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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Galacia 6:9

“Huwag Mapagod Sa Paggawa Ng Mabuti”

ni Rev. Carl Haak

Ang Biblia ay naisulat sa ating isipan.   Ito ay naisulat sa iba’t ibang mga pangyayari sa buhay.  Hindi
natin masasabi na ang Kasulatan ay walang naitutulong sa atin, na hindi nito nalalaman, na hindi nito
naisasalarawan ang suliraning ito o kalagayang ito na ating hinaharap.  Ito ay naisulat sa pamamagitan
ng Espiritu Santo.

Ito ay tunay ngang totoo sa mga sulat sa Bagong Tipan ni apostol Pablo.  Ang mga sulat na ito ay hindi
tinanaw na isang magulo, o isang pang relihiyong punto sa mga katanungang espiritual na ibinibigay sa
mga dalubhasa sa Unibersidad ng Jerusalem.  Ang mga sulat na ito ay naisulat sa mga Cristiano, sa mga
iglesia ng bayan ng Dios – naisulat sa liwanag ng Dios at sa kanilang mga kaluluwa.

Ganito ang tinatalakay sa talata na ating matatagpuan sa Galacia 6:9, kung saan ating mababasa, “At
huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo,
kung hindi tayo manganghihimagod.”  Sa Salitang ito ng Dios pinapatungkulan ng Kasulatan tayo ng may
pagka-seryoso at pangkaraniwang espiritual na kasalanan ng pagkapagod sa gawang mabuti.  Dito may
mga tao na nakatuon sa tamang direksyon.  Hindi naman natin masasabi na sila ay nasa maling daanan.
Subalit sila ay napapagod, walang pag-asa, at nakakamatay.  Sila ay paiba-iba, gumagawa ng tamang
mga bagay, pero ginagawa nila ito na ang mga ulo at kamay ay nakalaylay.  Ang gawaing Cristiano na
meron sila sa tahanan at sa iglesia at sa kanilang pansariling buhay ay nagiging isang pasanin.  At
maririnig mo ang maraming bugtong hininga ng kapaguran.  Makikita mo sa kanila ang tiyakang
pagbibitiw.  Nagpapasimula silang umayaw sa trabaho.  Ang kabiguan ay mababanaag,

Hindi mo naman masasabi na ang mga taong ito ay tumigil na sa trabaho.  Ang iglesia ay dinadaluhan,
ang ministro ay gumagawa ng kanyang mga sermon, ang mga matatanda at diakono ay gumagawa ng
kanilang gawain, ang panalangin ay naihahandog, ang mga hugasan ay malinis na, at ang mga kama
ay maayos.  Subalit dahil sa kahirapan at kasalanan, ang buhay Cristiano ay tumakas na sa kanila, at may
ikakamatay ito, isang pagbibitiw, at isang kawalan ng pag-asa ang naglalarawan sa kanila.

Ito ba ay totoo rin sa iyo?  Ating dalhin ang ating mga kaluluwa sa ilalim ng pagsaway ng Salita ng Dios,
na naisulat sa atin at nakakakilala sa atin ng lubis at sumasaliksik sa atin.  Ang pangangaral ng Dios ay
“Huwag Mapagod sa Paggawa ng Mabuti.”

May malaking tukso, sa mga pinagpala na gumawa ng gawain sa Panginoong Jesus, ang mapagod sa
paggawa ng mabuti.  May panganib na tayo ay bumigay at sumuko sa paggawa ng mabuti.  Ano ang ibig
sabihin dito ng “paggawa ng mabuti”?  Ang sinasabi ay hindi pantaong kaginhawahan.  Ito ay tumutukoy
sa gawain na tawag ni Cristo sa Kanyang bayan na gawin sa Kanyang pangalan.  Ating mababasa sa
Efeso 2:10 na tayo ay “Kanyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga
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inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.”  Tayo ay naligtas dahil sa biyaya lamang upang
tayo ay mabuhay sa paggawa ng mabuti.

At malawak ang paggawa ng mabuti.  Nasasakop nito ang buong buhay at nasasakop nito ang bawat
anak ng Dios mula sa matanda hanggang sa pinakabata.  Ito ay ang buo nating buhay na buhay ngayong
buhat kay Jesu Cristo.

Sa pinag-uusapan sa teksto, ang nasa isipan ni apostol Pablo ay ang ating buhay pang iglesia (basahin
ang naunang mga taga ng Galacia 6).  Tinutukoy niya ang pakikiisa ng mga banal at ating pagkatawag
na magtungo sa taong nakagawa ng kamalian at ipanumbalik siya sa espiritu ng kaamuaan.  Tinuturuan
niya tayo sa iglesia na pasanin ang kabigatan ng bawat isa.  At sinasabi niya sa atin na ating gagawin
ito na may buong kapakumbabaan.  Tinutukoy niya ang gawain ng ministro.  Sinasabi niya ang kanyang
sarili sa talatang 6, isang lalaki na naturuan sa salita na makipag-ugnayan sa lahat ng bayan ng Dios sa
Salitang iyan ng Dios.

Ngayon, nang sabihin ng apostol,  “Huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti,” hindi niya rito
tinutukoy lang ang iilang tao, kundi tinutukoy niya ay ang lahat sa bayan ng Dios.  Hindi niya tinutukoy
lang ang pagbibigay sa mahihirap, kundi tinutukoy niya ang buong buhay na ating isasapamuhay sa
buhay na buhat kay Jesu Cristo.  Tinutukoy ba niya ang gawain ng matatanda o ng diakono sa iglesia?
Oo.  Subalit kasama din ang mga ina at ama sa mga tahanan, habang sila ay nagpapalaki sa kanilang
mga anak, habang sila ay gumagawa upang suportahan ang kanilang pamilya.  Ang ating kabutihan ay
gagawin sa Kanyang pangalan.  Ang pagpapatotoo sa ebanghelyo at pagsusulong ng tawag ng
ebanghelismo sa iglesia.  Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa ng mabuti.

Sa literal, maisasalin natin ito na “magandang gawain.”  Huwag mapagod sa magandang gawain.  Iyan
ay napakahalagang kapangyarihan ng salita ng Dios dahil dito natin makikita na ang hiwalay sa bawat
gawa Dios, bawat kilos, ay gawa ng kadiliman.  Ang hiwalay mula sa kagandahan ng biyaya ng Dios ay
unang dapat kumikilos sa ating mga puso, bawat gawain na ginagawa sa lupa, sinasabi ng Biblia, ay
pangit, mabaho, bulok na pagmamataas.  At ang kagandahang ito ay nagmumula lamang sa Dios.  Ito
ay kagandahan ng Kanyang biyaya nang Siya ay kumilos sa pamamagitan ng Kanyang bayan kay Jesu
Cristo.  Ito ay hindi nagmumula ng hiwalay sa sarili nito, na hindi nakaugat sa sarili, kundi nasa biyaya
na nasa atin.  Ito ang ganda ng gawain.  At kahit pa ang mga gayong gawain din, ay bumabaon sa ating
sariling kasalanan, gayonman, ang Dios ay nakangiti dahil nakikita Niya na dito ang Kanyang
kahanga-hangang biyaya.  Huwag tayo ngayong mapagod sa ganda ng paggawa.

Higit pa rito, ating natutunan na ang gawaing mabuting ito ay kapareho ng paghahasik ng Espiritu.
Tingnan mo ang talatang 7 at 8 at makikita mo na ang Salita ng Dios ay naisulat sa isang prinsipyo ng
bawat isa.  Dito ating mababasa,  “Sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya.”
Mayroon lamang dalawang posibilidad.  Ang isa ay paghahasik, sa kanyang buhay, ng kanyang
pagkawasak, o siya ay naghahasik sa kanyang buhay ng buhay na walang hanggan.  Sinasabi ng Salita
ng Dios na mayroong tiyak na pag-uugnayan sa pagitan ng kung ano ang naihasik at ano ang ating
aanihin.  Hindi ka naghahasik ng isang bagay at umaasa na aani ng ibang bagay.  Kaya ang Salita ng
Dios ay nagtatanong sa atin,  “Ano ang inihahasik mo sa iyong buhay?  Ikaw ba ay naghahasik buhat
sa iyong laman, o ikaw ay naghahasik buhat sa Espiritu ni Cristo?  Kung ikaw ay naghahasik buhat sa
iyong laman, ikaw ay mag-aani ng kabulukan.  Kung ikaw ay naghahasik dahil sa Espiritu ni Cristo, sa
pamamagitan ng biyaya ikaw ay tatanggap ng gantimpala ng buhay na walang hanggan.”

Ikaw ba ay naghahasik ng pagkagahaman sa iyong buhay bilang isang ama?  Sinasabi ng Salita ng Dios,
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“Huwag kang umasa ng kasiyahan kundi asahan mo ang pusong naguguluhan, at balisang mga gabi, at
makitid na mga mata.”  Ikaw ba ay nagtatanim ng paninira sa iyong iglesia?  Ikaw ba ay nagsasabi ng
patungkol sa kasiraan ng iba?  Huwag kang umasa ng kapayapaan at pag-ibig sa iyong iglesia o sa iyong
pag-asa o sa pamilya.  Kundi ikaw ay mag-aani ng dibisyon at pag-aaway.  Ikaw ba, bilang isang
kabataan, ay naghahasik ng laman sa pamamagitan ng malalaswang larawan sa iyong buhay?  Huwag
lang umasa ngayon na ikaw ay masisiyahan kapag binigyan ka na ng Dios ng asawa.  Kung ano ang
iyong inihasik ay siya mo rin aanihin.

Kaya nga, ang paggawa ng mabuti, samakatuwid, ay pagkaunawa na gawa ng Espiritu ni Cristo na dito
tayo ay maghahasik para sa buhay na darating, na ating matamo ang masaganang pag-aani.

Subalit naiintindihan mo na ang paggawa ng mabuti ay napakahirap, ito ay hindi madali, ito ay
tuloy-tuloy, wala itong katapusan.  Ako ay naniniwala, na ito talaga ang punto ng apostol.  Hindi mo
nakikita ang bunga ng gawang ito ng mabilisan.  Dahil ganito ang sitwasyon, tayo ay nawawalan ng lakas
ng loob at ang ating mga kaluluwa ay nagpapasimulang malanta.  Sasabihin mo sa akin, “Sinasabi mo
ba sa akin na ang gawain ko bilang ina ay magandang gawain?  Niloloko mo ba ako?  Nakita mo na ba
ang bahay ko kapag umaga ng Lunes?  Ito ay halos nakataob na.  Magandang gawain sa anak ko?
Nasisigawan ko ang aking anak.  Paano ngayon ito magiging magandang gawain?”  “Mabuting gawain
sa ating pag-asa” sasabihin mo sa akin?  “Ito ay isang mabigat na gawain!”  At marahil sasabihin mo sa
akin,  “Hindi ito magbabago.  Ang ating pag-aasawa ay wala ng pagbabago.  Hindi na siya magbabago
pa.  Susuko na lang tayo para mabuhay ng maayos.  Suko na tayo.”

Marahil masasabi mo iyan sa iglesia.  Sasabihin mo,  “Sinubukan kong maging aktibo sa pakikiisa sa mga
banal.  Sinubukan kong magyaya ng mga tao sa aking bahay.  Walang katugunan.  Magandang gawain
ba?  Nakakasakit na ang iglesia!”  Marahil bilang matanda sasabihin mo sa akin,  “Pastor, tinatawag mo
ang gawain namin na magandang gawain, pero sa iglesia bakit tila ang problema ay mas malaki pa kaysa
sa iba?!”  At marahil sasabihin mo sa pansarili,  “Pagod na ako.  Parang hindi na ako makakalabas sa
pananamlay na ito.  Ang espiritual na kalakasan nilisan na ako buhat sa aking buhay dahil sa mga
sagabal, dahil sa mga kasalanan ng iba, dahil sa sarili kong mga kasalanan.  Natutukso akong sabihin,
“Kung ganito na lang talaga ang mangyayari, tingnan natin kung pakialam pa ako!”

Madalas natatagpuan natin ang ating mga sarili na paulit-ulit na lang.  Ang mga naunang mga araw ng
espiritual na kalakasan ay isa na lang malayong panaginip.  Tayo ay napapanghinaan ng loob at
natutukso na tumigil sa ating mabubuting gawa – sa iglesia, sa pag-aasawa, sa pamilya, sa ating
pansariling buhay.  Nagpapasimulang dumami ang mga sagabal at lumalala ang mga sagabal at
sasabihin,  “Hindi na natin magagawa iyan!”  Handa na tayong umayaw.  At gagawin nga natin, basta
makahanap tayo ng mabuting dahilan na gawin ito.

Ito ay isang malaking panganib – na mapagod sa paggawa ng mabuti.  Ito ay isang malaking panganib
dahil ito ay maghahatid sa kawalan ng pag-asa.  Pagkatapos, marahil hindi man tayo sumuko sa gawain.
Magpatuloy na gumawa ng mabuti na dapat lang nating ginagawa, pero wala na ang puso natin para
dito.  Wala na sa ating kalooban ang ating pag-aasawa, ang ating pamilya, ang ating iglesia, ang ating
pansariling paglakad kay Cristo, ang ating pagpapatotoo.  Ang lahat ay nagiging tungkulin na lang na
tayo ay titigil na sa ating mga sarili, at tayo ay sasabay na lang sa daloy.  At isang tinig ang
magpapasimulang makikipag-usap sa iyo.  Sinasabi nito,  “Sumuko ka na, tumabi ka na muna, tumigil
ka na.  Pagod ka na, hindi ka naman napapansin.  Sobra na para gawin mo pa ito.”  At magsisimula na
tayong mag-isip na tayo ay para ng martir.  kahit pa wala na ito sa ating mga puso, magpapatuloy tayo
at sasabihin,  “Gagawin ko na lang ito, kahit wala na akong pakialam.”  Ganito ba ang pamamaraan mo?
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O kung hindi ito naghahatid sa kawalan ng pag-asa, marahil ikaw ay babaling naman sa ibang
pampagana.  Magpapasimula kang maghanap ng iba pang bagay.  Marahil sasabihin mo,  “Ang alak ay
nakakapagbigay sa iyo ng pansamantalang pakiramdam ng gawang mabuti – kahit pa ang mga problema
ay nananatili pa rin.  Ang mga problemang ganito rin ay napakahirap, kaya gagamutin ko ang sarili ko
– ng ibang mga interes, libangan, ilang lugar na paglalagyan ng aking puso.”

Ganito rin ang nangyayari sa iglesia.  Sinasabi ng iglesia ngayon,  “Ang pangangaral sa
pananampalatayang Reformed at panghahawakan sa kaibahan ng ebanghelyo ay walang nagagawa.  Ang
iglesia ay hindi naman lumalago.  Kaya kailangan na tayong gumawa ng ibang pamamaraan.  Kailangan
natin ng pansamantalang pampagana.  Kailangan natin ng programa para sa kabataan.  Dapat tayong
maglagay ng marka sa harap ng simbahan – gaya ng patalastas para pumasok ang mga tao sa iglesia.
Kailangan ng relihiyon ng isang bagong bagay.  Umuunlad tayong napapagod sa gawain ng Panginoon.
Hindi natin naiisip na ang pangangaral at pagtuturo ng ebanghelyo ay magagawa ito.  Hindi tayo
naniniwala na ang pagbabatian ng bawat Cristiano sa pagsasama-sama, sa pagpapalakasan sa bawat
isa – na mangyayari pa dito.  Kailangan natin ng isang pansamantalang pampagana.”  Ang problema lang
ng artipisyal na pampagana ay ito:  kahit tila ito ay mabuti sa ating laman, ito ay nagtatapos sa pagod
natin ng mas matindi pa at ginagawa tayo nito na malulong sa ganito.

Sinasabi ng Panginoon,  “Huwag kayong manlupaypay sa paggawa ng mabuti:  sapagka't sa
kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod.”  Ito ang talagang
pampalakas ng loob.  Ang pampalakas ng loob una sa lahat ay isang pagsaway.  Huwag tayong mapagod
sa paggawa ng mabuti!  Iyan ay gawa sa Panginoon.  Ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo.  Sinasabi
Niya,  “Bakit ka napapagod?  Bakit hindi ka buong puso sa paggawa sa Aking gawain?  Bakit ka
natutuksong sumuko?  Ginagawa mo na lang ba ang Aking gawain sa sariling lakas mo sa halip na sa
kalakasan ng Aking Espiritu?  Inaakala mo ba na ito ay naka-depende sa iyo?  Inaakala mo ba na kapag
hindi ganito ang nangyari gaya sa inaasahan mo, ito ay mabibigo?  Ganito mo ba dinadala ang iyong mga
anak?  Inaakala mo ba na ang iyong kalakasan ang gagawa nito?  Ito ba ang dahilan kaya ka
napapagod?  Iniisip mo na dapat mong ayusin ang lahat at para sa gayon ma-kontrol mo ang kalalabasan
nito?  Ginagawa mo ito sa sariling lakas mo?  Eh dapat ka ngang mapagod!”

“Bakit mo ginagawa ang mabuting ito?”  ang tanong ng Panginoon.  “Ginagawa mo ba ito para malugod
ang sarili mo?  Ginagawa mo ba ito para masabi mo,  ‘Ang galing ko naman.  Tingnan mo nagawa ko’?
Nais mo ba ng papuri at kaluwalhatian sa gayong mga bagay?  Sige,”  wika ng Panginoon,  “suriin mo
ngayon ang sarili mo,  kung bakit ka napapagod ngayon?  Ito ba ay mabuting gawain?  Pagkapagod sa
gawang mabuti?”

Ito ay ang pinagpalang gawain na ibinigay sa iyo ni Cristo.  Hindi ito pabigat na tungkulin.  Kapag
nagpapasimula tayong tumingin sa ating buhay Cristiano at ating gawaing pang Cristiano at pagtawag
na isang pabigat na tungkulin, ating iniinsulto ang Dios!  Ito ay kasalanan!  Ang gawain na ibinigay ng
Panginoon sa atin ay hindi pabigat.  Ito ang buhay ng Anak ng Dios na nasa atin.  Ito ang tanging
gawaing mahalaga sa mundo.  Dumating sa atin buhat sa biyaya!  Bakit mo ito ginagawa?  Ginagawa
mo ba ito na napapagod, dahil kailangang gawin kasi?  Ganito mo ba ipinapakita ang pagtitiis sa iyong
asawa?  Ito ba ang dahilan kung bakit mo inaalagaan ang iyong mga anak?  Ito ang dahilan kung bakit
ka nagpapatotoo ng ebanghelyo sa ibang tao?  Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagpupunta pa ng
iglesia – dahil kailangang gawin lang ito?  Ang lahat ay pabigat na lang?  Wala ka ba talagang pakialam
dito, nais mo na gawin lang kasi ito?  Sinasabi ng Dios sa iyo at sa akin:  “Iniinsulto mo Ako.  Kinukutya
mo ang kahanga-hangang biyaya Ko at pag-ibig.”  Sino ang nagsabi sa iyo na dapat mong gawin ito sa
panlabas lang, at ibaba ang iyong mga kamay na ang puso ay nagbubugtong-hininga na lang?  Hindi ito
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sinabi ng Dios sa iyo ba gawin iyan!  Ito ay iyong pribilehiyo – isang kahanga-kahangang pagkakataon
na ipinapagawa sa iyo ng Dios.  Kung ang buhay Cristiano mo ay nagiging kabigatan at pabigat na lang,
at ang tawag mo sa iyong tahanan o iglesia o sa pag-aasawa ay nagiging kabigatan na, dapat ka munang
bumalik.  Hanapin mong muli ang mga hakbang kung saan ka nagsimula at dapat mong maunawaan na
ikaw ay nariyan dahil sa biyaya ng Dios.  Samakatuwid, dapat mong gawin ito na may dakilang
pagpapasalamat, hindi kapaguran.

Dito pinalalakas ang ating loob ng Dios.  Sinasabi Niya tayo ay aani sa kapanahunan, kung hindi tayo
mapapagod.  Sinasabi ng Panginoon sa atin na ang lahat ng ating ginawa sa Kanyang Pangalan ay
magbubunga.  May darating na malaking pag-aani – isang pag-aani na inihanda ng Dios at natamo na
ito sa pamamagitan ng Kanyang Anak.  Nakita mo, walang anoman na nagdudulot ng kapaguran sa
espiritu natin na inaakala nating gumagawa tayo para sa wala.  Ito ay paparangalan na may tagumpay.
Bawat gawa na ating ginawa dahil sa Kanyang Pangalan, bawat tungkulin ng paglilingkod, bawat pagtitis
na ginawa, bawat pagpapasakop, lahat ng mga bagay na ito ay babayaran ng sagana.  Tayo ay mag-aani
sa kapanahunan, kung hindi tayo mapapagod.

Isang araw, sasabihin ng apostol, ang iyong mga mata ay mamamasdan na ang layunin ng Dios na
tapusin sa pamamagitan ng ating kahinaan at kasalanan.  At kapag dumating na ang pag-aaning iyan,
sa araw ng Panginoon kapag nakita na natin ang lahat ng Kanyang gawa sa pamamagitan ng ating
makasalanang gawa sa tahanan ay sa iglesia, sa pag-aasawa at sa pamilya, kapag ating nakita kung ano
ang dadalhin na ito ng Dios, ating itatango ang ating mga ulo at ating iisipin bakit pa natin naisip ang
sumuko noon.  Mahihiya tayo sa naisip natin na hindi nararapat.  Sa harap ng gayong pag-aani ay
magkakaroon ng saganang kaluwalhatian, na ang lahat ay para sa Dios.

Tayo ay magagalak sa Kanya.  Aani tayo sa kapanahunan kung hindi tayo mapapagod.  Subalit makinig
ka sa Salita ng Dios.  Mag-aani tayo sa kapanahunan, sa panahon ng Dios.  Ang resulta ng gawa ay hindi
madalian, dahil ninanais ng Dios na makita na ang lahat ay sa biyaya Niya at karunungan.  Hindi para
sa atin para ayusin ang oras at kapanahunan.  Ang pag-aani ay sagana.  Hindi sapat sa atin para
malaman iyan.  Subalit kapag ang pag-aani ay nakikita na, ito ay sa Panginoon – sa kapanahunan, sa
panahon ng Dios.  Tayo ay matutulad sa mga bata.  Tayo ay gaya lang sa mga bata sa ating Cristianong
paggawa.  Natatandaan mo pa ba noong ikaw ay nasa unang baitang pa lang?  Siguro ang guro mo ay
nais turuan ka tungkol sa mga binhi at kung paano ito lumalaki sa tasa, na may lupa.  Pagkatapos
natatandaan mo pa na itinanim ito sa tasa at dinidiligan ito at humahanap ka ng malalabasan ng
halaman, pero hindi ito lumalabas sa araw na iyun.  Pag balik natin sa paaralan sa sumunod na araw,
hindi pa rin ito lumalabas.  Kaya nawawalan na tayo ng interes kasi hindi ito mabilis na nangyari.  Ganito
rin tayo.  Hayaan nating ihayag ng Dios ang Kanyang mukha.  Hayaan nating ihatid tayo ng Dios sa daan
na hindi pa natin naiiinidihan.  Hayaan nating maglaan ang Dios ng maraming panahon sa paghahanda
ng binhi… at huwag mawalan ng pag-asa.  Ang nais natin ay resulta; nais na natin ng resulta;  at nais
natin ang resulta ngayon na.  At sasabihin natin,  “Panginoon, kung ganito ang mangyayari, hindi na ako
interesado.  Suko na ako.  Gusto ko ng bunga ngayon din.”

Sinasabi ng Panginoon na sa kapanahunan tayo ay mag-aani, kung hindi tayo magsasawa.  Sinasabi ng
Panginoon,  “Hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng Panginoon mula sa binhing naitanim.”  Habang
tinuturuan mo ang iyong anak sa kanyang kuwento sa Biblia, habang nagpapatotoo ka sa iba, habang
ikaw ay abala sa mga mahihirap mong nakakasalamuha sa gawa ng Panginoon sa iyong pag-aasawa,
hindi mo alam kung ano ang hatid ng Panginoon mula rito.  Pero sinasabi ko sa iyo ito, na sa araw ng
pag-aani, lalapit ka na ang mga kamay mo ay napupuno ng bunga, na nagagalak sa Dios.  Tayo ay aani
sa kapanahunan, kung hindi tayo mapapagod.
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Ang mapagod ay nangangahulugang sumuko ka sa iyong kapaguran.  Nawawalan tayo ng kamalayan.
Hindi na natin nakikita kung ano ang ginagawa ng Panginoon.  Kailangan natin ng tubig ng Salita ng Dios
na mabuhos sa ating mukha.  At kailangang marinig nating muli:  “sa kapanahunan tayo ay mag-aani,
kung hindi tayo mapapagod.”  Ang ating gawa ay hindi masasayang sa Panginoon.  Kaya tayo ay
kumilos.  Huwag nating hayaang pigilan tayo ng mga sumasagabal.  Hindi ang kabiguan ang mag-aalis
ng ating pag-asa.  Huwag nating hayaan na ang pagtitiis ay higit kaysa sa gawain bilang asawa sa iyong
pag-aasawa;  sa iyong gawain bilang ama at ina sa iyong pamilya; sa iyong gawain bilang kabataan,
ministro, matanda, diakono o kaanib sa iglesia; sa gawain na ibinigay sa iyo ng Panginoon.

At kapag natutukso ka na mapagod, tandaan mo ang Salita Niya:  “Kasama mo Ako hanggang sa dulo
ng sanlibutan.  Sa kapanahunan ikaw ay mag-aaning kasama Ko.”

Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti.

_________________________________

Manalangin tayo.

Amang sumasalangit, pagpalain po ang Inyong Salita sa aming mga puso sa araw na ito.  Sa pangalan
ni Jesus, Amen.


