakang meron tayo kay Cristo. “Though you
have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you
believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with
glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls.”
Hindi mo naman nakikita si Cristo. But you love him. Bakit? Because
Jesus is lovely and more lovelier than all your earthly loves. Kapag
nawalan ka ng isang mahal sa buhay, namatay o kaya’y iniwanan ka,
siyempre malungkot, siyempre iiyak ka. Pero panandalian lang yun, kasi
mapapalitan ng kagalakan kung maaalala mong ang pag-ibig ni Cristo ay
higit pa sa pag-ibig ng asawa mo, ng magulang mo o ng anak mo sa iyo.
At ito lang ang pagmamahal na mananatili. Forever.
Hindi mo naman nakikita si Cristo. But you trust him. Bakit? Because
Jesus is trustworthy and more trustworthy than all your earthly hopes.
Kapag nasunugan ka ng bahay, nawalan ka ng pera, nalugi ang negosyo,
o na-scam sa investment, siyempre malungkot, siyempre
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nakakapanghina nang loob. Pero pananadalian lang yun, kung maaalala
mo na yung security at kayamanan na meron ka kay Cristo ay higit pa sa
maibibigay ng mundong ito. In him, you are secured forever.
Hindi mo naman nakikita si Cristo. But you rejoice with joy that is
inexpressible and filled with glory. Masaya ka. At kapag tatanungin ka ng
mga kumare mo, “Sis, bakit masaya ka pa rin sa kabila ng nangyari sa
pamilya mo?” Hindi nila maintindihan. Kahit ikaw di mo rin maipaliwanag
kung paanong nangyari yun. Ang dami mo nang dahilan to mag-quit,
umayaw na, and just give up on God, pero you find more reasons to
rejoice. Or, not reasons na plural, but Reason na singular. Your Reason is
a Person. His name is Jesus. Kaya di maipaliwanag ang nararamdaman
mo because Jesus is beyond comparison, beyond description. Mawala
na ang lahat. Basta si Cristo ang meron ka, sapat na at higit pa.
Siya yung tinutukoy sa verse 9, “obtaining the outcome of your faith, the
salvation of your souls.” Siya ang nasa atin na at makakamtan natin sa
kanyang pagbabalik. He is the outcome, the telos, the goal, the end of
our life. Wag mo siyang gawing means to an end. He is the End. He is the
goal of our salvation. Hindi forgiveness, hindi heaven, hindi sufferingfree life. Our soul, our heart, our life, lahat ‘yan ay nilikha para sa kanya.
“You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it
rests in you” (Augustine).

Conclusion
We need to see the story of our Christian life with all its sufferings
in light of God’s bigger Story. Na itong mga sufferings na naeexperience natin ay hindi aksidente, hindi rin hadlang sa katuparan ng
layunin ng Diyos sa atin. In fact, they are God’s means to bring us to the
goal of our salvation. Kung sa pamamagitan ng kalugihan o kawalan o
kahirapan ay mas makikita natin si Cristo, at mas mapapalapit tayo sa
kanya, walang sayang sa mga sufferings natin.
And yes, one day masisilayan natin ang ending ng Story. And sufferings
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in our story will also end. At the revelation of Jesus Christ (v. 7). The risen
Christ will be the returning Christ. Ngayon we have not yet seen him.
Pero on that day, you will see him face to face. You will see him face to
face. Kung ngayon pa lang, “inexpressible and filled with glory” na yung
joy natin sa kabila ng libu-libong mga sufferings na nararanasan natin,
how much more that day! Multiply that joy a billion times. Can’t wait for
that day, huh?
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Kapit, Kapatid! (1 Peter 4:12-19)
treasuringchristph.org/2018/07/30/kapit-kapatid-1-peter-412-19

Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagtitiyaga ninyo sa pakikinig ng mga
sermon natin, at sa pagsubaybay sa sermon series natin sa 1 Peter.
Ang ibang churches, may bagong series every month. Pero tayo, we
believe na a prolonged exposure to a single book like 1 Peter is
beneficial and transformative for us. Patuloy lang po tayong lahat sa
pagtitiyaga, hindi lang sa pakikinig at pagsubaybay ng ating sermon
series. Pero lalo na sa pagtitiyaga, pagtitiis, in persevering in faith to the
end of our lives here on earth.
At ‘yan naman ang burden ni apostle Peter sa sulat niya. For us to stand
firm in the grace of God (5:12). Nakatayo, naka-angkla, nakakapit sa
biyaya ng Diyos. Lalo niyang bibigyang-diin ‘yan dito sa last section ng
letter niya sa 4:12 to 5:14. Sinumulan niya itong section na ‘to sa
salitang, “Beloved…” This is a term of endearment na ginamit na rin niya
sa 2:11. Hindi lang ito marker to indicate a new section sa letter niya. It is
also a way of stressing something very important. Make sure na
pakinggan mo. Make sure you pay attention to this. This is the pastor’s
heart for his people.
Ito rin ang nasa puso ko kaya ganito akong magsermon sa inyo. I don’t
want this (at ayaw din ng Diyos) na ang every Sunday na pakikinig natin
ng salita niya ay maging intellectual exercise lang o yung masarap lang
pakinggan. Gusto niya tagos sa puso, tagos sa buto (Heb. 4:12-13). Dahil
yun naman ang kailangan natin. Masakit, oo, pero mabuti para sa atin.
Kung meron lang sanang anesthesia para dito, pero wala. Akala kasi
natin “pain relief” ang regalo ng Diyos para sa atin. But we forget na
yung “pain” na nararanasan natin ngayon ay kasama sa regalo ng Diyos
para sa atin.
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With that pain or hurt or suffering, God will provide yung help na
kailangan natin para magpatuloy. Kasama sa help na yun ay yung mga
words na maririnig natin ngayon. Dito sa 1 Peter 4:12-19, nagbibigay si
Pedro ng series of exhortations. We will see four (stated negatively and
positively) at bawat isa ay may nakakabit na mga reasons to motivate us
to obey. When you take all these four, as if God is saying to us:
Kahit patuloy ang mga sufferings mo, wag kang aatras, wag kang lilihis ng landas, wag kang
aayaw…magpatuloy ka hanggang sa katapusan.

Isa-isahin natin ngayon…
#1 – When you are suffering, ‘wag mo itong ipagtaka kundi magpatuloy ka sa
pagsasaya (4:12-13).

Verse 12, “Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes
upon you to test you, as though something strange were happening to
you.” Negatively, ang command ay “do not be surprised at the fiery trial
when it comes upon you…”. Wag mong ipagtaka na you are going
through different sufferings. Wag mong isipin na kapag naging Christian
ka, magiging maayos na ang lahat sa buhay mo. Wag mong sabihing,
“Hala, bakit ganito? Ganito ba talaga kahirap ang buhay Cristiano?”
Bakit di tayo dapat magtaka? Your suffering is normal. It is not “as
though something strange were happening to you.” Na para bang sabi
niyang suffering is not a stranger, kasama na sa buhay ‘yan. It not out of
this world, ordinaryo ‘yan. Hindi ka abnormal na Cristiano, normal ang
dumanas ng hirap. “Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi
nararanasan ng lahat ng tao” (1 Cor. 10:13 MBB). Hindi lang ikaw ang
dumaranas niyan. “Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap
kundi pati ang mga kapatid nʼyo kay Cristo sa buong mundo.
Nararanasan din nila ang mga paghihirap na ito” (1 Pet. 5:9 ASD).
Another reason kung bakit di ka dapat magtaka ay ito: Your suffering is
purposeful. “when it comes upon you to test you.” Oo nga’t sabihin
mong normal ang suffering, pero kung “fiery trial” naman ang tinutukoy
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dito ni Pedro, na para bang sobrang bigat, para bang sobrang sakit, na
para bang apoy na tutupok sa ‘yo, o parang pasan mo ang buong
daigdig, mukhang hindi na yata normal ‘yan. Alalahanin mong walang
darating na suffering sa ‘yo na arbitrary o aksidente lang. Lahat ay
bahagi ng plano ng Diyos “to test you.” Yung suffering na ‘yan gagamitin
ng Kaaway para tuksuhin ka, para ibagsak ka, para ilayo ka sa Diyos.
Pero that same suffering ay gagamitin ng Diyos para subukin ka. May
plano siya, may layunin siya – not for the fire of suffering to destroy or
consume you, but to purify you, to strengthen your faith, and to draw
you closer to him.
Kaya sa halip na magtaka ka, magsaya ka. Verse 13, “But rejoice insofar
as you share Christ’s sufferings, that you may also rejoice and be glad
when his glory is revealed.” Siyempre malungkot kapag merong isang
taong mahal mo na nawala sa ‘yo, o nakasakit sa ‘yo, o isang bagay na
mahalaga sa ‘yo na nawala, o kinuha sa ‘yo. Pero nagagalak tayo kasi
narerealize natin na yung meron na tayo ay higit pa sa anumang nawala
sa atin, at anumang we will gain through those sufferings are far greater
than what we have lost.
Kaya sabi niyang dahilan kung bakit tayo dapat magalak sa kabila ng
mabibigat na dinaranas natin, una, because of your union with Christ.
“…insofar as you share Christ’s sufferings…” Yung word na share ay
koinoneo na ginagamit natin for “fellowship.” Hindi ito yung pakape-kape
lang at pakikipagkuwentuhan. This “fellowship” we have with Christ (and
with one another) is something deeper. Nakakabit tayo kay Cristo with
an unbreakable bond. Kung akala nating yung mga sufferings na
naeexperience natin ay nakapaglalayo sa atin kay Cristo, nagkakamali
tayo. God designed these for us to remember and experience our union
and fellowship with Christ. Si Cristo ang dahilan bakit tayo nagsasaya sa
kabila ng maraming pagsubok – para mas makilala siya, para mas
maranasan ang kapangyarihan niya, para mas maging malapit sa kanya,
para mas maging kamukha niya (Phil. 3:10).
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Second reason to rejoice: because of your future joy in Christ, “that
you may also rejoice and be glad when his glory is revealed.” Yung
dinaranas natin ngayon, at yung joy na nararanasan natin sa kabila
noon, ay paghahanda sa atin sa darating na future joy. Anong klaseng
joy? Yung “rejoice and be glad” parang inulit lang, pero ang sense ay to
increase yung expectations natin, to heighten the kind of joy awaiting us.
This is forward looking. “Rejoice and be glad, for your reward is great in
heaven” (Matt. 5:12). Future joy ‘yan. Meron na tayong “joy that is
inexpressible and filled with glory” (1 Pet. 1:8) now. Pero in the future,
“when his glory is revealed,” sa pagbabalik ni Jesus, when all sufferings
will cease, all our struggling with sins will be over, we will see Jesus face
to face, and we will be with him forever…imagine (if you can!) kung
anong klaseng joy ang mararamdaman mo. So, because of your union
with Christ and your future joy with Christ, you rejoice right now.
Simula pa lang ng sulat ni Pedro, ganito na ang tono niya: “Dahil dito,
dapat kayong magalak sa kabila ng ibaʼt ibang pagsubok, dahil ang mga
pagsubok na itoʼy panandalian lang, at dapat ninyong maranasan, para
masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad
ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero
mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala.
Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nʼyo,
papupurihan kayoʼt pararangalan pagdating ni Jesu-Cristo” (1:6-7). So, he
is being consistent hanggang sa dulo ng sulat niya.
Natural sa atin na pagtataka, pagkadismaya at pagkalungkot ang
response sa sufferings. But joy in the midst of sufferings (and not just
joy after our sufferings are over) is a supernatural work of the Spirit.
“The fruit of the Spirit is…joy” (Gal. 5:22).
#2 – When you are suffering, ‘wag namang dahil sa paggawa mo ng masama
kundi dahil sa pagsunod mo kay Cristo (4:14-15).

Verse 14, “If you are insulted for the name of Christ, you are blessed,
because the Spirit of glory and of God rests upon you.” Yung negative
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command ay dito sa verse 15, “But let none of you suffer as a murderer
or a thief or an evildoer or as a meddler.” Nagbigay siya ng ilang gawang
masama pero example lang ‘yan. In general, ang point niya ay sabihing:
Siyempre naman, ayaw naman nating may mangyaring masama sa atin,
ayaw naman nating may suffering sa buhay natin. Pero normal ang
suffering, kaya kung magsuffer ka man, make sure na wag namang dahil
sa paggawa mo ng masama.
Dapat din naman kasi nating alalahanin na ang ibang difficulties na
naeexperience natin ay dahil sa consequence ng kasalanang ginawa
natin. May pagkakataon kasing nagsasawa na tayo sa pagsunod, lalo pa
kung mahirap din ang magiging kapalit nito. So we are tempted na
gumawa ng kasalanan. Halimbawa, instead of being faithful sa asawa or
pagiging sexually pure ng mga singles (which takes a lot of work) ang iba
ay nahuhulog sa tukso at pumapatol sa maling relasyon, na mas
mabigat at masakit naman ang mga consequences. So, ang exhortation
niya sa atin, although walang nakalagay na positive command, ay
implied sa verse 14 (“if you are insulted for the name of Christ”) at verse
16 (“if anyone suffers as a Christian”). Magpatuloy tayo sa pagsunod kay
Cristo even if we suffer for it. Hindi mo maiiwasan ang suffering kahit
anong gawin mo, hindi mo maiiwasan ang pang-iinsulto ng mga tao, so
make sure when you suffer ito ay dahil sa pagsunod mo kay Cristo.
Meron tayong makikitang tatlong dahilan dito kung bakit. Una, because
your identity is in Christ. Yun ang ibig sabihin ng “Christ-ian.” You bear
his name. “For the name of Christ.” To suffer dahil sa paggawa ng
masama, identity ng mundo ‘yan, identity ng mga makasalanan ‘yan. But
to suffer dahil sa paggawa ng mabuti, you identify with Christ, you
“follow in his steps” (2:21).
Ikalawa, your happiness is in Christ. “If you are insulted for the name
of Christ, you are blessed…” You are happy. Dahil ang kasiyahan mo ay
nakay Cristo. “Blessed (happy!) are those who are persecuted for
righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed
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(happy!) are you when others revile you and persecute you and utter all
kinds of evil against you falsely on my account” (Matt. 5:10-11). Masaya
ka dahil ang kasiyahan mo ay hindi nakatali sa comfort na
naeexperience mo sa mundong ito, o sa papuri ng mga tao sa mundong
ito, o sa pagiging successful ayon sa standard ng mundong ito. Masaya
ka dahil ang kasiyahan mo ay nakatali kay Cristo.
Ikatlo, your power is in Christ. “…you are blessed, because the Spirit of
glory and of God rests upon you.” Sa mga panahong pinanghihinaan ka
because of your sufferings, sa mga panahong you are tempted to sin
because of your sufferings, remember that strength to continue and the
power to fight is in you. Yun yung Holy Spirit na nasa ‘yo. That’s the
power of Christ. That’s the power of God available for you 24/7. Hindi
‘yan tumatambay lang at aalis pa mahirap na ang sitwasyon o kapag
nainis na kasi matigas ang ulo mo. “The Spirit…rests upon you.” He is
there to stay. He will never ever leave you.
Lahat tayo rito ay suffering in one way or another. Yung suffering ba na
nararanasan mo ay dahil sa sarili mong kasalanan? Humingi ka ng tawad
sa Diyos at patatawarin ka niya. O yung suffering na ‘yan ay dahil sa
pagsunod mo kay Cristo? Wag kang panghinaan ng loob, dahil si Cristo
ay nasa ‘yo at kasama mo. Ang kapangyarihan niya at kagalakan niya ay
nasa ‘yo. So, “it is better to suffer for doing good…than for doing evil”
(3:17).
#3 – When you are suffering, ‘wag mo itong ikahiya kundi gamitin mo itong
paraan para maparangalan mo ang Diyos (4:16-18).

Verse 16, “Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed,
but let him glorify God in that name.” Yung negative command ay do
“not be ashamed.” ‘Wag mong ikahiya na ikaw ay nakay Cristo, ‘wag
mong ikahiya na ikaw ay tagasunod niya, ‘wag mong ikahiya ang
pagiging Cristiano. Sa panahon nila, derogatory term yung “Christian.”
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Pang-asar ba. Negatibo ang tingin. Kaya parang sinasabi ni Pedro, gusto
nila kayong ipahiya, pero ‘wag n’yong ikahiya ang pagiging Cristiano,
‘wag yuyuko ang ulo n’yo sa kahihiyan.
Sa halip? “Glorify God in that name.” Sa panahong ipinapahiya kayo, sa
panahong you are suffering, gamitin mong opportunity para bigyang
papuri at karangalan ang Diyos. Your life exists for the glory of God. This
church is for the glory of God. Your suffering, our suffering as a church is
for his glory. Para maipakita natin sa mundo na wala nang ibang worthy
of our praise, our trust, our hope, our joy other than God.
Bakit di natin dapat ikahiya ang ating “Christian suffering” at sa halip ay
gamitin itong paraan para maparangalan ang Diyos? Three reasons
here. Una, because of the glory of God in us. “The name of Christ…the
Spirit of glory…in that name…” Simula nang bautismuhan tayo sa
pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, dala-dala natin ang pangalang
‘yan. We bear the name of the Three-in-One God. That is a glorious
name. There is nothing to be ashamed of kung nasa panig ka ng Diyos.
Ikalawang dahilan, because of the discipline of God for us. Verses 1718, “For it is time for judgment to begin at the household (family, church)
of God; and if it begins with us, what will be the outcome for those who
do not obey the gospel of God? And [quoting Prov. 11:31 LXX] “If the
righteous is scarcely saved (or, “saved with difficulty”; MBB, “napakahirap
maligtas”), what will become of the ungodly and the sinner?” Ang
paghatol ng Diyos sa atin ngayon through our sufferings ay hindi parusa.
Inako na ni Jesus ang parusang para sa atin. Ito ay para tanggalin at
patayin ang mga natitira pang kasalanan sa puso natin. The pain of our
sufferings is a purifying pain. For our good. So, bakit mo ikakahiya ang
nangyayari sa ‘yo ngayon? Bakit di mo ‘yan sasamantalahin to give
witness na God is perfectly good kahit sa mga panahong terribly bad
ang nangyayari sa buhay mo?
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Para sa atin, “the household of God,” “the righteous” (because of Jesus!),
darating ang time na our sufferings will be over. Pero sa mga
unbelievers, “those who do not obey the gospel of God,” “the ungodly
and the sinner,” yung mga sufferings nila ngayon ay katiting lang ng
sufferings na mararanasan nila at the Judgment Day. That’s the third
reason, because of the judgment of God against unbelievers . Terible
ang mangyayari sa araw na yun para sa kanila. Implied yun sa language
na ginamit ni Peter na patanong, “…what will be the outcome…what will
become…?” Ano na lang ang sakit at hirap at parusang nag-aabang sa
kanila sa pagbabalik ng Panginoon!!! “Darating siyang napapalibutan ng
nagliliyab na apoy, at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Dios
at hindi sumusunod sa Magandang Balita tungkol sa ating Panginoong
Jesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay
sa Panginoon, at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang
kapangyarihan” (2 Thess. 1:8-9 ASD).
Are you passive in your suffering? Na para bang naghihintay ka na lang
na matapos na. Or are you leveraging it for the sake of his kingdom? For
your sufferings to give witness kung gaano ka-trustworthy ang ating
Panginoon. Not just in the ways we speak to them about the gospel,
pero sa patuloy nating paggawa ng mabuti para sa kanila.
#4 – When you are suffering, ‘wag kang huminto sa paggawa ng mabuti
kundi patuloy mong ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo hanggang sa huling
hininga mo (4:19).

Last verse, “Therefore let those who suffer according to God’s will
entrust their souls to a faithful Creator while doing good.” Wala namang
negative command dito, pero implied dun sa sinabi ni Pedro na “while
doing good” yung exhortation na: ‘Wag kang huminto sa paggawa ng
mabuti. Ito yung napag-aralan natin in great detail sa 2:11 to 3:17. Kahit
na masama ang ibang tao, o lalo na kung masama ang ibang tao sa
paligid natin, wag kang huminto sa paggawa ng mabuti (2:11-12), sa
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pagiging mabuting mamamayan ng ating bansa (2:13-17), sa pagiging
mabuting manggagawa, negosyante o estudyante (2:18-25), sa pagiging
mabuting asawa (3:1-7), at sa pagsasalita ng mabuti (3:8-17).
This requires a radical heart transformation sa atin. Nagsasawa tayo sa
paggawa ng mabuti, humihinto at tumutulad sa mga taong masasama
hindi dahil sa ginagawa nilang masama laban sa atin. Yung mga bad
responses natin, we don’t shift the blame sa badness ng ibang tao, o sa
badness ng circumstances natin. We take personal responsibility. At its
root, ang dahilan ay dahil nagsasawa tayo at humihinto sa pagtitiwala sa
kabutihan ng Diyos.
Kaya yung command dito sa verse 19 ay ito: Patuloy mong ipagkatiwala
sa Diyos ang buhay mo hanggang sa huling hininga mo, “entrust your
soul” to God. Your soul, hindi lang ang bahay mo, ang pamilya mo, ang
trabaho mo, ang ministry mo, ang buhay mo. Kaluluwa mo. Na para
bang sinasabi niyang, keep trusting God hanggang malagutan ka na ng
hininga, ilagay sa kabaong, at ilibing sa sementeryo. Entrust your soul to
him. Release control of your life to the hands of God. Hindi mo ‘yan
kayang hawakan. Hindi mo ‘yan kayang ingatan.
Bakit sa Diyos mo ipagkakatiwala? Three reasons. Una, God is your
Creator. Siya ang nagbigay ng buhay sa ‘yo – physically and spiritually.
He created you out of nothing. He raised you from the dead. He is the
Author, Designer, Master-Planner of your life. Yung mga sufferings mo,
kasama sa script niya, kasama sa blueprint niya, kasama sa design niya.
Trust him.
Second, God is sovereign. You “suffer according to God’s will.” Kalooban
ng Diyos – his sovereign will or decree – ang nasusunod at hahawak sa
bawat bahagi ng buhay mo. Maaaring ginusto ni Satanas ang nangyayari
sa ‘yo. But Satan is not sovereign. Maaaring ginusto ng asawa mo ang
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nangyayari sa ‘yo. But your spouse is not sovereign. Maaaring ginusto ng
kaaway mo ang nangyayari sa ‘yo. But your enemy is not sovereign. God
alone is. Trust him.
Lastly, God is faithful. He is our sovereign “faithful Creator.” Ang
ipinangako niya tinutupad niya. Ang sinumulan niya, tatapusin niya (Phil.
1:6; Jude 24-25). Ang dami nang beses na sumira sa pangako ang taong
mahal mo o inaasahan mo. But somehow, you still keep trusting. Pero
ang Diyos, kahit kailan di sumira sa pangako niya sa ‘yo, lahat tinupad
niya. But somehow, you still keep doubting God – his goodness, his
promises, his power and his faithfulness.
Saan o kanino mo ipinagkakatiwala ang buhay mo? Sa pera mo, sa
career mo, sa pagiging good boy/good girl o religious mo? Sa good
family image na meron kayo? Sa boyfriend mo, girlfriend mo, best friend
mo, o asawa mo? Sa church, sa pastor o sa mga leaders mo? O sa sarili
mo? Sino ba o alin ba sa mga ‘yan ang nagbigay ng buhay sa ‘yo,
gumagabay sa bawat minuto ng buhay mo, at tapat na tutupad sa lahat
ng mga pangako sa ‘yo? Walang ibang Diyos maliban sa kanya.
Masakit mawalan ng isang mahal sa buhay, masakit mawalan ng isang
bagay na mahalaga para sa ‘yo. Suffering is painful, pero ito rin ang
paraan ng Diyos para i-expose ang mga natitira pang unbelief at idolatry
sa puso natin, para mapalitan ito ng lubos na pagtitiwala, yung faith in
him alone.
So, if you are pursuing your joy in God to the end, committed to
following Christ to the end, passionate for the glory of God to the end,
and putting your hope in God to the end…you will persevere and finish
the race.
Kahit patuloy ang sufferings natin, walang atrasan, walang liliko sa kaliwa o sa kanan,
walang aayaw…magpapatuloy tayo hanggang sa katapusan.
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Hindi ko na sinabing “magpatuloy ka”. Ang sabi ko, “magpapatuloy tayo.”
Sama-sama tayo sa labang ito. But more of that for next week.

11/11

Stand Firm (1 Peter 5:8-14)
treasuringchristph.org/2018/08/13/stand-firm-1-peter-58-14

Nasa dulo na tayo ng sermon series natin sa 1 Peter. In one way or
another, lahat naman kasi sa atin dumaranas ng sufferings – malaki o
maliit, maikli o mahaba. We are all suffering Christians. Kung tumatagal
at matindi pa ang sufferings, nandun yung temptation sa atin nasa
sabing, “Ayoko na!” Sa mga oras na yun, pinagdududahan natin ang
kasapatan ng Panginoon. O kaya yung iba, “Sana mamatay na lang ako
para matapos nang lahat ito!” Totoo nga na ‘pag namatay ka (if you are a
Christian), matatapos na lahat ng sufferings mo. Pero kung ganyan ang
saloobin mo, ibig sabihin pinagdududahan mo na ang tulong ng Diyos
ay sapat at available for you even now. At kung sa tingin mo naman
“small” lang naman ang sufferings mo, hindi masyadong iniinda, pero
kung naririnig mo ang mga nangyayari sa iba, tapos sa loob-loob mo
sinasabi mong, “Natatakot ako kapag nangyari din sa akin ‘yan. Parang di
ko alam ang gagawin ko. Parang hindi ko kakayanin.” Pinagdududahan
mo na mabuti ang Diyos, marunong ang Diyos at makapangyarihan ang
Diyos.
That’s why ang primary purpose nitong very long series natin sa 1 Peter
(17th and last sermon na ‘to!) ay patatagin ang pagtitiwala natin sa
Diyos. Kaya ang ending ng passage na tinalakay natin last week ay ito:
“[cast] all your anxieties on him (God), for he cares for you” (5:7).
Anumang dinadala mo, anumang kabigatan mo, ilalagak mo sa Diyos,
ipagkakatiwala mo sa kanya, you will turn over to him and surrender all
control to God’s sovereign care of you. Yun bang sinasabi mong, “Ayoko
nang dalhin ito sa sarili ko. Ikaw na ang bahala, Lord.” Pero hindi ito yung
passive approach sa suffering na para bang “let go and let God. Ito ay
active exercise of our faith in him. Hindi lang one time, hindi lang
occasional, but moment-by-moment exercise of persevering and
enduring faith. Oo, may panahong nanghihina, pero hindi nawawala.
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May panahong nadadapa, pero hindi humihinto, hindi umaayaw. Kaya
for the last three weeks ito ang lagi kong sinasabi na burden nitong last
section ng 1 Peter (4:12-5:14):
Kahit patuloy ang mga sufferings natin, walang aayaw, walang aatras, walang lilihis ng
landas, magpapatuloy tayo hanggang sa katapusan.

Mas pronounced yung ganitong purpose, not just for this last section
but for the whole letter, sa verse 12. Sabi niya, “I have written briefly to
you (maikling sulat, pero jampacked ng mga katotohanang dapat nating
tandaan, kaya mahaba ang series natin], exhorting and declaring that
this is the true grace of God.” Punung-puno ang sulat niya hindi lang ng
mga realities about our suffering, kundi ng gospel, ng good news ng
ginawa ni Cristo, ng good news ng mga pangako ng Diyos. Itong “true
grace of God” ang reason, motivation, power na kailangan natin to suffer
well. Merong exhortations, yes. Pero hindi lang ito tunkgol sa kung ano
ang mga dapat nating gawin in times of suffering, but what we do in
response to the gospel of grace.
Kaya sabi niya dito sa verse 12, “Stand firm in it.” Dito ka tumayo. Dito sa
gospel. Dito sa biyaya ng Diyos. Dito sa salita ng Diyos. Dito sa mga
pangako ng Diyos. Dito sa disenyo ng Diyos sa suffering mo. Ganyan din
ang sabi ni Paul sa 1 Cor. 15:1 kaya pinapaalala niya itong gospel sa
kanila, “Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to
you, which you received, in which you stand.” Dito sa gospel na ‘to tayo
tumatayo at mananatiling nakatayo. This is about persevering fatih. Kaya
sabi niya sa verse 9 ng text natin, mapagtatagumpayan lang natin ang
diyablo, by being “firm in your faith.” We believe in the gospel hindi lang
sa simula, kundi hanggang sa katapusan.
If you don’t stand in the gospel, you will not stand at all. If you don’t go deeper into the
gospel, you will not go farther in the Christian life.
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I pray na wala ni isa man sa inyo ang tatalikod sa pananampalataya dahil
sa matinding pagsubok. I pray na bawat isa sa inyo ay makararating
hanggang sa dulo at masabi sa dulo ng buhay, tulad ni Pablo, “Puspusan
akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong
takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya” (2 Tim. 4:7 ASD).
Paano mangyayari ‘to? Mahalagang kilala natin ang tatlo pang
mahahalagang karakter (bukod sa sarili natin!) sa kuwento ng buhay
natin. Every time may suffering ka, lalo na kung sobrang bigat, wag
mong sabihing, “It’s me against the world!” Exagg ka. Feeling mo naman
buong mundo ang kumakalaban sa ‘yo.
The Enemy: Meron kang Kaaway na gusto kang ibagsak (5:8).

Meron ngang kumakalaban sa ‘yo. Meron ka ngang kaaway. Pero hindi
buong mundo. Sino ang kaaway natin? Hindi yung taong naninira sa ‘yo.
Hindi yung asawa mo o anak mo o magulang mo na nakasakit sa ‘yo, o
inabuso ka, o pinabayaan ka. Hindi yung kaibigan mo dating trinaydor
ka. Hindi yung pastor mo o sinumang church leader na napabayaan ko o
nasaktan ka dahil sa abuse ng kanyang spiritual authority.
Meron kang mas matinding Kaaway. Si Satanas yun. Hebrew name ‘yan
na ibig sabihin ay kaaway, kalaban. ‘Yan ang reminder ni Peter sa verse
8. “Be sober-minded; be watchful. Your adversary (enemy) the devil
prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.”
Sa soceity natin na materialistic, technologically-driven, dapat mindful
tayo na meron tayong unseen enemy. Kung ang Diyos ay “at war” sa
mga “proud unbelievers” (“God opposes the proud…,” v. 5), ito namang si
Satanas “at war” sa mga humble, suffering believers.
Ano ang ginagawa niya? Para siyang nasa “opposition” party na walang
ginawa kundi kalabanin ka. Para siyang abugado na naghahabla sa ‘yo
sa korte, na walang inatupag kundi magkalap ng ebidensiya, at
akusahan ka sa harap ng Diyos at ng ibang tao. Siya ang “diyablo,” panay
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ang salita laban sa ‘yo, panay ang paninira sa ‘yo. Sa Rev. 12:7-13, siya
ang “great dragon…that ancient serpent…the devil…Satan…the deceiver
of the whole world…accuser…” Wala siyang gagawing mabuti para sa ‘yo.
Hindi siya lulubay hanggang sa dulo. Alam niyang maikli na ang oras
niya, kaya he is working double time, “in great wrath” (Rev. 12:12). Mula
pa nang pangunahan niya ang pag-aaklas ng ikatlong bahagi ng mga
anghel laban sa Diyos, mula pa nang pabagsakin niya sa pagkakasala
sina Adan at Eba, hanggang ngayon, he is busy 24/7.
Sabi ni Pedro, para siyang isang leong aali-aligid, umaatungal, di mo lang
naririnig, at naghahanap ng pagkakataon para ibagsak ka, para kagatin
ka, para patayin ka. Hindi siya nakikipaglaro sa atin. At ang kasalanang
minsa’y kinahuhumalingan mo, kinasisiyahan mo, ‘yan ang sandatang
ginagamit niya para lamunin ka. Sa mga panahon ng suffering, tulad ni
Job, gagamitin ni Satanas ‘yan para ibagsak ka. Gagawin din niya ‘yan sa
‘yo. Para sa panahon ng sufferings mo, pagdudahan mo ang kabutihan
at kapangyarihan ng Diyos, para suwayin mo ang mga utos niya, para
magkasala ka at mahumaling ka sa kasalanan, hanggang mabitag ka na,
akalain mo okay lang, pero sa bandang huli ay ikapapahamak mo. So
kung nagkakasala ka, at patuloy na nagkakasala, akala mo minsan nageenjoy ka, pero yun pala sandatang gagamitin ‘yan ni Satanas para
patayin ka.
Ano ang gagawin natin sa kaaway natin? Wag kang matakot. “Be soberminded; be watchful.” Dapat maging malinaw sa isip mo na merong
Satanas na nakikipagdigma sa ‘yo. Lagi kang magbantay. Walang puknat
ang pakikipaglaban niya sa ‘yo. Verse 9, “Resist him, firm in your faith.”
Kung nilalabanan ka, wag mong kakaibiganin. Labanan mo rin.
Makipagdigma ka rin. Paano? By being firm in your faith. ‘Wag kang
matitinag. Manatili kang solido sa gospel. Sabihin mo sa kanya, “Hindi
ako maniniwala sa ‘yo, hindi ako susunod sa gusto mo, hindi mo ako
ibabagsak. Sa Diyos ako maniniwala, sa Diyos ako susunod, dahil ang
gusto niya ay palaging sa ikabubuti ko.”
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Suffering will either bring you down (‘yan ang purpose ni Satanas), or
make you stand firm (‘yan naman ang purpose ng Diyos). Marami na
tayong dating kasama sa church na wala na ngayon. Yung iba, okay lang
kasi lumipat ng ibang church at nagpapatuloy naman sa kanilang
pananampalataya. Pero ang iba, dahil di nagustuhan ang pagdidisiplina
ng church, umalis na at nagpatuloy sa kinakapitan nilang maling
relasyon. Ang iba naman, may nakaaway dito, hindi inayos, umalis na
lang at natisod na, di na nagpatuloy sa pananampalataya. Ang iba
naman, naging abala sa trabaho, negosyo, at sa kamunduhan, di na
nagpatuloy sa pagsunod kay Cristo. Di nila alam na ang landas na
tinatahak nila ay landas na nais ng Diyablo para sa kanila. At ang
iglesyang iniwanan nila (kung di na sila nagpatuloy even in other
churches) ay ang mga kapatid sa Panginoon na tutulong din sa kanila.
The Brotherhood: Meron kang mga kasama sa labang ito (5:9).

Paano ka nga naman makakalaban sa Diyablo nang mag-isa? Paano ka
nga naman magiging matatag sa pananampalataya nang mag-isa. You
are not just a lone soldier. You are part of God’s Army. Hindi ka lang
tatakbo nang mag-isa. Perseverance is a community project. Kaya sabi
niya sa verse 9, “…knowing that the same kinds of suffering are being
experienced by your brotherhood throughout the world.” Mananatili
kang matatag sa pananampalataya kung inaalala mo lagi na di ka nagiisa sa labang ito; meron kang mga kasama.
Sinu-sino ang kasama natin sa labang ito? “…brotherhood throughout the
world…” So, hindi ‘yan “me against the world”! Pero kung Christian ka,
sabi ni Jesus, the world hates us (John 15:18-19; 1 John 3:13). Hindi lang
ikaw ang suffering, but the whole Church. Capital “C”. Hindi lang local
church, hindi lang BBCC. But the universal church. We are a member of
this universal suffering church. We suffer together. Hindi ka nag-iisa.
Meron kang kasama.
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“The same kinds of suffering.” Hindi ibig sabihing pare-pareho ang
experiences natin. Siyempre magkakaiba. Pero reminder din ito sa atin
na ‘wag nating ikumpara ang kalagayan natin sa iba. Minsan kasi,
ginagawa nating source of comfort ang mas malalang kalagayan ng iba.
‘Pag may nagpost ng mga kaawa-awang kalagayan ng iba sa Facebook,
ganito ang nakalagay na caption, “Kung nagrereklamo ka na sa
pinagdadaanan mo sa buhay, isipin mong meron pang mga taong mas
malala ang kalagayan sa ‘yo.” My goodness. Where is comfort in that? E
paano yung mas malalang kalagayan na yun, san sila hahanap ng
comfort?
So, ang point ni Peter dito, alalahanin mong meron kang kasama,
parehong “suffering” din because they are followers of Jesus. Merong
nakakaintindi sa ‘yo. Merong makikinig sa ‘yo. Merong sasaway sa ‘yo.
Merong magpapalakas sa ‘yo. Merong magpapaalala ng gospel sa ‘yo.
Merong magpapaalala ng mga promises ni God para sa ‘yo. Merong
mananalangin para sa ‘yo. Merong lalabang kasama mo.
You don’t have to suffer alone. You cannot afford to suffer alone.

Si Pedro merong Silvanus (Silas), na tumulong kay Pedro na sumulat nito
o magdala nito sa iba’t ibang iglesiya. “By Silvanus, a faithful brother as I
regard him” (v. 12). Encouraging kung maaalala mong merong mga
“faithful” na kapatid na gaya niya. Meron din siyang Mark, “Kinukumusta
rin kayo ni Marcos na itinuturing kong anak” (v. 13). Ito yung same John
Mark na kasama noon nina Pablo at Bernabe sa kanilang first missionary
journey, pero di tumagal at iniwan sila. Naging dahilan ng paghihiwalay
nina Pablo at Bernabe. Pero later on naging useful din siya ulit kay Pablo
(gaya ng sabi niya kay Timothy sa 2 Tim. 4:11). At naging malapit naman
kay Pedro at itinuturing pa niyang parang anak. At siya pa ang sumulat
nitong Gospel of Mark, under din sa guidance malamang ni Pedro.
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Itong mga suffering churches na sinulatan ni Pedro, “the elect exiles of
the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia” (1:1),
di rin sila nag-iisa at kanya-kanya. “Kinukumusta kayo ng mga
mananampalataya sa Babilonia. Katulad nʼyo, mga pinili rin sila ng Dios”
(5:13). Literally, ito ay “she who is at Babylon,” na pinaniniwalaang di
tumutukoy sa isang babae kundi sa iglesiya na nasa Roma na tinawag ni
Pedro na Babylon to symbolize worldly power, na siyang nakasentro sa
Roma nang panahon nila. Ang mga iglesiyang ito na magkakahiwalay
nang lugar ay hindi magkakakumpetensiya kundi magkakasama sa
pagharap sa mga pagsubok sa buhay Cristiano. Ganun din dapat ang
mindset natin kahit sa ibang churches na nasa kabilang kanto lang ng
church natin.
They also have one another sa church. “Magbatian kayo bilang
magkakapatid kay Cristo” (v. 14). “Greet one another with the kiss of
love.” Itong halik na ‘to ay customary greeting nila. It is an act of love.
Walang malisya di tulad sa kultura natin ngayon. The point is, hindi lang
basta magbatian, kundi ipadama sa bawat isa na tayo’y magkakapatid na
nagmamahalan at nagdadamayan sa hirap man o sa ginhawa.
They also have Peter. Itong sulat na ‘to ang proof na kasama nila si
Pedro sa labang ito. They also have Peter’s prayer as bookends ng
kanyang sulat: “May grace and peace be multiplied to you” (1:2); “Peace
to all of you who are in Christ” (5:14).
Sinu-sino ang kasama mo sa labang ito? Nandito ang mga kapatid mo kay
Cristo. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Nandito ang mga kuya at ate mo
na magdidisciple sa ‘yo. Di ka uusad sa pagsunod kay Cristo nang solo.
Nandito ang mga pastors/elders n’yo, di kayo dapat mahiya o matakot.
Magkakasama tayo sa labang ito. Pero siyempre, paalala sa atin na
bagamat magkakasama tayo sa labang ito, we don’t look to each other.
We don’t put our faith sa mga kasama sa church o sa mga leaders man.
We will fail. We will disappoint each other. Magkakasakitan.
Magkakatampuhan. Ang iba magiging katitisuran pa’t magiging dahilan
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ng pagkakahulog mo sa kasalanan sa halip na makatulong sa paglago
mo. Ang ibang pastor nga nahuhulog sa matinding kasalanan at
umaayaw na. Ang ibang leaders sila pa ang matutuklasan mong
nagpapatuloy sa kasalanan. We don’t put our faith in each other. We
stand firm in our faith in God. Siya ang leading character sa kuwento ng
buhay natin. Siya ang Bida. Siya ang Kasangga natin sa labang ito.
The God of All Grace: Meron kang Kasangga na tatapos sa labang ito (5:1011)

Bakit hindi sapat itong mga kasama natin sa church at kailangan natin ng
Kasangga (capital K)? Bagamat nakakasama natin ang ibang mga kapatid
natin sa pagtitiis, ang hope pa rin natin ay matapos ang lahat ng mga
sufferings na ‘to. “And after you have suffered a little while…” (v. 10).
Sinabi na rin niya ‘yang “a little while” sa 1:6. Yung bang kahit malaki ang
mga sufferings natin, kahit na matagal na, we need to cling to the hope
na one day, it will be over. Wala ni isa man sa mga kapatid natin ang
sovereign over our sufferings. Wala ni isa mang tao ang makatutulong sa
atin na makita ang mga sufferings ngayon na “light momentary
affliction” at gagamitin ang lahat ng ito para ihanda tayo sa darating na
“eternal weight of glory beyond all comparison” (2 Cor. 4:17). Diyos lang
ang maaasahan nating makagagawa niyan.
Sino itong Diyos na Kasangga natin sa labang ito? He is “…the God of all
grace…” Not just God of grace, o God of some grace, o God of 90% grace,
but God of all grace. Mula simula, hanggang ngayon, hanggang sa
katapusan, sapat-sapat ang kanyang biyaya sa bawat sandali.
Dahil sa biyaya niya, pinili ka na niyang mahalin (1:1; 5:13).
Dahil sa biyaya niya, ipinadala niya ang maraming mga propeta
para ihanda ang kanyang bayang pinili sa pagdating ni Jesus (1:1012).
Dahil sa biyaya niya, isinugo niya ang kanyang Anak na si Jesus,
naging tao, namuhay na matuwid, nagtiis ng hirap hanggang sa
kamatayan sa krus (1:18-20; 2:21-23; 3:18; 4:1).
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Dahil sa biyaya niya, muli siyang nabuhay (1:3, 21; 3:21).
Dahil sa biyaya niya, umakyat si Jesus sa langit at naupo sa kanan
ng Diyos (3:22).
Dahil sa biyaya niya, ipinangaral sa atin, at narinig natin ang
Mabuting Balita tungkol kay Cristo (1:25).
Dahil sa biyaya niya, binigyang-buhay niya ang puso mong patay, at
ipinanganak kang muli (1:3, 22-23).
Dahil sa biyaya niya, sumampalataya ka kay Cristo (2:4, 7, 25).
Dahil sa biyaya niya, ibinilang ka niya sa pamilya ng Diyos, ang
iglesiya, para madama ang pag-ibig ng Diyos sa isa’t isa at
maibahagi ito sa buong mundo (1:22; 2:9-10; 4:8, 17).
Dahil sa biyaya niya, naninirahan na sa ‘yo ang kanyang Espiritu,
pinababanal ka, at pinagkalooban ng espirituwal na mga kaloob na
magagamit sa paglilingkod (1:2, 14-16; 2:2-3; 4:10-11, 14).
Dahil sa biyaya niya, ipinagkaloob niya sa ‘yo – para magturo,
gumabay, sumaway at dumamay sa ‘yo – ang mga pastor/lider ng
iglesiya pati mga kasama mo sa church (5:1-7).
Dahil sa biyaya niya, itinakda ng Diyos na lahat ng mga sufferings na
nararanasan mo, walang masasayang kahit isa, lahat gagamitin niya
para hubugin ka, para patatagin ka, para ihanda ka sa pagharap sa
kanya sa kaluwalhatian (1:4-5; 5:10-11).
Dahil sa biyaya niya, nararanasan mo na ang kagalakan in the midst
of many sufferings, at lulubusin pa sa pagbabalik ng Panginoong
Jesus (1:6, 8, 13).
Dahil sa biyaya niya, tatanggapin mo ang kayamanan, kagalakan at
karangalang di matutumbasan ng anuman sa mundong ito (1:4).
He is the God of all grace. Put your faith and hope in him. He “has called
you to his eternal glory in Christ” (v. 10).
Suffering is not the last chapter in your story. God is.
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Ano ang gagawin niya para sa matiyak na ‘yan ang magiging ending ng life
story mo? “…the God of all grace will himself (siya ang gagawa, hindi ikaw,
hindi ang ibang tao) restore, confirm, strengthen and establish you” (v.
10). Lahat ng nasira sa buhay mo, aayusin niya, ipapanumbalik niya.
Anumang sugat sa puso mo, hihilumin niya. Anumang pag-aalinlangan
mo, papalitan niya ng kumpiyansa sa mga pangako niya. Anumang
struggle mo sa identity mo, he will confirm your security in Christ. You
stand firm, because God will make you firm in faith. Anumang kahinaan
mo ngayon, o sa tuwing pinanghihinaan ka ng loob, palalakasin ka ng
Diyos, he will encourage you. Anumang insecurities and doubts ang
natitira sa ‘yo, God will establish you, itatayo ka sa isang matibay na
pundasyon, di ka matitinag, di ka magigiba, anumang bagyo ang
humampas sa buhay mo. Siya ang Kasangga mo.
We persevere in faith because of God’s preserving grace. Nagpapatuloy tayo sa
pananampalataya hanggang sa katapusan dahil nagpapatuloy ang biyaya ng Diyos sa buhay
natin hanggang sa katapusan.

Lahat-lahat sa buhay natin – including the sufferings we experience – ay
dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ano ngayon ang nararapat para sa kanya?
Verse 11, “To him be the dominion forever and ever. Amen.” “…in order
that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him
belong glory and dominion forever and ever. Amen” (4:11).
Nagpapatuloy ang mga sufferings natin ngayon, parang walang ending.
Pero merong ending ‘yan. At pagkatapos ng ending na ‘yan, our story will
start another chapter, a chapter that never ends, a never-ending praise
to the God of all grace. Magtatapos din ang mga paghihirap natin sa
buhay na ‘to. Pagkatapos nito, hindi naman magtatapos ang pagpupuri
natin sa Diyos.
Pero ‘wag mo nang hintaying matapos ang paghihirap mo bago ka magsimulang magpuri sa
kanya. Even when it still hurts, praise him. Though he slays you, praise him.
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Singing When Life is Hard (Psa. 137:1-4)
treasuringchristph.org/2020/02/03/part-4-singing-when-life-is-hard

Introduction
Nung pinaplano ko yung series natin ng January na about congregational
singing, three parts lang talaga – Singing and the Glory of God, Singing
and the Gospel, Singing and the Local Church. I think na nandun na
naman lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa kahalagahan ng
ginagawa nating pagkanta dito sa church at kung anu-anong changes
ang dapat na gawin natin as a church, sa part ng leadership ng mga
pastors at ng music ministry team, at sa bahagi din ninyo bilang mga
members.
Bakit merong part 4? Kasi tulad ng sinabi ni Ptr. Marlon last week sa start
ng monthly series natin about biblical theology of shepherding,
mahalaga sa aming mga pastors na maging salamin ng Diyos na siyang
Shepherd nating lahat (Psa. 23). As pastors, we need to be aware na
merong mga tupa na magii-struggle sa singing. Hindi talent-wise ang
pinag-uusapan natin dito. Puso at kalooban ang tinutukoy ko. Hindi
sapat na ituro lang sa inyo kung ano ang nais ng Diyos about singing in
worship. Kailangang tulungan din kayo sa panahong may difficulties
about it. So, today, pag-usapan natin ang “Singing When Life is Hard.”
Paano kung dumadaan ka sa “valley of the shadow of death” (Psa. 23:4
ESV), “darkest valley” (CSB) ng buhay mo, paano ka nga naman
makakaawit tulad ni David? Paano kung nangingibabaw ang takot? Yung
sense of loss dahil namatayan ka o naloko sa negosyo? Paano kung
dumadaan ka sa financial difficulties o problema sa relasyong magasawa o sa pagrerebelde ng anak mo? Paano kung malalim ang struggle
mo sa kasalanan ngayon?
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Hindi lang naman ‘yan personal na problema. Problema ‘yan ng mga
malapit kay Kobe Bryant, ng mga Chinese sa Wuhan, ng mga nasalanta
ng Taal Volcano. Itong mga struggles at sufferings, pare-pareho naman
‘yang nararanasan ng mga tao sa buong mundo. May differing degrees,
sure. Pero may problema lahat.
Paano ka aawit sa pagsamba sa Diyos kung non-Christian ka? Di ka
naniniwala kay Cristo? Ritual lang para sa ‘yo ang pagsimba? How to sing
when life is hard? Hindi ‘yan ang primary question mo, hindi ‘yan ang
pinakamalaking problema mo. The worst is yet to come for you if you
are not in Christ. No amount of singing can save you. Only Jesus can.
Layuan mo ang kasalanan mo, at lapitan mo si Cristo na siyang
magliligtas sa ‘yo.
Meron din namang marahil sa inyo na kumakanta nga, pero hipokrito
naman. Masakit pakinggan, yes. Pero nangyayari, kapag you are singing
while you are sinning. Meron kang double life. Akala ng iba spiritual ka,
kumakanta ka, baka nagpapakanta pa o tumutugtog, pero performance
lang, pakitang tao lang. This is a warning sa mga nandun yung desires to
sing and be part of the music team, pero wala naman kay Cristo ang
puso, at sa mga ordinaryong araw ay kumakapit sa maling relasyon at
nahuhumaling sa kamunduhan. Alam ng Diyos ‘yan: “This people honors
me with their lips, but their heart is far from me” (Matt. 15:8 CSB).
Kumakanta ka, nagpapakanta ka pa siguro, pero ang puso mo malayo sa
Diyos. Di ka nagbabasa ng Salita niya, di ka nakikipag-usap sa kanya sa
prayer. You are not okay with your wife, you are being unfaithful, you
are committing sexual immoralities. Sinasabi sa Matthew 5:23-24 na
bago ka sumamba sa Diyos, makipag-ayos ka muna sa kapatid mong
may sama ng loob sa ‘yo. Lalo namang dapat makipag-ayos ka muna sa
Diyos na pinagtataksilan mo. How can you sing a love song to your wife,
while your lips are kissing another woman?
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Di ko sinasabing kailangang perfectly holy ka na bago ka umawit sa
Panginoon. No. Pero nandun yung pusong nagsisisi sa kasalanan,
inaaming makasalanan siya, nagpapakumbaba sa Diyos, nagtitiwala kay
Cristo at sa ginawa niya sa krus para makalapit sa Diyos sa pagsamba.
This sermon is especially for you. May struggle ka sa kasalanan, yes,
pero lumalaban ka. Gusto mong ang puso mo ay magliyab ulit sa
pagsamba sa Diyos kung nararamdaman mo ngayong nanlalamig ka.
Pero paano ka aawit kung ganyan? O kung nasaktan ka nang sobra dahil
sa ginawang kasalanan sa ‘yo ng isang member ng church o ng pamilya
mo, how can you sing? O kung merong kang kabigatang dinadala dahil
nakunan ka (miscarriage) o nawalan ng ama o iniwanan ng asawa, how
can you sing? Yung iba sasabihin, exempted muna sa worship, saka na
lang pag okay na ko. But I encourage you now, you can come, pwede
kang lumapit sa Diyos, umawit sa pagsamba – kahit may mga doubts ka
pa, may mga takot, may mga sakit, may mga pag-aalala. Come, come,
come and sing with us!

Psalms of Lament: Giving Us a Voice When Life is Hard
Hindi ka nag-iisa. Yung sumulat ng Psalm 137 kasama mo, pati yung mga
nakaranas ng pagkakaalipin sa Babylon: “Nang maalala namin ang Zion,
umupo kami sa pampang ng mga ilog ng Babilonia at umiyak. Isinabit na
lang namin ang aming mga alpa sa mga sanga ng kahoy. Pinaaawit kami
ng mga bumihag sa amin. Inuutusan nila kaming sila ay aliwin. Ang sabi
nila, ‘Awitan ninyo kami ng mga awit tungkol sa Zion!’ Ngunit paano kami
makakaawit ng awit ng Panginoon sa lupain ng mga bumihag sa amin”
(vv. 1-4)?
Hinahamak sila ng mga tao, na para bang sinasabing nasaan na ang
Diyos ninyo? Bakit ganyan ang nangyayari sa inyo? (Psa. 42:3, 10; 79:10).
Paano kami makakaawit? Tanong nila. Nagdadalamhati sila. Bihag sila,
hindi sila malaya. Ginagawa pa silang entertainment. Pinagtatawanan.
They cannot sing: “I am free!” The struggle is real. Yet, this psalm is a
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song. Isinulat at intended na awitin nila at ng mga susunod na
henerasyon ang struggle nila sa pag-awit sa Panginoon. Reminder din
ito sa atin na nandun yung struggles sa pagkanta. We don’t have to wait
na maging okay na tayo bago tayo lumapit, sumamba at umawit sa
Diyos. You can sing as you are. Merong lenggwahe na ibinibay sa atin
ang Diyos sa tuwing meron tayong struggles, mga pagdududa, mga
takot, mga hinaing, mga kalungkutan, mga pag-aalala.
“May paghihirap ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak
ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos” (Jas. 5:13 MBB). Hindi
naman ibig sabihin niyang di ka makakaawit kung may paghihirap. Kasi
ang awit, panalangin din. Si Pablo nga kumakanta rin habang
nakakulong (Acts 16:25). Akala kasi natin ang pagpupuri sa Diyos ay sa
panahon lang na masaya tayo. Ang problema kasi ngayon, maraming
churches filled with happy music yung singing nila. Tama namang we
celebrate yung goodness ni God. We sing the gospel, good news yun,
dapat masaya. Pero kung “happy” at victorious at celebratory lang lagi
ang beat ng mga songs natin, we are becoming in denial of reality. We
are still struggling sa kasalanan, we still live in a fallen world. We miss
out some of “the deepest expressions of God-centered worship.” Mark
Vroegop (Dark Clouds, Deep Mercy): “Too many people think real worship
only means an upbeat and happy demeanor. But grief-filled prayers of
pain while seeking God are among the deepest expressions of Godcentered worship.”
Problema sa mga churches yung music sa church na limited ang range
of emotions. May epekto din ito sa mensaheng itinuturo natin sa mga
tao. “Much of church music is happy music. But if that is all we ever
have, we substantially dilute the Christian experience. And the tone we
set in our services will in evitably carry over into relationships. If we
teach people through our music that feelings of doubt, despair, and
bewilderment are not acceptable starting points for worship, we teach
them that these topics are not acceptable in private conversation either
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—to the detriment of depth in relationships. I tell new members at our
church that I want music that helps them worship God if they got
engaged the previous evening, and I want music that helps them
worship God if they broke up the previous evening. When you select
music with a variety of emotional starting points, you teach your
congregation that God’s promises hold true no matter our emotional
condition” (Mark Dever & Jamie Dunlop, Compelling Community, 143).
Anuman ang emotional condition natin, hindi nagbabago ang mga
pangako ng Diyos. That’s why we still worship. That’s why we still sing.
Buti na lang merong book of Psalms, at kung titingnan mo ang mga
songs na popular ngayon, hindi reflective ng diversity ng emotions
nitong song book ng Israel. Mahigit sa 1/3 ng 150 psalms ay lament, mga
panalangin at awit ng pagdaing sa Diyos. “Lament is a prayer in pain that
leads to trust” (Mark Vroegop). Panalangin, awit na nagpapahayag ng
sakit na nararamdaman ng isang indibidwal o ng isang community of
faith na nagdudulot ng pagtitiwala sa Diyos. Akala natin ang “lament” ay
kabaligtaran ng “praise.” Pero hindi. “Lament is a path to praise as we
are led through our brokenness and disappointment.” As we get in touch
sa emotions natin, sa hirap ng buhay, sa lalim ng kasalanan, mas
nahahayag ngayon ang laki ng awa, biyaya at katapatan ng Diyos. Itong
mga awit na ‘to ay regalo sa atin ng Diyos. We miss out on this gift of
lament kung puro palakpakan, lundagan at upbeat songs ang
kakantahin natin sa church.
Almost three years ago, nagpreach ako tungkol sa lament, “How Long, O
Lord” as part of our sermon series sa Psalms. Karamihan ng mga
laments merong sinusunod na biblical pattern na nagpapakita kung
paano dinadala ng Diyos ang mga taong nagdadalamhati sa isang
spiritual journey. Usually meron itong limang bahagi. Tingnan natin ang
Psalm 13 as an example.
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1. Address o pagtawag sa Diyos: “Hanggang kailan, Yahweh…” (13:1
MBB). “Yahweh, aking Diyos” (13:3). “O Yahweh” (13:6). Anuman ang
pagrereklamo o pagdududang nararamdaman mo, sa Diyos ka pa
rin lumalapit, siya pa rin ang kinakausap mo. Lament is Goddirected, God-centered, God-focused. This is not about us or our
sufferings.
2. Complaint o pagdaing sa Diyos: “Hanggang kailan, Yahweh, ako’y
iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano
katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong
gabi’t araw titiisin? Kaaway ko’y hanggang kailan magwawagi sa
akin” (13:1-2). Minsan akala natin hindi ispirituwal ang ganitong
lenggwahe, na para bang papagalitan ka ng Diyos kapag ganyan ang
sinabi mo, na parang wala ka nang respeto sa kanya. No, God
desires honesty. Siyempre ayaw niya na manatali ang reklamo at
pagdududa sa puso natin. Pero alam naman niya ‘yan. Sabihin mo
kung ano ang nararamdaman mo. Hindi naman mainam na bolahin
natin siya, “Each time I think of you, the praises start.” Hindi naman.
3. Request o paghiling sa Diyos: “Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako
at sagutin, huwag hayaang mamatay, lakas ko’y panumbalikin. Baka
sabihin ng kaaway ko na ako’y kanilang natalo, at sila’y magyabang
dahil sa pagbagsak ko” (vv. 3-4). Minsan naiinip ka, nagdudududa
ka, pero sa Diyos ka din naman talaga lalapit. Wala namang mas
mabuti, mas tapat, mas makapangyarihan kaysa sa kanya.
4. Trust o pagpapahayag ng tiwala sa Diyos: “Nananalig ako sa pagibig mong wagas, magagalak ako dahil ako’y ililigtas” (v. 5).
5. Vow of praise o expression ng commitment na patuloy na
magpupuri sa Diyos anuman ang nararanasan sa buhay: “O
Yahweh, ika’y aking aawitan, dahil sa iyong masaganang kabutihan”
(v. 6). Marami mang mapait na karanasan, sagana palagi ang
kabutihan ng Diyos.
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Ganito ang matinding karanasan ng mga nabihag sa Babilonia. Pero
nananatili pa rin ang awit sa mga puso nila. Katunayan isinulat ang isang
aklat, Lamentations o Panaghoy, tungkol diyan. Sa chapter 1 pa lang,
punung-puno na ng expressions ng kalungkutan, kabigatan, kapighatian,
kapaitan. Pagdating sa chapter 3 parang sinisisi na niya na ang Diyos
ang may gawa ng lahat ng nararanasan niyang kahirapan.
“Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy
niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya
akong hinahampas sa buong maghapon. Tadtad ng sugat ang buo kong
katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinilanggo niya ako sa
kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa
bingit ng kamatayan…Inginudngod niya sa lupa ang aking mukha at
idinikdik sa bato ang aking bibig.Naglaho sa akin ang bakas ng
kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Kaya’t sinasabi ko,
‘Nawala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh.’ Simpait ng
apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan” (3:1-6, 16-19).
Hindi pa talaga nawala ang pag-asa niya sa Diyos. Kasi…
“Lagi ko itong naaalaala, at ako’y labis na napipighati. Gayunma’y
nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong: Pag-ibig mo,
Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay. Ito ay
laging sariwa bawat umaga; katapatan mo’y napakadakila. Si Yahweh ay
akin, sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig
at umaasa sa kanya, kaya’t pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa
ating kaligtasang si Yahweh ang may dala” (3:20-26).
Yung “Great is Thy Faithfulness” ang context dito ay hindi church
anniversary celebration, o pag nagkabahay at nagkakotse ka na. Sa gitna
ng pagdadalamhati, dakila ang katapatan ng Diyos, sariwa ang awa niya
sa bawat umaga. Yung awit na ‘to ay hindi random thoughts. Carefully
and beautifully written ‘to. In fact, ang tawag dito ay acrostic poem.
Bawat linya, every three verses, simula sa bawat letra ng Hebrew
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alphabet (aleph vv. 1-3, beth vv. 4-6, gimel vv. 7-9, and so on). Pinagisipang mabuti. Ang pag-awit natin with all our heart yes, pero with all
our mind din. Kaya mahalaga na mayaman sa theological content ang
mga kinakanta natin, dapat God-centered. Ang mga kantang malabnaw
sa mga katotohanan tungkol sa Diyos ay di makatutulong sa atin sa
panahon ng kahirapan. What we need in times of suffering are songs na
hitik na hitik at malamang-malaman sa rock-solid doctrine of Scripture.
‘Yan ay isang regalo sa atin ng mga lament songs sa Bibliya.
When we sing in times of sorrow, ganito ang nangyayari sa atin…
1. Nare-refocus tayo. Naibabaling nito ang pagtingin natin. Karaniwan
kasi sa atin ang tingin natin nakafocus sa sarili nating kalagayan, sa
mga nangyayari sa buhay, sa mga masamang balita sa paligid natin.
Pero sa pag-awit, we turn our eyes to God.
2. We recall or remember yung mga bagay na nakakalimutan natin.
“Lagi ko itong naaalala…” (Lam. 3:20). Naaalala nating tapat ang
Diyos, di nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. “Panginoon,
aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga
himalang ginawa nʼyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang
lahat ng inyong mga dakilang gawa” (Psa 77:11-12 ASD).
3. Nakaka-request tayo. Nakalalapit tayo sa Diyos na tutulong sa atin,
na siya lang naman talagang makakatulong sa atin.
4. Sumisigla ang faith natin. Mas tumatatag ang pananampalataya
natin sa kanya. Kasi lumalalim ang pagkakabaon ng magandang
balita ni Cristo sa puso natin.
5. Nagkakaroon tayo ng ministry sa iba. Hindi lang ito tungkol sa atin.
We also help each other sa church when we sing together. Vertical,
yes. Pero horizontal din. Tulad ng napag-aralan natin sa part 3, we
sing to one another. Yun naman ang church life, we rejoice with
those who rejoice, we weep with those who weep (Rom. 12:15; 1
Cor. 12:26). Nagagawa natin ‘yan sa pamamagitan ng sama-samang
pag-awit sa Panginoon.
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Singing Songs of Sorrow
Sa part ng leadership ng church, sa pagprepare natin ng mga songs na
kakantahin, dapat maging aware tayo sa iba’t ibang emotions na part ng
Christian life, at ng worship sa church. “Celebration is not the only song
we should sing. There are other important genres for us to learn. More
people than we probably know are weeping in our Sunday celebrations.
Worship leaders and songwriters might be able to welcome them by
singing a few of their songs. Or at least it would be wise to try” (Mark
Vroegop).
Tulad ng composer ng “It is Well with My Soul” na si Horatio Spafford
(Story here). Mayamang businessman sa Chicago noong mid-1800s. May
asawa, lima ang anak. Noong 1871, nagsimula ang trahedya sa buhay
niya nang magkasakit at mamatay ang bunso niyang anak. Pagkatapos
nito, nagkaroon ng malaking sunog sa Chicago. Nagpasya silang pamilya
na magbakasyon noong 1873 papunta sa England. Pero nagpaiwan
muna si Horatio dahil sa isang business emergency at pinauna na ang
asawa niya at apat na anak.
After a few days, nakatanggan siya ng telegram (alam n’yo kung ano
yun?) mula sa asawa niya sa England na binangga ang sinasakyan nilang
barko ng isa pang barko. Namatay ang apat nilang anak, puro babae,
siya na lang natira. Sulat niya, “saved alone, what shall I do?” Dalawang
taon, limang anak niya patay. Grabe yan.
Pinuntahan niya agad ang asawa niya. Papunta sa England, yung kapitan
ng barko ay lumapit kay Horatio at itinuro yung spot na pinaniniwalaang
lugar kung saan nalunod ang apat niyang anak. Nang oras na yun sinulat
niya yung hymn na “It Is Well With My Soul.”
When peace like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, thou hast taught me to say
It is well, it is well, with my soul
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It is well
With my soul
It is well, it is well with my soul
Para ring si Job na sumamba sa Panginoon pagkatapos na mamatay ang
kanyang mga anak. Ang inawit niya: “The Lord gives, and the Lord takes
away. Blessed be the name of the Lord” (Job 1:20-21 CSB).

Suffering Together
You may be going through a hard time today. O kahit na hindi, pero
maaaring dumating ‘yan sooner or later. Remember this Word from the
Lord. Kahit gaano kabigat ang sitwasyon mo, tara at sumama ka pa rin
sa pag-awit sa Panginoon. Kahit sa mga times na you don’t feel it, hindi
naman hypocrisy yun. Kapag may mga songs na parang hirap kang
kantahin kasi feeling mo di mo naman nararamdaman yung pag-asa na
yun o yung kagalakan na yun, but you can still sing that as a prayer at
sabihin kay Lord, “Lord, di ko nararamdaman itong totoo sa akin ngayon,
pero prayer ko that you will restore to me the joy of my salvation.” Or
kung di mo talaga makanta yung ibang parts ng song, okay lang yun.
Don’t sing. Pakinggan mo yung mga kasama mo sa church na umaawit
sa ‘yo. Let them minister to you and admonish you and remind you of
who God is through their songs (Eph. 5:19; Col. 3:16).
At kung wala ka mang pinagdadaanang difficulties ngayon, be aware na
merong mga kasama tayo sa church na suffering and in pain. Meron
kang opportunity to minister to them by singing. Wag mong ipagkait sa
kanila ang boses mo. Kaya mahalaga ring kilala mo ang mga kasama
natin sa church. Get to know their stories. Spend time with them.
Dalawin mo sa bahay. Imbitahin mo sa bahay n’yo. At kung sama-sama
tayong kakanta, we share our songs because we share our stories. Alam
mo yung isang member nagdududa sa katapatan ng Diyos. Titingnan mo
siya at aawitin, “Great is thy faithfulness, O God my Father…” Yung isa
naman bagong believer, ipapaalala mo sa kanya na dahil sa ginawa ni
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Jesus, “the wrath of God was satisfied…Jesus thank you.” Mas magiging
meaningful ang mga awit natin kung kilala natin ang Diyos. Mas makakaminister tayo sa mga kasama natin sa church kung mas nakikilala natin
sila.
As we sing together, lalo na sa mga panahong mahirap, mas lumalalim
ang pag-ibig natin sa isa’t isa. Mas tumitibay ang unity natin as a church.
Like last year, sa isang members meeting natin, may mga issues na
lumabas, merong di naging maayos sa usapan, merong mga nasaktan
sa mga salitang nabitawan, maraming naging mabigat ang kalooban
dahil sa kaganapang di inaasahang mangyari. Nakalagay sa agenda noon
na ang huling gagawin natin ay kantahin yung Christ the Sure and Steady
Anchor. Di ko na sana itutuloy. Kasi masakit ang puso ko. Marami rin ang
ganoon ang nararamdaman. Pero itinuloy nating kantahin, at mas tama
lang, mas naramdaman natin na di nagbabago ang pangako ng Diyos.
Christ the sure and steady anchor,
In the fury of the storm;
When the winds of doubt blow through me,
And my sails have all been torn.
In the suffering, in the sorrow,
When my sinking hopes are few;
I will hold fast to the anchor,
It will never be removed.
Sa kabila ng trahedyang nangyayari sa buong mundo, sa mga sakit na
nararamdaman mo sa puso mo, sa mga pinagdadaanan natin sa church,
kapag sumasamba tayo nang sama-sama “we put God in his rightful
spot, engaging him with our intellect, emotions, and bodies.” Anumang
hirap na dinaranas natin, di natin mapagtatagumpayan hangga’t hindi
natin ibabaling ang paningin natin sa Diyos na pinakadakila sa lahat
(Keith Getty). Nangyayari ‘yan kung patuloy tayong magkakasamang
umaawit sa Diyos.
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