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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Lucas 12:13-21

"Ang Mayamang Hangal"

ni Rev. Jai Mahtani

Noong nakaraan sinimulan natin ang serye ng mga sermon sa “Paghahandang Mamatay ng Kusang-loob.”
Ang mamatay ng kusang-loob ay isang pribilehiyo at pagpapala na nasa anak ng Dios sa pamamagitan
ng pananampalataya kay Jesu Cristo.

Para pa rin sa marami, ang kamatayan ay nananatiling pinaka nakakatakot na bagay upang harapin, at
ang katotohanan ay napakasakit kahit isipin.  Kapag tumingin lamang tayo sa Dios at sa Kanyang Salita,
makakatagpo tayo ng dakilang kaaliwan sa buhay at sa kamatayan.

Kaya, pag-aralan mong kasama ko ang Salita ng Dios sa araw na ito habang tinitingnan natin ang
Talinghaga ng Mayamang Hangal, na partikular na naglalarawan sa pangangailangan na maghandang
mamatay ng kusang-loob.  Ang mismong talinghaga ay makikita sa Lucas 12:16-21.  Buksan ang inyong
mga Biblia at basahin ang buong talinghaga.    

Mapapansin mo ang konteksto kung saan ang talinghagang ito ay sinalita.  Sa katunayan, sa talatang 13,
makikita natin ang medyo bastos na panghihimasok, nang ang isa sa karamihan ay lumapit sa Panginoong
Jesus na nagsasabi, “Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana.”  Nagkaroon ng
kamatayan sa pamilya, marahil ay isang magulang.  At hiniling ng lalaking ito sa Guro na humatol Siya
upang makuha niya ang nararapat na mana.  Lumapit siya kay Jesus hindi upang humanap ng kaaliwan
o hanapin ang Dios, kundi lumapit siya na may pagnanasang magkaroon ng kasagutan sa problema sa
pera.  Nakakalungkot sabihin, kadalasan sa oras ng kamatayan ang pera ay nagiging isang madikit at
masakit na bagay.  Gayundin dito. 

Ngunit napansin mo kung paano tumugon ang ating Panginoong Jesu Cristo.  Sinabi ni Jesus sa kanya,
“Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo?”  Pagkatapos ay
nagpatuloy Siya:  “Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao
ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian.”  Iyan ang paksa, ang aral, na ituturo ngayon ng
Panginoong Jesu Cristo gaya ng ginagawa Niya sa pamamagitan ng talinghaga ng mayamang hangal.

Ang talinghaga ay nagsisimula, kung gayon, sa impormasyong mayroon tayo tungkol sa mayamang
lalaking ito.  Mababasa natin na “ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana.”  Narito ang isang
mayamang magsasaka, inilarawan bilang taong mayaman.  Marami siyang makalupang pag-aari bago pa
man pumasok ang tag-ani.  Ngayon, sa paparating na tag-ani, siya ay punung-puno, sabi nga, ng higit pa
sa sapat.  Alam niya na kakailanganin niya ang mas malaking kamalig upang iimbak ang lahat niyang
makalupang pag-aari at ang mga bunga ng lupa.

Ngayon hindi tayo dapat magkamaling isipin na ang lalaking ito ay mayaman dahil sa masamang
pamamaraan.  Sinabi lang sa atin na ang lupain niya ay namunga ng sagana.  Walang mali doon.  Siya
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ay isang magsasaka at negosyante.  Walang masama sa mga bagay na iyon.  Walang dahilan upang
maniwala na umunlad siya sa pagiging di-tapat o maging dahil sa kalupitan.  Walang iminumungkahing
ganito sa talinghaga.  Hindi, masikap siyang nagpagal.  At lahat ng iyan ay mabuti.  Ang kanyang lupain,
pansinin, ay namunga ng napakarami kaya wala ng lugar upang pagtipunan ng lahat niyang ari-arian.  O,
gaano karami ang nais mapunta sa kanyang kalagayan, kung hindi man hayagan, kahit paano ay palihim?
Marahil ay sinasabi mo sa iyong sarili, “Aba, mas mabuti pang akin na lang ang problema ng taong iyon.
Ang problema ko ay wala akong sapat.”  Ngunit mag-ingat! Ipinaaalala sa atin ng talinghaga na ang buhay
ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang ari-arian.  Ang lalaking ito ay nag-ipon ng kanyang kayamanan
sa kanyang sarili.  At malinaw na hindi siya mayaman sa Dios. 

Pansinin kung gaano nakasentro sa sarili ang kanyang panloob na pag-iisip.  Pansinin ang mga “Ako” at
“akin” sa kanyang pananalita.  “Ano ang gagawin ko, sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga
ani….  Ito ang aking gagawin.”  Pansinin na walang anumang inaalala sa nais ng Dios na ipagawa sa
kanya.   Kaya, hindi nakapagtatakang siya ay nababalisa at nalilito sa kanyang kasaganaan.  Ang problema
niya ay, “Mayroon akong labis.”  At ano ang naging solusyon ng lalaking ito sa nakalilito niyang tanong?
Kinikilala ba niya na ang mayroon siya ay sa Dios?  Hinding-hindi! Inisip ba niya, marahil, na ibahagi,
ipamigay ang iba sa mahihirap?  Hindi ito pumasok sa kanyang isipan.    

 “Ito ang aking gagawin,” sabi niya.  “Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas
malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari.”

Ah, ngunit hindi pa iyan ang buong kwento.  Pansinin ang panloob na palagay ng kanyang puso:  “At
sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa marami ka nang pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon,”
tiniyak niya sa kanyang sarili.  “Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka.”  Na tila baga ang
makalupang kasaganaan, makalupang ari-arian ay makasisiya sa kanyang kaluluwa.  Iniisip niya na itong
mga makalupang kayamanan ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan at kagalakan at pag-asa at buhay.
Labis siyang nagkakamali! 

Kung tatanungin mo itong mayamang hangal tungkol sa kamatayan, ano sa palagay mo ang isasagot niya?
Sa palagay ko, sa batayan ng talinghaga at sa aral na nais ng Panginoong Jesu Cristo na matutunan ng
Kanyang mga alagad, sasabihin nitong mayamang hangal, “Kamatayan, ano ang sinasabi mo?
Naghahanda lang ako upang masiyahan sa buhay.  Mayaman ako.  At mas magiging mayaman ako.  Ah,
alam kong darating ang kamatayan balang araw kapag matanda na ako.  Pero hindi ngayon.  Hindi sa loob
ng maraming, maraming araw.  At, kung magkasakit ako, mayroon akong segurong pang-medikal.  May
magagaling akong manggagamot.  Mayroon pa nga akong pondong pang-retiro upang alagaan ako sa
katandaan ko.”      

Tatanungin kita, minamahal, ang lalaki bang ito o sinumang tulad niya ay talagang handa nang mamatay?
Ang kamatayan ay malayo sa isip ng lalaking ito, gaya ng nasa isip ng marami, lalo na ang mayayaman
at ang mga nahuhumaling sa makalupang pag-aari.  Inaalis nila sa ala-ala ang katotohanan ng kamatayan
sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, at pagsasaya.  At kahit na dumating na ang kamatayan, sinisikap
nila itong takpan ng mamahaling pampaganda at pinagmumukhang maganda ang kamatayan.

Subalit ang totoo ay, ang katotohanan ng kamatayan ay masakit at kadalasan ay biglaan at
nakapamiminsala.

Pakinggan ang nalalabi sa talinghaga.  Sa gabing ito ang lahat ay matatapos, bago pa man niya anihin ang
susunod na aanihin.  “Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa.” 
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Hindi ka katulad ng mayamang hangal na ito, di ba?  Hindi ka nabubuhay lamang upang paramihin ang
iyong kayamanan, di ba?  Ang tiwala mo ay hindi sa mga kayamanan, di ba?  Para sa iyo, ang kamatayan
ay hindi darating gaya ng nangyari sa mayamang lalaking ito, di ba?  Makinig sa matuwid na hatol ng Dios
tungkol sa buhay at kamatayan:  “Subalit sinabi sa kanya ng Dios, Hangal.”  “Subalit ang Dios,” nabasa
natin sa talinghagang ito.  At sinasabi ko sa inyo na ito ang pinakamahalagang bagay:  “Subalit ang Dios!”
Malinaw na inilagay kung nasaan ito sa simula ng talatang 20 bilang pagbibigay-diin.  Sinasabi ng tao,
“Kumain ka, uminom ka, magsaya ka.”  Subalit ang Dios! Ang tao ay may mga plano, mga pangarap, at
may sariling laban.  Subalit ang Dios ay may ibang bagay na nakalaan.  Makinig ka, O tao.  Ang mga iniisip
natin, ang mga plano natin, ang ating mga ambisyon ay napakadalas na iba mula sa mga daan ng
Makapangyarihan sa lahat. 

 “Subalit sinabi sa kanya ng Dios, Hangal.”  Oo, tinawag siya ng Dios na hangal, isang mayamang hangal.
Hindi, hindi mangmang na hangal, na tila baga wala siyang utak.  Mayroon siyang utak.  Sa katunayan,
siya pa nga ay magaling sa negosyo, sa salita ng tao, matagumpay na matagumpay.  Marahil ay
kinaiinggitan ng lahat niyang kapitbahay.  Siya, sa makabagong katawagan, ay isang matagumpay na
magsasaka at negosyante na siguro ay maagang magreretiro.  Aba, sa paningin ng tao, marahil maging
sa paningin natin, sasabihin natin, “Ang sarap na buhay.  Nilubos niya ito.  Hindi rin siya nakagawa ng
krimen gaya ng pagpatay, pangangalunya, at pagnanakaw o mga gayong kasalanan.”

Bakit kung gayon, tinawag siyang hangal?  Dahil ang kahangalan, ayon sa Salita ng Dios, ay bagay na
pang-puso at nakaturo sa espiritual na isip o kawalang-isip ng mga tao.  Ang kahangalan ay walang
kinalaman, naunawaan mo, sa iyong pang-akademikong kwalipikasyon.  Maaari kang magkaroon ng
maraming titulong nakakabit sa iyong pangalan, kahit marahil propesor ng teolohiya, at maging hangal
pa rin.  Ang kahangalan ay espiritual na pagkabulag ng puso.  Wala itong kinalaman sa ating makalupang
kakayahan o pag-aari.  Sa partikular na kontekstong ito, ang kahangalang iyon ay kasalanan ng
pag-iimbot, naghahangad ng higit pa, at higit pa, at higit pa, at hindi nasisiyahan sa kung anong mayroon
na tayo.  Mababasa natin sa Awit 14:1, “Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, Walang Dios.”  Hangal siya
na nakakaalam ng Salita ng Dios subalit lumalakad ng taliwas dito.  Hangal siya na walang pasasalamat,
walang pagsamba, walang pagtitiwala sa Dios.  Hangal siya na ginagawang Dios ang kanyang tiyan, iniisip
na ang pagkain at inumin at sasakyan at lahat ng kanyang makalupang pag-aari ay makasisiya sa kanyang
kaluluwa.  Hangal siya na hindi iniisip ang Dios sa lahat ng mayroon siya at sa lahat ng ginagawa niya.

Sa talinghagang ito ay mayroon tayong paglalarawan ng isang mayamang hangal.  Walang dudang ito ay
naglalarawan ng makasanlibutan na hindi nakakakilala sa Dios kundi ginagawang mga dios ang mga
bagay.  Kung tayo ay tapat, dapat nating aminin, at bilang bayan din ng Dios, na napakadalas na
nahuhulog tayo sa patibong ng pagmamahal at pananalig at paghahangad sa mga yamang panlupa.  Tayo
ay binabalaan dito:  mag-ingat baka bulagin at dayain tayo ng mga kayamanan gaya ng ginawa nito sa
mayamang hangal.  “Sa gabing ito,” sabi ng Dios, “ay kukunin ang iyong kaluluwa.” 

Pansinin na ang Dios ang dumating kasama itong hatol ng kamatayan.  Ang Dios ang nagbibigay ng
buhay.   Nagbibigay ang Dios ng ulan at araw upang ang lupa ay magbunga ng sagana.  Ngunit ang Dios
din ang nagkakait at ang Dios ang nagsasabing, “Kailangan mong mamatay.”  Ang kamatayan ay mula sa
Kanyang mga kamay.  Biglaan, ngunit tiyak, ang kamatayan ay kailangang dumating.

Sa sitas ng Kasulatan (Lucas 12), sa mga talatang 4 at 5, ginawang labis na malinaw iyan ng ating
Panginoong Jesu Cristo.  “Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong matakot sa mga
pumapatay ng katawan, na pagkatapos ay wala na silang magagawa.  Subalit ipapakita ko sa inyo kung
sino ang inyong dapat katakutan; katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang
magtapon sa impiyerno.  Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katakutan.”  Tinuturuan tayo ng
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Panginoong Jesu Cristo na matakot sa Dios.

At binibigyang-diin Niya sa mga alagad, sa mga kasunod na talata, na dapat tayong lumakad mula sa
pagtitiwala natin sa buhay na Dios.  Hindi tayo dapat matakot sa mga tao, hindi rin tayo dapat matakot
sa mga pangyayari o sa diablo.  Dapat tayong lumakad na may takot sa Dios.  Napakaraming may maling
paniniwala na ang mabuting Dios ay hindi magpapadala ng paghihirap o kamatayan o impierno.  Ang
talinghagang ito ay malinaw na nagtuturo sa atin na ang kamatayan ay ang kahatulan ng banal at matuwid
na Dios.  Tandaan, ang kamatayan ay hindi lamang laban sa masasamang gawa at mga krimen.  Kundi
ang mismong kasakiman ng puso ng tao ang pinarurusahan sa talinghagang ito.  Gaya ng nakita natin
noong isang linggo sa Roma 5:12, ang kamatayan ay pangkalahatang hatol na inihayag ng matuwid na
Dios laban sa lahat ng tao.  Mahalagang maunawaan natin itong mahalaganag pahayag ng Salita ng Dios.
Ang kamatayan ay kailangang dumating sa lahat.  Iyan ay malinaw naman, bagama’t madalas din natin
itong nalilimutan.  Ngunit ito rin, lalo na, na ang kamatayan ang kahatulan ng Dios.  Hindi ito natural.  Ito
ay Kanyang parusa.  

At, panghuli ay ito, para sa hangal, ang kamatayan ay kawalan at pagkasira ng lahat.  Tanong ng Dios,
“At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?”  Ngayon, marahil ang lalaking ito ay may
mga anak at maaari itong iwan bilang mana.  Hindi iyan sinabi sa atin sa talinghaga.  Ang pag-iiwan ng
mana, syempre, sa kanyang sarili ay hindi biblikal.  Sa katunayan ito ay isang mabuting paraan upang
mamatay.  Ang paghahanda pa rin ng mana ay hindi dapat para sa makadios na pamumuhay, para sa
pagsasakripisyo ng mga bagay sa kaharian ng Dios kung kaya’t interesado ka na lang sa pagtatayo ng
ari-arian para sa iyong sarili at sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak nang walang
wastong pagpapahalaga sa Dios at sa kaalaman at pagkaunawa na tunay na kahangalan na ilagay ang
ating tiwala sa mga kayamanang iyon.

Hindi ka tulad ng mayamang hangal sa talinghagang ito na nagpahayag ng kawalang-malasakit sa Dios
o sa tao, hindi ba?   Itinatanong mo ba, “Labis ang ibinigay sa akin ng Dios, paano ko Siya luluwalhatiin?
Magbibigay ba ako sa mahihirap?  Magbibigay ba ako sa layunin ng kaharian ni Cristo?”  O sinasabi mo
lang, “Kaluluwa ko, magpahinga ka.  Magtayo ka ng mas malaking kamalig.  Masiyahan ka pang lalo.
Hangarin mo ang mga bagay ng sanlibutang ito.”  Ito ang makasariling motibo ng masama.  Itinuro ni Jesu
Cristo sa Pangangaral sa Bundok na ito ang ginagawa ng mga Hentil.  Tanong nila, “Ano ang kakainin
natin, ano ang iinumin natin, ano ang ating isusuot.”  Ngunit sinasabi ng Panginoon, “Nalalaman ng inyong
Ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito.  Siya ang magbibigay.  Magtiwala sa Kanya.  Huwag
ninyong gawin dios ang kayamanan ng sanlibutang ito.”  

Kahit marami sa makasanlibutan ang nag-iiwan ng mana sa kanilang mga anak, ang tanong ay nananatili
pa rin:  “Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?”  Marahil masisiyahan ang mga anak
sa mga bagay na iyon nang sandali, ngunit pagkatapos ito ay mawawala ring lahat.  Kung ang manang
naiwan ay hindi mga yaman ng Dios kundi yaman ng sanlibutang ito, sinasabi ko sa iyo, ang mga
kayamanang iyon di magtatagal ay lilipad.  Marahil sila ay aabusuhin ng mga anak na kikilos din mismo
gaya ng mga hangal, sumusunod sa mga hakbang ng kanilang mga magulang – malibang ang Dios, sa
Kanyang awa, ay makialam at magligtas at ipakita ang mga kayamanan ng Dios sa kanila.

Tunay nga, kanino sila mapupunta – ang mga makalupang bagay na iyon at mga kayamanan?  Wala.  Sa
wakas sila ay susunugin.  At kung ang tiwala natin ay nasa mga bagay na iyon, kung gayon ay walang
pag-asa.  Kung gayon ay hindi tayo handang mamatay.

Kaya, mag-ingat, maghanda upang mamatay, at kusang-loob at may kagalakan, sa paghahangad sa tunay
na kayamanan ng Dios.  Huwag magtipon ng kayamanan dito sa lupa at ilagay ay iyong tiwala sa kanila.
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Kundi, sa halip, ang tawag nitong Salita ng Dios ay:  Maging mayaman sa Dios, magtiwala sa Dios.

Ang problema ng mayamang hangal ay kasakiman, pagnanais na magkaroon ng higit pa.  Ang babala ay
dapat iparinig (I Tim. 6:10), “Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan.”  Gaya ng
inilalarawan ng talinghaga, hindi ang mga kayamanang iyon ang masama, kundi ang pagtitiwala sa mga
yamang iyon ang nagpapahangal sa isang tao.  Marahil ang problema mo ay hindi pagtitiwala sa malaking
ani.  Marahil ito ay pagtitiwala sa iyong mga sasakyan at sa iyong mga bahay at sa iyong trabaho at sa
buhay mismo.  Dapat nating talikuran ang gayong pagsamba sa dios-diosan.  Ito ang aral sa mga alagad.
Itinuturo sa kanila at sa atin ni Jesus:  Mag-ingat sa kasakiman.  Ang ay buhay wala sa kasaganaan ng
mga bagay.  Ang lalaking ito ay may kayamanan sa kanyang sarili; ngunit masaya ba siya?  Siya ba ay
payapa?  Naririnig ko siyang nagsasabi, “Ano ang gagawin ko?  Ano ang gagawin ko?  O, magtatayo pa
ba ako ng marami?  O, paano ko lulutasin ang problemang ito?” – lahat sa pag-asa, at sa pag-iisip, o
marahil isang araw ay sa pagpapahinga.  Hindi, ngayong gabi, sinabi sa kanya, ikaw ay mamamatay.  At,
syempre, hindi siya talagang handa upang mamatay.  

Hindi tayo dapat tumulad dito sa mayamang hangal, na ginugugol lahat ng ating oras at lakas para lamang
sa paghahangad sa mga bagay na panlupa.  Kung hindi, tayo rin ay hindi makakaharap sa kamatayan sa
kamay ng Dios.  Maging ganap na malinaw tungkol dito:  Walang taong handang mamatay na ang puso
ay narito sa lupa.  Walang taong handang mamatay na nagnanais maging mayaman, na ang hinahangad
sa buhay ay ginto at pilak, na namumuhay lamang sa paghahanap sa merkadong kalakalan at nagnanasa
sa buong buhay niya na maging lalong higit na mayaman, na ang pag-asa ay nasa kasaganaan nitong
kasalukuyang sanlibutan.  Walang tao ang magiging handang mamatay ng kusang-loob malibang siya ay
mayaman sa Dios, gaya ng sinasabi ni Jesus.  Samakatuwid, dapat nating itanong at sagutin, “Paano
magiging mayaman sa Dios?”  Sabi ni Jesus, sa Pangangaral sa Bundok, “Mapapalad ang mga dukha sa
espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.”  Nagpatuloy Siya upang ilarawan sa kanila na gaya ng
nahahapis ay aaliwin; na gaya ng maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa; na gaya ng nagugutom at
nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin.  Sila ay mapapalad, sila ay tunay na mayaman sa Dios
na nagtutuon ng kanilang mga mata sa tunay na kayamanan ng Dios at langit.  Nalalaman ng mga ito na
ang buhay ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay, kundi ang buhay ay tunay na sa pagkakilala at
pagmamahal at paglilingkod sa Dios.

Sa pagkakaroon nitong puso ayon sa Dios, kung gayon ay gagawin niya ang lahat para sa paglilingkod sa
Dios.  Hindi “lahat ay sa akin.”  Hindi rin, “Magtatabi ako ng ilan para sa Dios at para sa kapwa.”  Kundi,
“lahat ng sa akin ay utang ko sa Dios.  At sa lahat ng tinatangkilik ko, paglilingkuran ko ang buhay na Dios.
Kung gawin akong mahirap ng Dios, paglilingkuran ko Siya ng may pagpapakumbaba.  Kung gawin akong
mayaman ng Dios, paglilingkuran ko rin Siya ng may kagalakan at pagpapasalamat sa mga yamang iyon.”
Kaya ito ay mangangahulugang lagi kong itatanong, maging sa panloob kong kaisipan, sapagkat nakikita
at nalalaman ng Dios, “Kalooban ba ng Dios para sa akin na magkaroon nitong mas malaking bahay?  O
dapat ko bang italaga ang anumang mayroon ako sa paglilingkod sa Kanyang kaharian?  Bakit ko
ginagawa ang ginagawa ko?  Ito ba ay tunay na, para sa kasaganaan ng aking kaluluwa at sa aking mga
anak at sa kapwa ko mga banal?  O ito ay para lamang sa paghahangad ng panlupang kaharian?  Ito ba
ay kalooban ng Dios sa akin,” dapat kong itanong, “na tamasahin ang karangyaan?”  Marahil ay hindi
mismo masama, ngunit dapat kong itanong, “Niluluwalhati ko ba ang Dios dito?”  O ito ba ay isang bahagi
ng aking buhay, kung kaya’t ngayon ay naiisip kong kailangan ko itong isantabi para sa sarili kong mga
pagnanasa, para sa sarili kong kasiyahan?  Kalooban ba ng Dios para sa akin na masiyahan sa kasalanang
ito, itong pagnanasa sa aking silid-tulugan?  Kung hindi, dapat itong mawala!  Dapat akong maging
mayaman sa Dios.  Hindi ako dapat mabuhay ng mahirap sa Dios at mayaman sa mga bagay ng
sanlibutang ito at sa mga kalayawan ng sanlibutang ito.
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At alam ng anak ng Dios, gaya ng dapat nating malaman sa araw na ito, ang mga yamang iyon ay kay
Jesu Cristo lamang.  Sapagkat, yamang tayo sa kalikasan, hindi lamang tayo sa lupa ay makalupa, kundi
tayo ay makasalanan.  Maaaring hindi tayo mga kriminal, o may mga kayamanan tulad ng hangal sa
talinghagang ito, ngunit alam ng Dios ang ating puso, kung ano ang likas nating mga ambisyon at mga
pagnanasa.  Kaya isinugo Niya ang Kanyang Anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan, upang
gawin tayong bago.  At sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ngayon ay binabago Niya tayo upang tayo
ay maging mayaman sa Dios at, samakatuwid, handang mamatay.

Walang sinumang makapagsasabi niyan, malibang alam niya ang mga kayamanan ng Dios kay Cristo
Jesus.  Ito ay kapag alam lamang natin ang Kanyang kapatawaran at ang Kanyang nagpapabanal na
kapangyarihan na masasabi nating, “Ito ang tangi kong kaaliwan:  Ako, sa katawan at kaluluwa, kapwa
sa buhay at sa kamatayan, ay hindi sa aking sarili kundi sa aking tapat na Tagapagligtas, si Jesu Cristo.”
Lahat ng namatay kay Cristo ay tunay na nakakatagpo ng dakilang yaman.  Hindi nila iniiwan ang buhay
na ito na walang laman at hubad gaya ng mayamang hangal; kundi, sa halip, nadaramtan ng katuwiran
ni Cristo, na hindi kayang alisin maging ng kamatayan, sila ay pumapasok sa kaluwalhatian at naririnig ang
mga salitang:  “Magaling.  Ikaw ay naging tapat sa makalupang buhay, ngayon ay tamasahin mo ang
makalangit na kayamanan sa pamamagitan ni Jesu Cristo na iyong Panginoon.”  Amen. 

_______________________________________________

O Dios, nawa ang Iyong Salitang sinabi at narinig ay nagsilbing kaaliwan at pagpapatibay ng Iyong bayan
at nawa ay maging mayaman kami sa Iyo sa pamamagitan ng di-masambit na kaloob ng Iyong Anak.
Amen.


