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Resp Ps:   I will praise you, Lord, for you have rescued me. 

 

Bakit kailangang buhayin ulit ni Jesus ang namatay na anak ni Jairus? 

Hindi ba’t magiging mas maganda na ang buhay ng bata sa langit?  Hindi 

ba sigu-rado nang sa langit pupunta ang bata? 12-years old pa lang ‘yon.  

Malamang wala pa yung kasalanan.  Siguradong derecho na sana ‘yon sa 

langit.  Bakit kaya binuhay pa ulit ni Jesus ang bata?   

 

Nagpasikat lang kaya si Jesus?  Hindi naman siguro.  Hindi ‘yata bagay 

sa Diyos ang magpasikat o magpakitang gilas.  Hindi ko maubos maisip 

ang Diyos na nagsasabi o umaastang, “Tignan nyo ko o, kaya kong 

magbúhay ulit ng patay!”  Hindi bagay! 

 

Dalawa ang naiiisip kong dahilan kung bakit binuhay ulit ni Jesus ang 

anak ni Jairus.  Una, para ipakita kay Jairus, yung sinagogue official, na 

si Jesus ay Diyos, ang Panginoon ng buhay at Diyos na buháy.  Para mas 

makilala ni     Jairus si Hesus bilang Diyos at lumalim pa ang kanyang 

pananampalataya sa Diyos.  

 

Tayo, gaano kalalim ang pananampalataya natin sa Diyos?  Kilalang-

kilala ba natin Siya bilang Diyos?  

 

Ang pangalawang dahilan ay upang sagutin ang panalangin ng mga des-

pera-do.  Para bigyan ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa.  Para 

ipakitang ang Diyos ay may malasakit sa mga wala nang matakbuhan.  Si 

jairus at ang babaeng dinudugo ay kapwa desperados.  Pareho silang wa-

lang nang matak-buhan.  Pareho silang desperado.  Si Jairus, wala nang 

mapuntahan.  Mama-matay na ang anak niya na batang-bata.  At ang 

dinudugong babae naman,    12 years nang naghihirap.  Naubos na ang 

kabuhayan, napuntahan na yata lahat ng doctor.  Wala paring nangyari.  

Desperado rin sya para sa mas malusog na pangangatawan.  

 

Kelan ba natin masasabing tayo ay desperado?  Maari tayo maging des-

perado kung marami nang tumanggi sa atin.  Kung marami na tayong 

dinanas na rejection.  Ang babaeng may hemorrhage, marami nang doctor 



na kinonsulta.  Marami nang gamut na sinubukan.  Wala pa ring nang-

yayari.  Sa 12-taon na paghahanap ng lunas sa kanyang sakit, naubos na 

lang  lahat  ng kanyang ipon.  Sinukuan na siya ng mga doctor na tu-

mitingin sa kanya.  

 

Despeardo tayo kapag wala na tayong malapitan.  Wala na tayong ma-

gawa.  Ubos na ang ating options.  Wala nang pwedeng magawa.  

 

Kapag matindi ang pangangailangan mo at wala kang paraang makuha 

ito, desperado ka. Kapag walang malinaw ng sagot sa iyong mga tanong.  

Kapag walang makitang mabuting solusyon sa iyong pinagdadaanan 

…desperado ka.  

 

Ang taong desperado, kahit sa patalim, kakapit.  Kahit ano, gagawin, ma-

kuha lang ang pangangailangan o ang inaasam-asam.  Ang drug-addict na 

walang pera, kahit ano gagawin, makahitit lang, makainom o makapag-

turok lang ng bawal na gamot.  Magnanakaw, papatay, magbebenta ng 

kaluluwa sa demonyo, makaraos lang.  

 

May kuwento tungkol sa isang lalaking nadulas at nahulog sa bangin.  

Nakakapit siya sa mga sanga ng halaman.  Pero dahil nagtatakip-silim na, 

hindi na niya maaninag kung gaano katas pa siya sa lupa.  May mga 

pag-aalinlangan siya tungkol sa Diyos, pero sa pagkakataong ito, tumawag 

siya sa kadiliman, “Diyos ko… kung may Diyos nga talaga, TULONG!!!  

HEEELP!!!”  Umalingawngaw ang sigaw niya sa piping kadiliman.    

Pagkatapos ng ilang sandali, may sumagot.  Dumagundong sa katahimikan 

ang tinig na nagsasabi, “BITIW!  LET GO!”  “HA?!” sabi ng desperadong 

lalaki.   “Seryoso?  Diyos ka nga ba?  O JOKE!?!”   “BITIW!  LET GO!” 

ulit ng mala-kulog na tinig.  At kahit sa kawalan ng pag-asa, dahil kulang 

ang kanyang pananampalataya, sumigaw ulit ang desperadong lalaki, “AN-

YONE ELSE OUT THERE?  O, Wala na bang iba diyan?!”   

 

Sa madaling salita, lumipas ang gabi, magdamag na nakakapit ang despe-

radong lalaki sa sanga, sa bingit ng bangín.  Pagsikat ng araw, at lumi-

wanag na nang bahagya, pagpu-ngas ng kanyang mga mata, nakita niya 

… ang lupa … isang dipa na lang mula sa kanyang paanan. Kung nag-



tiwala lang sana siya …  Kung nakinig lang sana siya … Kung kinilala 

niya lang sana ang Diyos… 

 

Madalas, kapag desperado na tayo, at wala na tayong malapitan, Diyos 

lang ang ating pag-asa.  May awa ang Diyos.  May malasakit ang Diyos.  

At hindi rin niya tayo bibiguin, KUNG MAGTITIWALA LANG TAYO SA  

DIYOS.  May malasakit ang Diyos, lalo na sa mga desperado.   

 

At kadalasan, ang sinasabi ng Diyos, “LET GO!  BITIW!  LET GO and 

LET GOD!”  Bumitiw ka sa mga pinanghahawakan mo.  Sa Diyos ka ku-

mapit, huwag sa patalim.   Hindi ka Niya bibiguin.  Magtiwala ka lang.   

 

Ang sigaw ng Diyos sa atin, “Bitiw na!  Kapit na … sa Diyos!                             

Let go and LET GOD!” 

 

 

 


