
ISANG UPUAN SA MESA NG HARI

2 Samuel 9:1-13 NKJV
9 At sinabi ni David, May natitira pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang ako'y magpakita sa kaniya ng 
kagandahang-loob dahil kay Jonathan?
2Atnagkaroonisang lingkod ng sangbahayan ni Saul na ang pangalanayZiba. Kaya, nang matawag 
nila siya kay David, sinabi ng hari sa kanya, “Ayikaw Ziba?" Sinabi niya, "Sa iyong serbisyo!"

3Pagkatapos ay sinabi ng hari, "Aywala pa bang isa sa sambahayan ni Saul, na pagpapakitaan ko ng 
kagandahang-loob ng Diyos?”
At sinabi ni Ziba sa hari, "Mayroon pang isang anak na lalaki ni Jonathansinopilay sakanyangpaa.”
4Kaya't sinabi ng hari sa kanya, “Saanaysiya?”
At sinabi ni Ziba sa hari, “Talagang siyaaysa bahay ni Makir na anak ni Amiel, sa Lo 
Debar.”
5Nang magkagayo'y nagsugo ang haring si David at inilabas siya sa bahay ni Machir na anak ni Amiel, 
mula sa Lodebar.
6Nang si Mephiboseth nga na anak ni Jonathan, na anak ni Saul, ay dumating kay David, 
siya'y nagpatirapa at nagpatirapa. At sinabi ni David, "Mephiboseth?"
At sumagot siya, "Narito ang iyong lingkod!"
7Sa gayo'y sinabi ni David sa kaniya, Huwag kang matakot; at palagi kang kakain 
ng tinapay sa aking hapag.”

8Pagkatapos ay yumuko siya, at sinabi, “Anoayiyong lingkod, na dapat mong tingnan ang isang patay na aso 
na gaya ko?”
9At tinawag ng hari si Ziba, na lingkod ni Saul, at sinabi sa kaniya, Ibinigay ko sa anak ng iyong panginoon ang lahat ng 

nauukol kay Saul at sa buong sangbahayan niya.10Ikaw nga, at ang iyong mga anak at ang iyong mga lingkod, ay gagawa ng 

lupain para sa kanya, at ikaw ay magdadalaang ani,upang ang anak ng iyong panginoon ay magkaroon ng makakain. 

Ngunit si Mephiboset na anak ng iyong panginoon ay kakain ng tinapay sa aking hapag lagi.” Ngayon si Ziba ay may 

labinlimang anak na lalaki at dalawampung alipin.

11Nang magkagayo'y sinabi ni Ziba sa hari, "Ayon sa lahat na iniutos ng aking panginoon na hari sa kaniyang lingkod, 

gayon ang gagawin ng iyong lingkod."

“Kung tungkol kay Mepiboset,”sabi ng hari,“kakain siya sa[c]ang aking hapag ay parang isa sa mga anak ng hari.”12

Si Mefiboset ay may isang batang anak na lalaki na ang pangalanayMicha. At lahat ng naninirahan sa bahay ni 
Zibaaymga lingkod ni Mephiboseth.13Sa gayo'y tumahan si Mephiboseth sa Jerusalem, sapagka't siya'y laging 
kumakain sa dulang ng hari. At pilay ang magkabilang paa niya.

Ang mga pakikibaka ay palaging bahagi ng karanasan ng tao. Mayroong ilang mga tao na nagkaroon ng lahat ng ito, at pagkatapos, 

ang buhay ay bumagsak sa kanila. Isang negatibong mensahe/masamang balita lang ang makakapagpabago sa buong buhay mo. 

Kausap ko ang isang 71-taong-gulang na babae, na nagbago ang buhay dahil sa huli na diborsiyo. Now she is alone, still working 

because she cannot afford to retire, at least hindi pa, she said. Si John Westhaver ay nasa isang aksidente sa sasakyan na ikinamatay 

ng tatlo sa kanyang mga kaibigan at nag-iwan sa kanyang katawan na may 75% na mga marka ng paso. Kailangan lamang ng isang 

aksidente o masamang sitwasyon para hindi ka makakilos, baguhin ang iyong katayuan, upang mabawasan ang iyong mga 

kakayahan. Isa lang.

Si Mepiboset ay anak ni Jonathan at apo rin ni Haring Saul, ang unang hari ng Israel. Bilang 
apo ni Saul, si Mephiboseth ay isinilang sa isang sitwasyon ng pribilehiyo na lubhang nagbago 
nang salakayin ng mga Filisteo ang Israel. Ayon sa 1 Samuel 31:1–6 at Saul,
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Si Jonathan at ang dalawa pang anak ni Saul ay namatay sa labanang iyon sa Bundok Gilboa. Sinasabi sa atin ng 2 Samuel 4:4 na si 

Mefiboset ay limang taong gulang pa lamang noong panahong iyon at nang dumating ang balita sa lungsod, binuhat siya ng kanyang yaya 

at tumatakas, ngunit sa kanyang pagmamadali, ibinagsak niya siya, nasugatan ang kanyang magkabilang paa, at ginagawa siyang pilay 

habang buhay.

Ilan na sa inyo ang nalaglagdati? Marahil sa pisikal, at para sa ilang emosyonal. Maaaring ibinaba ka 
ng isang absent na ama, ibinaba ng lalaki o babae na akala mo ay makakasama mo habang buhay. 
Isang araw binitawan ka lang nila. Ang ilan ay maaaring iniwan ng isang amo, isang taong akala mo 
ay iyong kaibigan, iniwan ka nila. Ang pag-drop ay may mga epekto. Pinababa nito ang 
pagpapahalaga sa sarili, nagbibigay sa iyo ng pagkabalisa at takot na sumulong. Ang pagbagsak ay 
magpapatigas sa iyong puso laban sa iba, laban sa pagsulong. Ang pag-drop ay mag-aalis ng iyong 
pakiramdam ng halaga at makikita natin iyon kay Mephibosheth.
Nagtanong si David tungkol sa sinumang buhay na inapo ni Haring Saul. Karaniwan, ang sinumang nasa angkan 
ng isang dating hari ay dapat patayin sa takot na sila ay bumangon at magdulot ng pag-aalsa. Hindi hinahanap ni 
David ang angkan ni Saul para patayin sila. Nais niyang magpakita ng kabaitan sa sinumang natitira sa 
sambahayan ni Jonathan, ang kanyang kaibigan na nakipagtipan sa kanya.
Ang lingkod ni Saul na si Ziba ay nagsabi sa haring David tungkol kay Mephiboseth na anak ni Jonathan, na nakatira sa Lo-Debar. 

Ang ibig sabihin ng Debar sa Hebrew ay "usap", "bagay" o "salita". Ang prefix na "Lo" ay may negatibong konotasyon kaya't ang Lo-

Debar ay nangangahulugang "walang salita", "walang bagay", "lupain ng wala". Ang ibig sabihin ay “walang pastulan”, isang lugar 

kung saan may kakulangan, walang maibabalik sa iyo, walang sustainability, isang lugar na ayaw mong matagpuan. Ang Lo-debar ay 

isang mababang lugar. Ang lugar na ito ay tila mas mababa kaysa sa kung ano ang itinuturing naming isang ghetto area dahil kahit 

sa ghetto ay makikita mo ang pagkain, buhay, musika, mga bata na nagtatawanan at naglalaro sa maliit na mayroon sila. Si Lo-debar 

ay nasa tahimik na bahagi; walang dapat ikatuwa at walang pag-uusapan.

Nagtanong si David:“Mayroon pa bang natitira sa sangbahayan ni Saul, upang ako'y magpakita sa kaniya ng 

kagandahang-loob alang-alang kay Jonathan?

Ang gayong tanong ay nagpakita ng uri ng pag-ibig ni David. Si David ay sumalungat sa prinsipyo ng paghihiganti at laban 
sa prinsipyo ng pangangalaga sa sarili at nagtanong kung ano ang maaari niyang gawin sa pamilya ng kanyang kaaway. 
Sinabi ni David: “upang magpakita ako sa kaniya ng kabaitan alang-alang kay Jonathan. Naalala ni David ang kanyang tipan 
kay Jonathan sa 1Samuel 20:14-16 (NIV):
14Ngunit ipakita mo sa akin ang walang-hanggang kagandahang-loob gaya ng kagandahang-loob ng Panginoon habang 

ako ay nabubuhay, upang hindi ako mapatay,15at huwag mong ihiwalay ang iyong kagandahang-loob sa aking pamilya—

kahit na ang Panginoon ay naghihiwalay sa lahat ng mga kaaway ni David sa balat ng lupa.”

16Kaya't nakipagtipan si Jonatan sa sambahayan ni David, na sinasabi, Tatawagin nawa ng Panginoon 
ang mga kaaway ni David.

Ang mga aksyon ni David ay hindi lamang batay sa damdamin, kundi pati na rin sa tipan na ginawa niya kay 
Jonathan. Siya ay isang tao sa kanyang salita.
Matapos malaman ang tungkol kay Mepiboset, agad siyang ipinatawag ni David. Naiisip mo ba ang 
kaguluhan, ang ugong, nang ang mga lalaking ito mula sa palasyo ng hari ay sumakay sa Lo-debar 
upang kunin si Mefiboset? Ni wala siyang sariling bahay. Sa halip, nakatira siya sa bahay ng iba. 
Gayunpaman, ito ay tiyak na lubhang nakakatakot para kay Mepiboset.
Talagang nakakatakot ito nang sabihin ng mga kawal mula sa palasyo ng Hari kay Mefiboset na kailangan niyang sumama 
sa kanila. Sa likod ng kanyang isip, maaaring inaasahan niya ang araw kung kailan gagawin ni David ang ginawa ng ibang 
mga hari at patayin ang bawat posibleng banta sa kanyang trono. Siya ay 5 lamang nang mamatay ang kanyang ama kaya 
wala siyang ideya tungkol sa tipan na ginawa ng kanyang ama na si Jonathan kay David.

2

https://www.learnreligions.com/king-david-man-after-gods-heart-701169


Ang katok sa pinto, ang paghila ng isang kurtina, ang sigaw na nagpapakita ng presensya ng mga tauhan ng Hari, ay 
nagpapahiwatig din na si Mephiboseth ay hindi na nakatago kay David. Maaaring nakadama siya ng katiwasayan sa pag-
aakalang hindi alam ni Haring David ang tungkol sa kanya o kung nasaan siya. Hanggang sa puntong ito, iniwasan niya si 
David dahil sa takot.
Minsan ang ating mga takot at sitwasyon na ating kinakaharap ay mapilayan tayo, na nagpapahintulot sa atin na hindi sumulong. 

Ang ating nakaraan ay maaaring makapilayan sa atin, na nag-iiwan sa atin na natatakot at mapanghusga tungkol sa sinumang 

gustong tumulong sa atin. Hindi mo kailangang matakot dahil nakikita ng Diyos ng langit kung nasaan ka at tinatawag ka mula sa 

mababang lugar na iyon, mula sa iyong karanasan sa Lo-debar ngayon.

Sinasabi ng Bibliya na nang si Mepiboset ay humarap kay Haring David, siya ay nagpatirapa sa harap niya. 
Nadama ni David ang takot ng binata at mabilis na tiniyak nito na wala siyang intensyon na saktan siya. Sa 
halip, sinabi ni David:
“Huwag kang matakot, sapagkat tiyak na pagpapakitaan kita ng kagandahang-loob alang-alang kay Jonathan na 
iyong ama, at isasauli ko sa iyo ang buong lupain ni Saul na iyong lolo; at palagi kang kakain ng tinapay sa aking 
hapag.”
Ipinangako ni David kay Mephiboset kung ano ang sa kanya noong una. Marahil ay alam ni Mepiboset na may ari-
arian ang kanyang lolo, ngunit natatakot siyang angkinin. Maaari kang magkaroon ng iyong mana Mephibosheth, 
ay karaniwang kung ano ang sinabi ni David kay Mephibosheth. Ito ay isang kwento ng Pagtubos.

Si Jesus ang Haring iyon na tumatawag sa bawat isa sa atin upang kumain sa Kanyang hapag magpakailanman. May sakit 
ka man o pilay, itim, berde, ginto, o puti, tinanggihan, nahihiya, may kapansanan, nasaktan, bata o matanda, lahat tayo ay 
iniaalok ng upuan sa hapag ng Hari.
Isantabi ang iyong takot dahil tinatawag ka ng Hari ng mga Hari sa Kanyang hapag. Kalimutan ang lahat ng 
mga kapansanan na sa tingin mo ay mayroon ka, dahil gusto ka ng Hari sa Kanyang hapag.
Magsisi ka sa maling ginawa mo noong nakaraang linggo, kahapon, kaninang umaga at halika, dahil gusto ka ng Hari 
sa kanyang hapag.
Kung ikaw ay mula sa James Town, John Garland, Regent Park, Malton, Brampton, Etobicoke, York, 
North York, Hamilton, Scarborough, Mississauga, Vaughan o Jane at Finch, o Lo-Debar, mayroong 
isang lugar sa hapag ng Hari para sa ikaw.
Hindi mo kailangang kumita ng PHD o master's degree para maupo sa hapag ng Hari.
Hindi mo kailangang tumira sa isang kastilyo sa burol o isang bahay sa kapatagan para maimbitahan sa hapag ng 
hari.
Gaya ni Mephiboset, maaari tayong magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Hari kapag tayo ay nakaupo sa kanyang mesa. Sinabi ni Hesus 

sa kanyang mga alagad:

Lucas 22:29-30 (NLT) -29At kung paanong pinagkalooban ako ng aking Ama ng isang Kaharian, binibigyan ko kayo ngayon 

ng karapatan30upang kumain at uminom sa aking hapag sa aking Kaharian. At ikaw ay uupo sa mga trono, na hahatol sa 

labindalawang lipi ng Israel.

May pwesto kami sa table ng King.
Hindi nadama ni Mepiboset na karapat-dapat sa lahat ng itinakda ni David na gawin. Sinabi niya: "
Anoayiyong lingkod, na dapat mong tingnan ang isang patay na aso na gaya ko?”
Wow! Ang mga tao ay nag-aaway dahil sa tawaging aso ay higit na patay na aso. Ang ilan sa inyo ay nasa Family 
Camp nang ang isa sa mga mangangaral ay humihiling sa kongregasyon na bumaling sa katabi nila habang 
sinasabing: “Hoy dawg”. Gayunpaman, ito ay binabaybay o binibigkas, sa palagay ko ay hindi ginawa ng maraming 
tao ang hiniling. Sa katunayan, maraming pag-aalinlangan sa bahagi ng madla...Sigurado akong lahat ay gustong 
malaman kung saan pupunta ang mangangaral sa mensaheng ito ng aso. Sa katunayan, lumingon ako sa
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si ate sa tabi ko at sinabing: Uy Sis, what a gwaan?” Hindi ko siya tatawaging aso at ganoon din 
ang iniisip niya.

"Ano ang iyong lingkod, upang tumingin ka sa isang patay na aso na gaya ko?" Iyan ang nagsasabi sa iyo ng mindset ni 
Mephiboshet. Ang mga aso ay hindi mga alagang hayop sa bahay at wala rin silang mga bahay ng aso sa oras na iyon. Ang 
mga aso ay nasa ligaw, walang malapit sa bahay. Nakakita ako ng ilang patay na aso sa Jamaica, at hindi sila inilibing. Sila ay 
cremate sa bukas. Ang patay na aso ay hindi nakakapinsala. Ang pag-iisip ni Mephiboset ay humantong sa kanya na 
madama na siya ay walang halaga, baldado, walang halaga, isang walang saysay, walang halaga, walang dangal, isang 
kaaway ng hari. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isa na emosyonal at espirituwal na sira. Sa sikolohikal, kailangan niya 
ng pagpapayo para sa lahat ng mga tinig na ito sa kanyang ulo na nagsasabi sa kanya na hindi siya mabuti, hindi siya 
magkakaroon ng anumang bagay. Insecurities ang nagtulak sa kanya sa pagtatago at pakiramdam na parang aso.

Kung paano mo nakikita ang iyong sarili ang tumutukoy kung paano ka kumilos at kung paano ka nakatira sa komunidad. 

Nagkaroon siya ng "poor me" syndrome at kailangan niya ng tulong! Ngunit naroon ang hari upang bigyan siya ng tulong na 

kailangan niya. Huwag hayaang hadlangan ka ng iyong mga kapansanan sa pag-angat at paglabas sa iyong karanasan sa Lo-Debar 

- Ang Diyos ay laging may mas mabuti para sa iyo.

Nasira ang pagkakakilanlan ni Mephiboset. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay "mula sa bibig ng kahihiyan". Ibinalik 
ni David ang pagkakakilanlan ni Mephiboset. Siya ngayon ay nasa hapag ng hari. Sa hapag ng hari ay walang puwang para 
sa negatibong pag-uusap sa sarili, at mapanirang pag-uugali. Pilay pa rin ang kanyang mga paa, ngunit sa mesa ng hari, 
natatakpan ang kanyang pilay. Siya ngayon ay nasa isang lugar ng dignidad.

Si Mephiboset ay hindi sinasadyang nahulog at naging pilay sa pisikal.
Ang ilan sa atin ay sinadyang ibinaba at naging pilay, emosyonal, nakakaapekto sa ating 
kalusugan.
Nahulog na parang mga bagay na itinapon 

Nahulog ng isang delingkuwenteng ama Hindi 

nagmamalasakit na ina

Mga kaibigan na niloko ka
Ang mga kaibigan ay biglang naging magkaaway sa pag-aakalang mas magaling sila kaysa sa 

Na-drop dahil nagkaroon ka ng kapansanan o mga hamon sa pag-iisip

Bumaba dahil bumagsak ka sa isang grado 
Bumaba dahil hindi ka nakapagtapos
Na-drop dahil hindi ka bahagi ng “cool group” sa paaralan 
Na-drop dahil wala kang pinakabagong sneakers o damit 
Na-drop dahil iba ka lang sa iba. Na-drop dahil itinuturing 
kang isang geek.

May magandang balita ng malaking kagalakan ngayon: 

Gusto ka ng Hari ng mga Hari sa kanyang hapag Ang 

Hari ay may ilang mga delicacy para sa iyo Ang Hari ay 

may paborito mong pagkain

tinatawag ka ng Hari Ang Hari ay 
mayroon kang kailangan Alam ng Hari 
ang iyong mga pakikibaka
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Alam ng Hari ang iyong sakit
Alam ng Hari ang mga mantsa na nakakabit sa iyong buhay, ang mga mantsa na nakakabit sa iyong mga kondisyon sa kalusugan, ang mga 

mantsa na nakakabit sa iyong mga kapansanan, ngunit tinatawag ka ng Hari na maupo sa Kanyang hapag.

Dumating si Jesus upang ibalik ang nawala at nasira.

Tinatawag ka Niya na Kanyang sarili. Siya ay hindi isang Hari o magulang na tumatawag sa iyo ng mga negatibong 
pangalan. Hinding-hindi niya sasabihin sa iyo na hindi ka maganda, hindi maganda, hindi katumbas ng anuman o 
tanga ka. Hinding-hindi Niya sasabihin sa iyo na hindi ka Niya mahal, na hindi ka ginusto, na ikaw ang sobra, na 
ikaw ay isang pagkakamali.

Ang mga sirang magulang, amo at mga negatibong tao ang magsasabi ng mga bagay na ito. Ang mga nasa Lodebar pa na 
hindi nakilala ang kanilang lugar sa hapag ng Hari ay magsasabi ng mga bagay na ito. Ang pananakit ng tao ay makakasakit 
ng tao.

Ang mundong ito ay hindi mabait sa atin. Kahit na hindi, pinapakain namin ang sistema ng mundo sa Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, 

iba pang media, nakikinig sa mga patalastas na nagpaparamdam sa amin na hindi kami sapat na matalino, hindi sapat na sapat, na nagiging 

sanhi ng pagkasira ng sarili at pagkabalisa dahil ang ilan sa amin ay naniniwala sa mga kasinungalingan mula sa lahat ng mga bagay na 

pinagpipistahan ng aming mga mata.

Dito, sinasabi sa iyo ng Tik Tok na ilagay ang iyong sarili sa utang (utang dahil wala kang pera), para makuha ang 
pinakabagong pitaka, sapatos, damit, botox, lahat ng mga bagay na nakikita mo sa iyong mga kaibigan o mga 
taong sinusundan mo. , mga bagay na wala ka.

Habang naririto, sinasabi ng Diyos “Halika, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Kunin mo ang aking pula ng itlog at matuto 

ka sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang puso, at makakatagpo ka ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Sapagkat 

ang aking pula ng itlog ay madali at ang aking pasanin ay magaan.” Sinasabi ng Diyos: “Walang laman ang iyong upuan, halika at umupo ka 

sa Aking hapag.”

Nais ng Diyos na maupo ka sa kanyang hapag dahil ikaw ay minamahal, pinili, pinatawad, pinagpala, tinubos, pinrotektahan, 

kakila-kilabot at kamangha-manghang ginawa, ang mansanas ng Aking mga mata.”

May kasaganaan sa hapag ng Hari, tinatanggap ka sa hapag ng Hari. May kagalakan at kaligtasan sa hapag ng 
Hari. Mayroon kang banal na pabor sa hapag ng Hari at sa Kanyang bahay. Gaano man kabagabag ang 
pakiramdam mo, sinabi ni Hesus na "Halika".

(krayola….)

Hindi mo kailangang makaramdam ng pagkasira o mabuhay sa isang estado ng pagkasira. Si Hesus ang tagapayo ng wasak na 

puso. Inaayos niya ang mga wasak na pag-iisip, mga wasak na puso at mga espiritung nawasak. Dalubhasa ang Diyos sa paggawa 

ng isang bagay na maganda mula sa mga sirang sisidlan. Nais niyang gawin iyon sa iyong buhay ngayon.

Binigyan ka ng Diyos ng pagkakakilanlan. Tinatawag ka niyang sarili niya. Ikaw ay anak ng Hari, hinugasan sa Kanyang 
dugo, puspos ng kanyang Espiritu. Ikaw ay nakalaan sa kawalang-hanggan. Hayaang i-renew ng Salita ng Diyos ang iyong 
isip upang ikaw ay makabangon, mag-ayos ng iyong sarili at pumwesto sa hapag ng Hari.

Nais ng Diyos na ibalik ka sa isang lugar ng dignidad.
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1 Pedro 5:10 (TAB) -10At ang Diyos ng lahat ng biyaya, na tumawag sa inyo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay 

Kristo, pagkatapos na kayo ay magdusa ng kaunting panahon, siya mismo ang magpapanumbalik sa inyo at 

magpapalakas, matatag, at matatag.

Jeremias 30:17 (TAB) -17Ngunit ibabalik ko sa iyo ang kalusugan at pagagalingin ang iyong mga sugat,' sabi 
ng LORD, 'sapagka't ikaw ay tinawag na isang itinapon, Sion na walang pakialam.'
Maaaring isipin ng kalaban na patay ka na, wala nang buhay, walang silbi, mukhang hindi ka na babangon muli. Bagama't maaari 

kang mamatay mula sa sakit na iyon, ngunit narito ang Diyos, na nagpapanumbalik sa iyo sa kalusugan at pinipigilan ang lahat ng 

mga "hindi nagsasabi" sa paligid mo at ang mga nasa iyong isipan.

Awit 51:12 (TAB) -12Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at bigyan mo ako ng kusang espiritu, 

upang suportahan ako.

Binibigyan tayo ng Diyos ng kagalakang iyon sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa. Ang kagalakan ng Panginoon ang ating lakas.

Kailangan lang natin itong bunutin para sa ikabubuhay. May kagalakan sa ating kaligtasan. Ang kabutihan at awa ng Diyos ay 

nagdudulot ng kagalakan.

Sinasabi ng Bibliya: Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa atin sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Sa lahat ng mga araw 

ng iyong buhay, ng aking buhay. Samakatuwid, sa magandang panahon, mayroon akong kabutihan na sumusunod sa akin at sa tabi 

ng kabutihan ay awa. Sa masasamang panahon, naaawa ako sa pagsunod sa akin at sa tabi mismo ng awa sa kabutihan. Sa lahat ng 

mga araw ng aking buhay! Hindi ka nila iniiwan; hindi nila ako iniiwan.

Ang kabutihan ng Diyos ang magbibigay at magpoprotekta

Ang kabutihan at awa ng Diyos ay magdadala ng kapatawaran at kapatawaran Ang 

kabutihan at awa ng Diyos ay magdadala sa iyo ng banal na pabor Ang kabutihan at awa 

ng Diyos ay magbibigay ng iyong mga pangangailangan

Ang kabutihan at awa ng Diyos ay tutulong sa iyo ng 
kabutihan at awa ng Diyos ang magpapagaling sa iyo. 
Aaliwin ka ng kabutihan at awa ng Diyos.
Ang kabutihan at awa ng Diyos ay sasaiyo sa lahat ng araw ng iyong buhay. Iyon ay isang bagay na 
dapat ikatuwa.

Nag-aalok si David ng biyaya kay Mephiboshet. Gayundin, ang biyaya ng Diyos ay matatagpuan sa atin kahit na hindi natin ito hinahanap. 

Inakala ni Mephiboseth na tapos na ang buhay, ngunit tinawag siya ng hari sa hapag. Hayaan ang Lodebar na maging isang lugar na 

nagpapakilos sa iyong pananampalataya upang maging mas malakas, at kung saan makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo.

Si Charles Spurgeon ang nagsabi:
“Dahil kay Jesus kaya ang bayan ng Panginoon ay mahal ng Diyos. Ganyan ang pagmamahal na taglay ng Ama sa Kanyang bugtong na para sa 

Kanyang kapakanan ay itinaas Niya ang Kanyang abang kapatid mula sa kahirapan at pagkatapon upang tamasahin ang korte ng hari, 

marangal na ranggo, at maharlikang probisyon. Ang kanilang kapangitan ay hindi magnanakaw sa kanila ng kanilang mga pribilehiyo. Ang 

pagkapilay ay hindi hadlang sa pagiging anak; ang may kapansanan ay ang tagapagmana na para bang kaya niyang tumakbo na parang 

gasela.”

Kami ay katulad ni Mephiboseth minsan. Nagtatago sa kasalanan at kahihiyan, mahina, pilay, at natatakot hanggang sa 

dumating ang ating Hari at iniligtas tayo sa ating mga personal na Lo- Debar.
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Nahiwalay tayo sa ating Hari dahil nagkasala ang ating mga ninuno – naghiwalay at nagtago sa Lo-Debar dahil sa sarili 
nating mga aksyon. Inihiwalay natin ang ating sarili sa Hari dahil hindi natin Siya kilala. Ngunit hinanap kami ng aming hari. 
Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa buong daigdig, dinadala tayo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa kaugnayan sa 
kanya. Nasaan ka man, handang hilahin ka ng Hari mula sa pagkatapon. Sinasabi ng Bibliya sa Pahayag 22:15 (TAB):15Nasa 
labas ang mga aso, yaong mga nagsasanay ng salamangka, ang mga imoral na seksuwal, ang mga mamamatay-tao, 
ang mga sumasamba sa diyus-diyosan at lahat ng umiibig at gumagawa ng kasinungalingan.

Nais ng Diyos na malaman mo na mula sa araw na isuko mo ang iyong buhay sa kanya, wala ka na sa labas ng lungsod, ang 

Kanyang lungsod. Nais niyang malaman mo na tinawag ka niya mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangha-manghang 

liwanag. Nais niyang malaman mo na tinawag ka niya mula sa kadiliman tungo sa katotohanan, at ang kanyang katotohanan ay 

nagpapalaya sa iyo.

Nais Niyang malaman mo na tinawag ka Niya mula sa kawalan ng pag-asa, sa isang pag-asa na hindi ka nahihiya. 
Tinatawag ka Niya palabas ng Lo-debar patungo sa Kanyang palasyo.
Bagama't sira at magulo ang mundong ito, nais ng Diyos na malaman mo na may pag-asa. Nakita ka niya sa iyong pagkasira at mahal ka pa 

rin. Nakita niya ang ating mga kaguluhan, ang ating pagkasira at nagdala ng kaligtasan sa atin. Ang sabi ng Bibliya:16Sapagka't gayon na 

lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sumampalataya 

sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

17Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang Anak sa mundo upang hatulan ang mundo; kundi upang ang sanglibutan 

sa pamamagitan niya ay maligtas.

Mahal na mahal ka ng Diyos at ako kaya dinala niya tayo sa isang estado ng pagiging anak at binigyan tayo ng mana na tumatagal hanggang 

sa walang hanggan. Kapag inialay natin ang ating buhay kay Kristo, hindi na tayo mga alipin ng kasalanan kundi mga anak na lalaki at babae 

ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang pagbibigay ng iyong buhay kay Kristo ay nangangahulugan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan, 

ibig sabihin, paghiling sa Diyos na patawarin ka sa lahat ng mali at masasamang bagay na iyong nagawa.

Kung nakatuon ka kay Kristo, gugustuhin mong sundin ang bautismo sa tubig sa Kanyang pangalan at 
nangako Siya na pupuspusin ka ng bautismo ng Kanyang Banal na Espiritu. Kung gusto mong umupo sa 
hapag ng Hari, dapat mong sundin ang Kanyang mga tagubilin.
Ang isang anak na lalaki o babae ay nakaupo sa mesa ng ama anuman ang hitsura niya, o kung ano ang sasabihin ng iba tungkol sa 

kanya. Ang isang anak na lalaki o babae ay hindi nagtatago sa mababang lugar, hindi, hindi kapag ang Ama ay tumatawag sa mas 

mataas na taas at mas malalim na kalaliman, hindi kapag ang Ama ay may berdeng pastulan at batis ng buhay na tubig.

Lumayas ka sa kanal na anak ng Diyos, umalis ka sa mababang lugar, umalis ka sa kaguluhan, umalis ka sa iyong mga kaawaan, 

umalis sa iyong mga pag-ungol, ipaalam sa iyong mukha na ang Diyos ay kasama mo. Darating siya para sa iyo. Mayroong iba sa 

buhay na nawalan ng mga paa o ipinanganak na may mga depekto sa kapanganakan, at natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa 

hapag ng Hari. ikaw naman? Anong kasalanan o hindi pagkakasundo ang dahilan upang hindi ka maupo kasama ng iyong pamilya 

sa hapag?

Kung narito ka ngayon at hindi mo ibinigay ang iyong buhay kay Kristo, hulaan mo? Nandito ang Hari. Ang Hari ay 
narito mismo, handang punuin ka ng Kanyang Espiritu na gagawin kang isang bagong nilikha kay Kristo. Baka 
nahihirapan ka sa isip mo, sa buhay mo, nahihiya, nawawalan ng pag-asa, nasasaktan, andito ang Hari para sariwain 
at palakasin ka para harapin ang panibagong araw. Lahat at anumang kailangan natin, ay nasa hapag ng Hari, kaya 
halika.
May kalayaan kang maupo sa mesa ng Kings kapag anak ka ng Hari.
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