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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Exodo 36:4-7

"Higit Kaysa Kailangan"

ni Rev. Carl Haak

Doon sa dakilang kapitulo tungkol sa muling pagkabuhay mula sa mga patay, I Corinto 15, ang kapitulong
ipinagdiriwang ang tagumpay na atin sa nabuhay na Panginoong Jesu Cristo, si apostol Pablo ay nagtapos
dito sa bantog na mga salita ng pagkatawag:  “Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag,
hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan
ang inyong gawa sa Panginoon” (t. 58).  Ibig sabihin sa atin ng Kasulatan na ang mga tunay na nakakaalam
ng hiwaga ng tumutubos na pag-ibig at biyaya ng Dios ay magpapatuloy sa kanilang Cristianong pamumuhay
at pagkatawag na may di-mapigil na sigasig.  Sumagana, sabi ng apostol, sa gawain ng Panginoon, hindi
napipilitan, hindi ang ugaling, “Kailangan ba?”  “Gaano kaliit tayo makakatakas?”  Hindi nagwawalang-bahala;
kundi umaapaw, lumalampas, sumasagana sa gawain ng Panginoon.  Kapag nalalaman ng puso ang
kamangha-manghang biyaya ng Dios, magpapatuloy tayo sa gawain ng Panginoon na may sumasaganang
sigasig.  Gagawa tayo ng higit kaysa kailangan.

Ito ang mga salitang kukunin natin ngayon mula sa Kasulatan sa Exodo 36:4-7 kung saan ay mababasa natin
na sa panahon ni Moises, nang manawagan siya para sa mga kaloob na dadalhin sa templo, ang taong-bayan
ay nagdala ng higit kaysa kailangan, higit kaysa sapat.  Sa katunayan, kinailangan ni Moises na mag-utos na
tumigil na ang taong-bayan sa pagdadala ng kanilang mga handog.  Higit pa kaysa kailangan ang ginawa nila.
  
Ganito ba ang paraan ng paglilingkod mo sa Dios?  Naglilingkod ka ba sa Dios mula sa isang pusong
umaapaw sa pag-ibig sa Dios?  Nariyan syempre, ang tungkol sa pinansyal nating pagbibigay.  Iyan ang
laging tama sa ating pandinig.  Ngunit higit pa, nariyan rin ang gawain ng Panginoon na kasama sa buong
Cristianong pamumuhay natin, sa buong buhay natin sa iglesia, at sa buhay sa Cristianong paaralan.  Tayo
ba ay nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon na may ugaling, “Kailangan ba natin?”  Nagpapatuloy ba tayo
sa gawain na may patuloy na pamumuna sa mga gumagawa?  O tayo ba ay inilalarawan ng umaapaw na
sigasig?

Sa panahong ito ng materyalismo, tayo ba, na mga mamamayan ng kaharian ni Cristo, ay hinahanap ang
sariling kaginhawahan at ang sarili nating mga bagay muna?  O, mula sa ating mga puso, mangha sa biyaya
ng Dios, sumasagana ba tayo sa gawain ng Panginoon?  Sa araw na ito dapat nating tingnan ang ating mga
sarili.  Dapat nating hawakan yaong makasalanang kalikasan – sapagkat likas tayong handang tumingin sa
iba, lalo na pagdating sa mga pinansyal na ambag sa kaharian ng Dios.  At handa tayong magsabi, “Bakit di
sila magbigay ng higit pa?”  Hindi, ngayon tingnan natin ang sarili nating mga puso.  Ano ang ipinapakita ng
aking buhay sa iglesia, ano ang ipinapakita ng aking pagiging kasama sa gawain ng Panginoon tungkol sa
aking puso?  Ipinapakita ba nito na ako ay sumasagana sa pag-ibig ng Dios? 

Ang sitas na tinutukoy ko, Exodo 36:4-7, ay isang halimbawa ng sigasig at labis na pagbibigay sa bahagi ng
mga anak ni Israel.  Ang pangalang Exodo ay nangangahulugan, syempre, ng “paglabas.”  Ang bayan ng
Israel, ang bayan ng Dios, ay nasa Ehipto sa loob ng 400 taon.  Inilabas sila ng Dios sa pamamagitan ng
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makapangyarihang kamay.  At nang sila ay nasa ilang, sinabi Niya sa kanila, “Ipagtayo ninyo Ako ng isang
bahay.”  Nakagawa pa lamang sila ng matinding kasalanan ng pagsamba sa dios-diosan.  Habang si Moises
ay tumatanggap ng utos ng Dios sa Bundok gumawa sila para sa kanilang sarili ng gintong guya at yumukod
bilang pagsamba dito.  Nagkasala sila ng malaki.  Ngunit pinagsisi sila ng Dios.  Ipinakita Niyang muli sa
kanila ang Kanyang biyaya at Kanyang habag at Kanyang kapatawaran.  Ang biyayang iyon, ngayon, sa
kanilang kamalayan at sa kanilang puso, ay nagbunsod sa kanila na gumawa ng higit kaysa kailangan.
Mababasa natin ang sumusunod tungkol sa bayan ng Dios, “Sapagkat ang nadala nila ay sapat na sa paggawa
ng lahat ng gagawin, at higit pa.”  

Para saan ang higit na dinadala ng taong-bayan?  Ang sagot ay:  Ang layunin ng Dios sa lupa, na inilalarawan
sa Kanyang iglesia – ang layunin ng ebanghelyo.  Mababasa natin sa talatang 5, “sa gawaing iniutos ng
Panginoon na ating gawin.”  Inutusan sila ng Dios na gumawa ng isang bagay.  Ang bagay na iyon ay ang
tabernakulo.  Kung babalik tayo sa Exodo 25:8 mababasa natin na sinabi ng Dios kay Moises, “Igawa nila ako
ng isang santuwaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila.”  

Ang panawagan ay nakaabot, sa gayon, sa bawat isang kaanib ng kongregasyon ng Israel na magdala ng
kaya niya – ginto o pilak, mga alahas, pang-kulay, mga balat, tela, kahoy, langis, o kanilang sarili.  May mga
lalaking itinalaga sa mga kaloob na ito.  Sa katunayan, dalawang lalaki (Bezaleel at Aholiab) na mahuhusay
ang itinalaga upang pamahalaan ang gawain.  Tuwing umaga, nabasa natin, ang mga kaloob ay kinokolekta.
Di nagtagal ang balita ay dumating kay Moises na labis na ang dinadala ng taong-bayan, na lumampas na
sila sa sukatan ng dapat gamitin, na ang mga tagapagtayo ay umaapaw na sa mga kagamitan.  Si Moises,
pagkatapos marinig ang balitang ito, ay gumawa ng pahayag sa bayan ng Israel:  “Huwag nang gumawa ang
lalaki o babae man ng anumang higit pa para sa handog sa santuwaryo.  Kaya't pinigilan ang taong-bayan,”
nabasa natin (t. 6), “sa pagdadala.   Sapagkat ang nadala nila ay sapat na sa paggawa ng lahat ng gagawin,
at higit pa.”

Sa katawagan ngayon, ito ay tila ang konseho ng isang iglesia ay mag-aanunsyo sa buletin (o mula sa
pulpito), na sa huling pagbilang ng mga diakono “labis na ang natanggap namin para sa gawain ng
Panginoon.  Ibinalita ng mga diakono na ang mga balanse sa pondo para sa kongregasyon ay lumampas na
kaysa sa magagamit.  Ang balanse sa pondo para sa kawang-gawa at sa mahihirap ay lampas na sa dapat
gamitin.  Ang balanse para sa gawaing misyon, ang balanse para sa pantulong sa mga nangangailangan, ang
balanse para sa ambag sa mga Cristianong paaralan ay lumampas na sa mga inaasahan sa hinaharap.
Mayroong higit pa kaysa kailangan.”  

O para bang ang komite sa ebanghelismo ay magbabalita sa kongregasyon:  “Napakaraming kaanib ang
dumating para sa ating ebanghelismo noong Sabado.  Nais naming pumunta sa buong paligid na namamahagi
ng mga babasahin tungkol sa Kasulatan at sa pananampalatayang Reformed at naubusan kami ng babasahin.
Napakarami kasi ng may ganitong sigasig.”  

Ano ang sanhi, ano ang dahilan kung bakit sila napakasigasig at labis na sumusuporta sa gawaing ito?  Ito
ay dahil mahal nila ang layunin ng Dios.  At ang layuning iyon ay binuod sa mga salitang ito, “Upang Ako’y
makapanirahan sa gitna nila.”  Alalahanin na si Moises ay umakyat sa bundok, at ibinigay ng Dios sa kanya
ang pangitain kung paano itatayo ang tabernakulo at mga detalye nito, ang maliliit na detalye – ang plano,
ang mga sukat, ang mga kagamitan, at ang disenyo ay ipinasang lahat kay Moises at itong lahat ay
napakaganda.  Kung minsan maaari nating maisip na ang tabernakulong itinayo ni Moises sa ilang ay isang
walang buhay na tolda.  Siguro ay maaari mo rin itong tanawin bilang sobrang tolda ng hukbo – malamlam
na grey o berde.  Hindi!  Walang gastusin ang ipinagbawal.  Iyon ay maganda.  Iyon ay maganda dahil
inilalarawan nito ang tipan ng Dios.  Inilalarawan nito ang katotohanang upang ang Dios ang makapanirahan
sa gitna nila.
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Itong tabernakulo na itatayo ni Moises ay kumakatawan sa katotohanan na ang Makapangyarihan sa lahat
ay ilalatag ang habong ng Kanyang pag-ibig sa Kanyang bayan, ang bayan na natagpuan Niya sa isang
walang silbing lupaing disyerto; na ang Dios ay bababa sa kanila sa ulap ng Kanyang kaluwalhatian at Siya
ay maninirahan sa pagitan ng kerubin at ng Kanyang bayan.  At ipapakita ng Dios ang Kanyang puso sa
Kanyang bayan.  At sa tabernakulong iyon, sa pagpunta ng taong-bayan upang sumamba sa Kanya, sasabihin
ng Dios sa Kanyang bayan, “Iniibig ko kayo.  May mga dakilang bagay Akong nakalaan para sa inyo.”

Ang tabernakulong iyon na itatayo ni Moises ay ang sentro ng kanilang pananampalataya.  Ito ay
kumakatawan sa presensya ng Dios.  Kinakatawan nito ang pagtubos at pakikipagkasundo.  Ipinapahayag
nito na ang pinakamalalim nilang problema ay kasalanan.  Ang pinakamalalim na problema na hinaharap nila
ay hindi pananatili sa disyerto.  Ang pinakamalalim na problema ay hindi mababang-kitang pabahay.  Kundi
ang pinakamalalim nilang problema ay kasalanan.  At ang tabernakulo ay kumakatawan sa pangako na
huhugasan ng Dios ang kanilang kasalanan sa sarili Niyang Anak upang sila ay makapanirahang kasama Niya
at Siya ay maging Dios nila.  Hindi kataka-taka, kung gayon, na ito ay magiging magandang tabernakulo.
Ang pinakamagaling at pinakamahusay na manggagawa ay tinawag upang gumawa dito.  Mahahalagang bato
ay ginamit.  Ang lahat ay dapat balutin sa ginto.  Ang pinakamalambot na tela ay ginamit.  Iyon ay dapat
marangya dahil inilalarawan nito ang dakila at di-nakikitang pag-ibig ng Dios – ng Dios na naninirahan sa
kanila sa tipan ng pakikisama.  At dahil sa layuning ito ang taong-bayan ay kusang-loob na nagbigay.  Hindi,
nagbigay sila ng labis-labis.  Nagbigay sila ng higit kaysa kailangan.

Totoo ba ito sa iyo, sa akin?  Tayo din, ay may pagpapala ng pagsuporta sa gawain ng Dios at pagtatayo ng
Kanyang tabernakulo.  Ang Dios, sa Kanyang biyaya, ay bumaba sa atin na may habong ng Kanyang pag-ibig
kay Cristo Jesus.  Sa Kanyang ebanghelyo ipinahayag Niya na hinugasan Niya tayo, na maruruming
makasalanan, at inilapit Niya tayo sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng di-matatanggihang pag-ibig at biyaya.
Ibinigay Niya sa atin ang Kanyang iglesia sa lupa.  Ito ang tabernakulo ng Dios.  Mababasa natin sa Efeso
2:18-20 na ang iglesia ay yaong itinayo bilang banal na templo – ang tahanan ng Dios sa pamamagitan ng
Espiritu.  “Sa Aking tabernakulo, iyon ay, sa Aking iglesia,” sabi ng Dios, “ipapaalala Ko sa inyo ang Aking
pag-ibig.  Ituturo Ko sa inyo ang Aking mga lihim.  Ipapakita Ko sa inyo ang Aking ebanghelyo.  At bibigyan
ko kayo ng gawain na gagawin – ang gawain sa paglilingkod sa Akin.  Ang gawaing iyon ay:  misyon –
palaganapin ang magandang balita nitong maluwalhating ebanghelyo.  Ang gawaing iyon ay:
pagmamalasakit sa mahihirap.”  Sinasabi ng Dios sa atin na dito sa disyertong sanlibutan, dito sa sanlibutan
ng kasalanan at pagkapoot, dito sa sanlibutan na inihanda para sa kahatulan, ang Dios, gayunpaman, sa
sanlibutang ito ay nagtayo ng Kanyang tabernakulo.  Itinayo Niya ang Kanyang iglesia.  Sa iglesiang iyon
ibinigay Niya ang pangako na pangangalagaan Niya tayo, at pagpapalain Niya tayo.  At sa iglesiang iyon
ibinigay Niya sa atin ang tawag upang tayo ay maging aktibo sa gawain ng Panginoon.

May mas mabuti pa ba kaysa paglilingkod sa Dios sa Kanyang iglesia?  Sa layuning iyan, tayo ay mapalad
upang magbigay, magbigay ng ating sarili, magbigay ng sagana, at magbigay ng labis-labis.  Hindi lamang
sa mga pinansyal na ambag, kundi sa mga talento, sa oras, sa pakikibahagi.

Binabati ba natin itong tawag, itong dakilang gawain, ng may pagwawalang-bahala?  Ibinibigay mo ba sa
gawain ng Panginoon ang mga natira sa iyong lakas?  Naglilingkod ka ba sa Kanya sa paraang
pabulung-bulong?  O, mula sa pusong umaapaw?  Nagbibigay ba tayo ng higit kaysa kailangan? 

Naroon, gaya ng sinabi ko, ang layunin ng pinansyal na pagbibigay sa iglesia ni Jesu Cristo.  Ang iglesia ni
Jesu Cristo ay nababalisa sa suporta ng ministeryo ng ebanghelyo dahil naniniwala tayo na ang lingkod ay
dapat ibigay ang kanyang sarili sa pag-aaral at sa pangangaral at sa pagtuturo ng Salita.  At saka, naniniwala
tayo na mayroon dapat tayong lugar ng pagsamba, lugar ng panalangin, lugar kung saan ang kongregasyon
ay makakapagtipun-tipon sa araw ng Panginoon, lugar para sa pagtuturo ng katekismo,  lugar ng
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pagsasama-sama.  Samakatuwid, ang tawag ay upang dalhin ang inyong mga ambag para sa paglilingkod
sa Panginoon, ang inyong mga koleksyon para sa iglesia. 

Ngunit mayroon pa.  Nariyan ang layunin ng misyon – ang pagpapadala ng ebanghelyo, sa bansang ito at
sa buong sanlibutan.  Nariyan ang layunin ng pagpapanatili ng seminaryo – isang bagay na siniseryoso ng
mga iglesiang Reformed.  Bilang mga iglesiang Reformed, nagtitipun-tipon tayo sa isang pananampalataya
upang magtatag ng isang seminaryo kung saan ang mahalagang ebanghelyo ay maibabahagi sa mga
kabataang lalaki, na tinawag ni Cristo sa ministeryo ng Salita.  At pagkatapos nariyan ang paglilimos sa
mahihirap, ang mga pag-aambag na ginagawa, ang pagkatawag ng diakono upang suportahan ang layunin
ng mahihirap kapwa sa loob ng bahay ng Dios at, kung may pagkakataon, gumawa ng mabuti sa lahat ng
tao.  Nariyan din ang layunin ng mga Cristianong paaalan, kung saan ay itinuturo natin sa ating mga anak
ang lahat ng aralin sa liwanag ng Salita ng Dios.  

Ngayon, patungkol sa lahat ng mga layuning ito:  nagmamakaawa ba sila?  Mga tira ba ang natatanggap nila?
O maaari ba tayong mailarawan, maaari ka bang mailarawan, sa inyong iglesia, ng mga salitang ito:  “ang
taong-bayan ay nagdadala ng higit kaysa kailangan”?  “Ang kanilang mga puso ay nag-uumapaw sa sigasig
at pag-ibig para sa layunin ng Dios.”

Subalit may higit pa kaysa pinansyal.  Nariyan ang tawag upang gamitin ang ating oras, ang ating mga
kakayahan, para sa layunin ng Dios – upang magkusang tumulong, upang makibahagi, upang maglingkod
sa iglesia, upang maglingkod sa mga komite, upang maglingkod sa paaralan.

Paano tayo nagpapatuloy sa gawaing ito ng Panginoon?  Ginagawa ba natin ito nang walang pagka-gusto?
Pinaglilingkuran ba natin ang Hari ng lahat ng mga hari at Panginoon ng lahat ng mga panginoon nang
napipilitan, nang mapunahin, na tila mas nanaisin pa nating magtrabaho sa iba?  Mas nanaisin pa nating
ibigay ang ating oras, ang ating pera, at ang ating mga kakayahan para sa ibang bagay, ngunit, kailangan
nating gawin ito.  Sa ganitong paraan ba tayo naglilingkod sa Kanya?

Tinuturuan tayo ng Kasulatan na kapag tunay tayong nakatayo sa pagkamangha sa biyaya ng Dios na
Makapangyarihan sa lahat sa gayon karukha at maruming makasalanan gaya ng ating sarili, tayo ay sasagana
sa gawain ng Panginoon.  Kailangang pigilan ni Moises ang tao sa pagdadala.  Kailangan niyang sabihan sila
na, “Huwag, tama na.  Hindi na namin kayang tumanggap.  Lumampas na kayo sa maaaring kailanganin
natin.”  Labis silang natangay sa pag-ibig ng Dios na kailangan pa silang pigilan ni Moises.

Paano ka?  Paano ako?

Sinabi sa atin na ito ay kusang-loob na ginawa at malaya mula sa puso.  Iyan ay napakahalaga sa Dios.  Kung
babasahin mo ang Exodo 35 at Exodo 36, makikita mong paulit-ulit ang mga salitang ito:  Na ang lahat ng
napukaw ang kalooban at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu ay nagdala ng handog sa Panginoon.  Ito
ay inulit ng apat o limang beses.

Ang mga kaloob sa Panginoon ay malalim na espiritual na bagay.  Dapat mayroong pagkapukaw ng puso,
na ibig sabihin ang Banal na Espiritu ay kailangang gumawa sa iyo at ipagkaloob sa iyo na makita kung paano
nakitungo ang Dios sa iyo.  Kailangan mong makita ang pangangailangan at mahalin ang pangangailangan.
Sa liwanag ng ginawa ng Dios para sa akin, paano akong hindi makapagbibigay sa mga pangangailangan ng
Kanyang kaharian?  Nais kong gawin ang gayon.  Kaya nga ang mga ambag para sa iglesia ay hindi mga
buwis.  Huwag mo itong ipalagay bilang buwis.   Hindi binubuwisan ng iglesia ang kanyang mga kaanib.  Ang
mga pamahalaan at mga hari ay nagbubuwis.   Sinasabi ng Kasulatan na dapat tayong magbuwis sa dapat
buwisan.  Ngunit hindi para sa kaharian ng Dios.  Walang mga buwis sa kaharian ng Dios.  Sapagkat ang
lahat ng anak ng Dios ay kusang-loob at malayang naghahandog, mula sa puso.  Iniibig nila ang Hari, at ang
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Kanyang biyaya ay nangunguna sa kanilang puso.  At ang kanilang mga kaloob ay hindi mga panlabas lamang
na pagsunod.  Kundi sila ay nagmumula sa biyaya ng Dios sa kanilang mga puso.  Ito ay mahalaga sa Dios.

Sa kabila ng lahat, sasabihin sa atin ng Dios na hindi ito tila baga Siya ay kinakapos at tila baga kailangan
Niya tayo, sapagkat ang buong sanlibutan ay sa Kanya.  Kundi kailangan Niya ng pusong nagkukusa.  Sa mga
hula ni Isaias at ng iba pang mga propeta sa Lumang Tipan, sinasabi ng Dios ng maraming beses sa bayan
ng Israel, “Huwag na kayong magdala pa ng mga kaloob.”  Hindi dahil nagdadala sila ng napakarami, kundi
dahil ginagawa nila ito ng pormal, ginagawa nila ito nang hindi pinag-iisipan, ginagawa nila ito nang
napipilitan.  Dinadala nila ang mga hindi masyadong mahalagang bagay sa kanilang buhay.  Ang mga tao ay
sasagot at sasabihing, “Bakit nagagalit ang Dios sa atin?  Nagdadala tayo ng mga kaloob.  Sa kabila ng lahat,
ginagawa natin ang sinabi sa atin.  Binayaran ko ang bahagi ko!”  At ang Panginoon ay sasagot:  “Ang inyong
puso ay malayo sa Akin.  Pinaglilingkuran ninyo Ako ng inyong mga bibig at hindi mula sa puso.  Ginagawa
ninyo ito bilang tungkulin at hindi mula sa inyong kaluluwa.”  Kinakailangan ng Dios ang puso.

Kapag ikaw ay nasa gawaing pagsamba at kinukuha ang koleksyon, iyon ay bahagi ng gawaing pagsamba.
Hindi iyon ang oras para basahin ng lahat ang buletin, na tumingin sa ibang tao sa paligid kung ano ang suot
nila, o kung sino ang nasa iglesia.  Iyon ay oras upang sumamba, kung saan ay dapat mong pagbulayan ang
mga kayamanan ng biyaya Niya sa iyo, na isang maruming makasalanan.  Pagkatapos, mula sa iyong puso
– sa mga salita ng Kasulatan:  hindi napipilitan lang, hindi dahil sa kailangan, kundi bilang masayang
nagbibigay – ikaw ay dapat magbigay sa Panginoon.  Kusang-loob ba tayong nagbibigay? 

Kung ikaw ay nagbibigay dahil sa kailangan, may espiritual na problema sa iyong kaluluwa.  Kung sinasabi
natin, “Dapat ay sapat na iyan.  Iyan lang ang handa kong gawin,” kung gayon ikaw at ako ay may espiritual
na problema.  

Hindi lamang kusang-loob na nagbigay ang bayan ng Israel, kundi nagbigay sila ayon sa kanilang kakayahan.
Ang iba ay nagdala ng mga balat, ang iba ay nagdala ng ginto.  Ang iba ay nagdala ng kahoy, ang iba ay
nagdala ng mga tela, kung paanong pinasagana ng Panginoon ang bawat isa.  Kaya maidaragdag natin:
nagbigay sila ng patuloy, nagbigay sila bawat araw, nagbigay sila mula sa lahat nilang pag-aari.  Hindi nila
sinabing, “Nagbigay ako noong nakaraang taon.  Nagsilbi ako sa aking termino nang nakalipas.  Nagprisinta
na ako nang minsan pero hindi na ngayon.”  Patuloy silang nagbigay hanggang matugunan ang
pangangailangan, hanggang sinabi ng iglesia, “Tama na.  Mayroon na tayong higit kaysa kailangan.”  

Bakit nila ito ginawa?  Malinaw na dapat ito ngayon, nagtitiwala ako.  Hindi iyon dahil sa kautusan.  Hindi ito
panlabas na pamimilit.  At hindi ito para sa mata ng tao.  Ang motibo ay hindi dapat ang ating pagmamataas
– na magtatamo tayo ng pagkilala bilang mga labis o malaking magbigay.  Kundi dapat tayong magbigay
mula sa pagiging mapagpasalamat.

Ang bawat kaloob sa Dios, ito man ay papel na dolyar, ito man ay oras, ito man ay kakayahan, maging
anupaman ito, dapat itong kunin mula sa balon ng pagpapasalamat.  Wala nang iba pang pagmumulan para
sa kaloob sa Dios kundi pagpapasalamat – ang tugon na ang biyaya ay gumagawa sa puso hanggang sa
ebanghelyo.  Sa ebanghelyo naririnig nating nagsasabi ang Dios, “Iniibig kita kay Cristo.”  At ang hiwagang
iyon ang pumupukaw sa ating mga puso.  

Ito ay matatagpuang lahat sa Awit 116:  Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa
akin?  Paanong magbibigay ang aking kaluluwang sa biyaya’y pinanumbalik, ng marapat na pasasalamat, O
Dios, sa Iyo?  “Tinanggap ninyong walang bayad,” sabi ni Jesus, “ibigay ninyong walang bayad.”

Narito ang Israel sa panahon ni Moises nakatayo sa Dagat na Pula, na nasaksihan ang kamangha-manghang
pagpapalaya ng Dios mula sa Ehipto at ang kanilang mga kaaway ay nalunod sa Dagat na Pula.  Narito ang
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Israel, kaagad na lumabag at ipinakitang isinuko ang lahat ng karapatan sa anuman sa mga kabutihan ng
Dios.  Sila ay pinatawad sa pangako ng sariling Anak ng Dios.  At sila ngayon ay ibinalik sa daan papunta sa
Canaan.  At sinabi ng Dios, “Igawa ninyo Ako ng tabernakulo kung saan ay makakapanirahan Ako sa gitna
ninyo.”  At nagdala sila ng mga kaloob, higit kaysa kailangan.

Ngayon ay sinasabi ng Dios sa iyo at sa akin, “Ikaw ay Aking tinubos.  Ginawa kitang mayaman.  Narito ang
Aking layunin sa lupa.  Ito ang layunin ng maluwalhating ebanghelyo.  Hindi ito magdurusa ng isang araw
ng pagkatalo.”  At naramdaman din natin, ang ating mga puso ay napukaw sa loob natin, ang ating mga
espiritu ay pinagkusa.  Maluwalhating bagay ang maglingkod sa Kanyang layunin.  Kahanga-hangang bagay
ang makapagbigay ng iyong oras, iyong kakayahan, iyong pera, iyong lahat sa kahariang iyon.  Ilagay mo
ang iyong sarili sa harap ng biyaya ng Dios.  Ano ang nararapat sa iyo?  Ano ang ibinigay ng Dios sa atin?

Ngayon, maghandog tayo sa Panginoon ng may pusong nagkukusa.  Sa gayon ay hindi natin iisipin ang
ibinibigay ng iba.  Hindi natin iisipin, “Gaano kaliit lang ang kaya ko.”  Ngunit, nais ko.  Nais kong higit sa
kailangan ang gawin.  Nais kong sumagana sa gawain ng Panginoon.”  Bakit?  Dahil sa Kanyang di-masabing
kaloob ng pag-ibig sa akin kay Cristo Jesus. 

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, dalangin namin na ang Iyong Salita nawa ay maging kaliwanagan ng aming mga puso ngayon, at kami
ay maglingkod nawa sa Iyo nang sagana, at masabi nawa tungkol sa amin, ang mga tao ay nagdala ng higit
kaysa kailangan.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.  


