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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 23:4-5

“Magtrabaho Hindi Upang Yumaman”

ni Rev. Rodney Kleyn

Noong isang linggo sama-sama nating tinunghayan ang kahalagahan ng trabaho.  Nakita natin na binigyan
tayo ng Dios ng pagkatawag sa sanlibutang ito upang gamitin ang ating oras at kakayahan sa masikap na
gawain.  Tiningnan natin ang halimbawa ng isang batugan, isang taong tamad na, kahit may trabaho
siyang dapat gawin at may kakayahan at oras na gawin ang trabahong iyon, ay tumatangging gawin ang
trabaho, o kung hindi man ay ginagawa ito dahil sa pamimilit o pangangailangan.

Mula sa Mga Kawikaan 6 tiningnan din natin ang halimbawa ng langgam.  Sabi ni Solomon sa tamad,
“Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kanyang mga lakad at ika’y magpakapantas.”
Kailangan lang natin tumingin sa langgam sa loob ng ilang saglit upang makita na ito ay isang masipag,
may sariling pagganyak, nakikipagtulungan, at matiyagang nilalang.  At ang disenyo ng Dios para sa tao
na siya, tulad ng langgam, ay gumawang masigasig at gamitin ang kanyang oras at kakahayan upang, sa
pamamagitan nito, ang mga pangangailangan sa kanyang makalupang buhay ay matugunan.  Inaasahan
ng Dios mula sa atin ang kasigasigan sa ating pagtatrabaho.

Sa mga salitang iyon, tayo’y nakatingin sa isa sa mga pangunahing panganib kaugnay sa pagtatrabaho.
At iyon ay ang maging tamad tayo.  Ngayong araw, ay ating titingnan ang isa pang panganib.  At ang
panganib na iyon ay ang magtrabaho tayo para sa maling dahilan at maling layunin.  Nais nating
sama-samang tingnan ang Mga Kawikaan 23:4,5. Doon ay sinasabi ng Salita ng Dios sa atin:  “Huwag
magpakapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka na ang sarili’y mapigilan.  Kapag mapadako doon
ang iyong paningin, iyon ay napaparam; sapagka’t biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na
gaya ng agila patungong kalangitan.”  

Inilalarawan sa atin ng teksto ang isang materyosong tao, isang tao sa sanlibutan na di pinapansin ang
Dios sa kanyang pagtatrabaho, na nabubuhay para sa mga bagay, para sa mga kagamitan, ng mundong
ito.  Isang seryosong bagay ang isipin ang taong ganoon, na nakikita ang pinakadulong katunayan sa mga
makalupang bagay.  Anong lungkot.  Ipinapakita nito ang isang bagay sa kasamaan ng puso ng tao.  Sabi
ni Jesus sa Lucas 12:  Ang buhay ng tao  ay wala sa kasaganaan ng kanyang ari-arian.  Ang mga salita
ni Jesus, kasama ang mga salita sa teksto, “Magtrabaho hindi upang yumaman,”  ang nagtuturo sa atin
kung ano ang hindi dapat na hangarin at ang layunin ng ating pagtatrabaho.

Bilang pasimula, dapat nating unawain kung ano ang hindi sinasabi ng teksto.  Hindi sinasabi ng teksto
na mali para sa atin ang magtrabaho o maghanap-buhay.  Sa halip, ang Biblia, ay inilalatag sa atin ang
isang napakalinaw na pagkatawag:  na dapat tayong magtrabaho sa sanlibutang ito.  Hindi rin sinasabi
ng teksto, na mali para sa atin ang yumaman o magkaroon ng kayamanan.  Sa I Timoteo 6 sinasabi sa
atin ng Banal na Espiritu na ang Dios ay nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay upang lubos na
tamasahin.  Hindi rin sinasabi ng teksto, na mali para sa atin ang magtrabaho para sa pera o sweldo.
Kailangan nating maging mga katiwala ng mga kakayahan at ng oras na ibinigay sa atin ng Dios, at ibig
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sabihin noon na dapat natin silang gamitin sa paraang sa pamamagitan nila tayo ay nagkakaroon at
nadaragdagan ng mga makalupang bagay.  Itinalaga ng Dios na sa pamamagitan ng ating makalupang
pagsisikap ang mga pangangailangan natin sa buhay ay natutugunan.

Subali’t ito ang sinasabi ng teksto.  Mali ang magtrabaho na may hangarin na maging mayaman.  Ginawa
ng Dios ang tao upang magtrabaho.  Nguni’t hindi ginawa ng Dios ang tao upang yumaman.

Ipinapakita sa atin ng teksto ang isang nagtatrabahong tao.  Siya ay matapat.  Siya ay nagtatrabaho ng
husto.  Mayroon siyang layunin sa kanyang pagtatrabaho.  At lalapit ka sa kanya na may tanong:  “Bakit
ka nagtatrabaho? Ano ang layunin ng iyong pagsusumikap?  At ang kanyang sagot (at marahil ay hindi
niya sasabihin) ay ito:  “Nagtatrabaho ako para yumaman.”

Ito’y isang mabuting tanong sa iyong sarili.  Bakit ka nagtatrabaho?  Anong hangarin o layunin mayroon
ka sa iyong pagtatrabaho?  Sinasabi sa atin dito ng Kasulatan na kung ang sagot natin ay:  “Ako’y
nagtatrabaho upang yumaman, nais kong yumaman,” kung gayon iyon ay maling dahilan upang
magtrabaho.  Iyan ang pagsusuri ni Solomon at ng Banal na Espiritu.  Mali para sa atin ang magtrabaho
upang yumaman.

Ano ang kahulugan ng mayaman?  Hindi ibig sabihin ng teksto na “mayaman” sa katuturang may ilan na
sobrang yaman.  Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, dapat nating maunawaan kung ano
ang pakahulugan ng Bibla sa mahirap o kahirapan.  Ang maging mahirap sa Kasulatan ay ang pagkakaroon
ng mas kaunti kay sa mga kinakailangan sa buhay.  At ang maging mayaman ay ang pagkakaroon ng higit
pa sa mga kinakailangan sa buhay.  Inilalarawan ng Mga Kawikaan 21:17 ang kayamanan sa ganoong
paraan:  “Ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha, ang umiibig sa alak at langis ay hindi sasagana.”
Ito’y tumutukoy sa kayamanan sa katawagang kalayawan at alak at langis – karangyaan sa ating buhay.
Ang maging mayaman ay pagkakaroon ng higit pa sa mga kinakailangan sa buhay.  Kaya’t ang kaisipan
sa teksto ay hindi tayo dapat magtrabaho para sa kalayawan at karangyaan.

Ngayon ito ay maaaring nakakagulat at nakabibigla at nakahihikayat sa atin.  Ito’y salungat sa butil ng
ating kultura, na nagsasabi sa atin na kaya nating sumulong.  Ang dapat lang nating gawin ay magtrabaho.
Magtrabaho lamang, at tayo’y magtatagumpay.  Sinasabi sa atin ng ating teksto, Hindi, hindi mo
kailangang magtrabaho upang magtagumpay; hindi mo kailangang magtrabaho upang yumaman.

Ngayon ito’y nagdadala ng katanungan sa ating isip, tunay na mga tanong.  Sasabihin ng isang
negosyante, “Nguni’t ako’y nasa pagnenegosyo.  Hindi ko ba gusto na maging mabuti ang aking negosyo?”
Sasabihin ng nagtatrabaho, “Subali’t hindi ba dapat na ginagawa ko ang aking pinakamagaling sa aking
trabaho upang umasenso at paunlarin ang aking sarili sa trabaho?  Mali ba ito?”  Isa na nasa kolehiyo ay
maaaring magsabi, “Nguni’t hindi ba dapat akong nag-aaral upang maari kong hangarin na magkaroon
ng matatag na kita?”

Upang sagutin ang mga katanungang ito, dapat nating tingnan ang iba pang mga teskto at ikumpara kung
ano ang sinasabi dito ng talata sa kabuuan ng Kasulatan.  Ang teksto ay patungo sa pag-uugali na dapat
magkaroon ang isang nagtatrabaho.  Ginagawa itong simple ng iba pang teksto.  Ito ay tungkol sa puso
habang tayo ay nagtatrabaho.  Ang tanong ay:  Tayo ba ay nagtatrabaho para sa ating mga sarili, o tayo
ba’y nagtatrabaho para sa Panginoon?  Ginagawa itong simple ng iba pang teksto.   Sa talatang 4, sa
huling bahagi, sinasabi ni Solomon:  “maging matalino ka na ang sarili’y mapigilan.”  Ang sariling
karunungan ng isang tao ay karunungan na bumabalewala sa katunayan ng Dios.  Sa ating paggawa hindi
natin dapat balewalain ang katunayan ng Dios.
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Sa talatang 5, sabi ni Solomon:  “Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparam.”
Sinasabi niya ang tungkol sa mga bagay, mga bagay ng sanlibutan na tinatawag sa iba pang bahagi sa
Kasulatan na “walang kabuluhan at walang laman.”  Kung kaya’t ang teksto ay patungo sa ating
pag-uugali, ating puso, at ating layunin kapag tayo’y nagtatrabaho.  Mali ang magtrabaho at gumawa na
ang ating mga mata ay nakatuon sa mga makalupang bagay.  Pinupuntirya ng teksto ang ating
pagnanasa:  tayo ba ay mapag-imbot, tayo ba ay sakim, tayo ba ay naghahanap ng kalayawan habang
nagtatrabaho?

Marami ang masasabi ng iba pa sa Kasulatan tungkol dito.  Sa I Timoteo 6:9 at 10 sinasabi ni apostol
Pablo, “Nguni’t ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso, at nabibitag.”  Nang sabihin niyang
“ang mga nagnanais yumaman,” ang ibig niyang sabihin ang yaong mga nagnanasang yumaman – ito ang
nais nila sa kanilang buhay.  Kung kaya’t nagpatuloy siya sa pagsasabi sa talatang 10:  “Sapagka’t ang
pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan.”  May mga taong nagmamadaling yumaman (Kaw.
28:20).  At ito ang sinasabi ni Solomon nang kanyang sabihin “magtrabaho hindi upang yumaman.”

Ngayon, sa ating pag-unawa sa teksto sa ganoong paraan, dapat tayong maging maingat na ating suriin
ang ating mga sarili sa liwanag ng salitang ito ng Dios.  Marahil ay mayroon kang mga kayamanan, at
marahil ikaw ay nagtatrabaho tungo sa katiyakang pinansyal.  At sa una ay inusig ka ng salitang ito na
nagsasabing “magtrabaho hindi upang yumaman.”  Nguni’t ngayon nakikita mo ang I Timoteo 6 at sinasabi
mo, “Pero hindi ko iniibig ang pera.  Hindi ko nais na yumaman.”  Dito tayo kailangang maging
napakaingat.   Madali nating alisin ang talatang ito bilang hindi nararapat sa atin.  Walang sinoman ang
nakakaalam ng iyong motibo kundi ikaw.  Kung kaya’t madali mong alisin ang Salita ng Dios.

Sa halip kailangan nating harapin ang mga katanungang:  Ako ba’y sakim?  Ako ba’y mapag-imbot?  Para
sa akin, ang lahat ba ay nauuwi sa pera, sa kalayawan, at sa karangyaan?  Paano natin malalaman iyon
tungkol sa ating mga sarili?  Kailangan mong suriin ang iyong kaisipan:  Nagtatrabaho ba ako upang
yumaman?

Nagkakasala ba ako nito kung ang pag-iisip sa pera ang umuubos sa araw ko.  Nagkakasala ba ako nito
kung ang tagumpay ng iba ay kinaiinggitan ko at kapag ako’y nayayamot na sila’y mayroon at ako’y wala.
Ako ba’y nagkakasala nito kapag ang pakahulugan ko sa tagumpay ay kung anong mayroon ako at hindi
kung sino ako kay Jesu Cristo.  Ako ba’y nagkakasala nito kapag, sa aking paghahangad sa pera, ang aking
pamilya o ibang espiritwal na dapat unahin ay napapabayaan.  Ako ba’y nagkakasala nito kapag
nabubuhay ako sa takot na mawala ang aking pera.  Ako ba’y nagkakasala nito kapag nahihirapan at
nasasakatan ako na pakawalan ang aking pera – upang maging mapagbigay  sa iba.  Yaon ang mga uri
ng katanungan na kailangan nating itanong sa ating mga sarili habang sinusuri ang ating mga sarili sa
liwanag nitong salita ng Dios:  Iniibig ko ba ang pera at nagtatrabaho ba ako para sa pera?

Hindi, hindi mali para sa atin ang magtrabaho.  Hindi mali para sa atin na madagdagan ang ating puhunan.
Inaasahan iyan ng Dios sa atin.  Binigyan Niya tayo ng mga kaloob at oras at kakayahan.  At sinasabi Niya
sa atin na magtrabaho.  Nguni’t ang punto ay, sa ating pag-asenso, hindi natin dapat parangalan ang ating
mga sarili at palayawin ang ating mga sarili, kundi una dapat nating parangalan ang Panginoon.  Ang
pagnanais na magkaroon ng mga bagay hiwalay sa Panginoon ang siyang mali.  Ang pag-ibig sa mga
bagay ang kasalanan dito.   Ang pagganyak sa pagiging mapag-imbot  at kasakiman ang kasalanan dito.
At hindi lamang ang mga mayayaman ang may ganitong kasalanan.  Ang bawa’t isa sa atin ay maaaring
may ganitong kasalanan.  

Ngayon, may dalawang dahilan na hindi tayo dapat magtrabaho upang yumaman.  Ang unang dahilan ay
ang kawalang-kabuluhan mismo ng kayamanan.  Ang mga yaman at material na bagay ay walang laman
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sa kanilang sarili.  Iyan ay ginawang malinaw ng teksto sa talatang 5, “Kapag mapadako doon ang iyong
paningin, iyon ay napaparam.”  Inilalarawan nito ang mga bagay sa sanlibutang ito.  Ito’y parang
nakikini-kinita.  Sila ay ilusyon lamang.  Marahil ay dapat nating isipin ang isang uhaw na uhaw na tao sa
disyerto.  Akala niya ay nakakakita siya ng kanlungan sa di kalayuan:  puno ng palma at isang lawa.  At
gusto niyang makarating doon.  Kaya pinagsisikapan niyang makarating doon.  Nang sa wakas ay
nakarating na siya, walang ano man doon.  Kung minsan tayo ay nagmamaneho sa kalsada sa init ng
tag-araw at nakakakita ng kumikislap sa malayo.  At ito’y tila tubig.  Subali’t kung ito’y ating marating,
walang ano man doon.  Ganoon natin dapat isipin ang mga kayamanan at makalupang mga bagay.  Lagi
silang nakakabigo.  Hindi nila kailanman matutumbasan ang ating mga inaasahan sa kanila.

Sa Eclesiastes 5:10 sinabi ni Solomon, “Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi; o siya
mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang.”  Kahit ang sanlibutan na ating tinitirhan ay sasabihin
iyan sa atin.  Ang mga kayamanan sa kanilang mga sarili ay walang laman.  Hindi sila lubusang
nakapagbibigay kasiyahan o nakapagpapaligaya.  Ang isang mayamang tao ay hindi kinakailangang
masayang tao.  Kapag ang isang tao ay umasenso sa dami ng mga bagay na mayroon sa buhay, ay
walang katumbas na pagdami sa uri ng pamumuhay.

Ito ay mahalaga sa Kristiano habang siya’y namumuhay at habang kanyang pinagsisikapang masiyahan
sa sanlibutang ito.   Ang aking kasiyahan bilang Kristiano ay hindi mapagpapasyahan sa pamamagitan ng
kung anong mayroon ako o wala ako.  Ang aking kasiyahan ay isang anyo ng pananampalataya kung saan
ang anak ng Dios ay tumitingin sa Dios bilang soberanong tagapagbigay at tagapagkait ng mga bagay.
At ang Kristiano, sa ganoong asal, ay matututo tulad ni apostol Pablo upang masiyahan sa anumang
kalagayan niya masumpungan ang sarili.

Nagpapatuloy pa ang teksto sa talatang 5, na nangungusap sa kawalang kabuluhan ng kayamanan, upang
sabihin na “sapagka’t biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong
kalangitan. “  Marahil ang iyong mga anak, o siguro ikaw noong bata pa, ay nakakita ng ibon na nahulog
mula sa pugad.  At inilagay mo ito sa isang kahon at inalagaan mo ito at pinangalanan, pinakain, at
minahal mo ito.  At sinabi sa iyo ng nanay mo, “Kapag ang mga pakpak ng ibong iyan ay malakas na,
kailangan mo itong pakawalan.”  At sinabi mo, “Pero, Nanay, hindi ba pwedeng atin na lang ito?”
Pagkatapos isang araw, makalipas ang isa o dalawang linggo, pumunta ka sa kahon at ang maliit na ibon
ay wala na.  Ganoon tulad ang kayamanan.  Sila ay tulad ng ibon na nagkapakpak at lumipad.  Tulad sila
ng agila na naglaho sa kaulapan.  

Ang mga kayamanan ay hindi tiyak.  Sa katunayan, mas tiyak, ayon sa teksto, na mawala ang ating
kayamanan kay sa ingatan sila.  Sila ay di-nagtatagal.  Sila ay pansamantala.  Hindi sila matatag.  Sila’y
kumukupas.  Ang mga bagay na nabibili ng pera ay lumilipas.  Nangusap si Jesus tungkol sa kayamanan
sa sanlibutan, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok
at nakakapagnakaw.

Gaano katotoo ito sa buhay.  Ang mga ipon sa buhay ng isang tao ay maaaring mawala sa loob ng isang
linggo.  Ang mga ari-arian ng isang tao ay maaaring mawalan lahat ng halaga sa isang iglap.  Kailangan
lamang nating tumingin sa kasalukuyang kalagayang pang-ekonomiya at mga pangyayari  nang mga
nakaraang buwan sa sarili nating bansa.  Ang mga tao ay nawalan ng labis sa kanilang puhunan.   

Sinasabi sa atin ng teksto na hindi natin dapat itayo ang ating buhay sa mga kayamanan at mga pag-aari.
Hindi natin dapat gawin iyon bilang tunguhin sa ating buhay, dahil ang mga bagay na iyon ay tiyak na
lilipas at mawawala.
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Nguni’t kung iyan ay totoo mula sa makalupang pananaw, gaano ito mas totoo mula sa walang hanggang
pananaw.  Sa huli, ang kayamanan ay hindi maaaring asahan para sa buhay dito.  At sa bandang huli wala
siyang nagagawang mabuti para sa buhay na ito.  Nguni’t mas totoo ito sa ating buhay espiritwal.  Sa Mga
Kawikaan 11:4:  “Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa araw ng kapootan.”  Sa talatang 28,
“Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad
na parang dahong luntian.”  Naalala mo ang talinghaga na sinabi ni Jesus tungkol sa mayamang hangal.
Sinabi sa kanya ng Dios, “Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa; at kanino kaya mapupunta
ang mga bagay na inihanda mo?”  

Ang ikalawang dahilan kung bakit hindi tayo dapat magtrabaho upang yumaman ay ang panganib ng
kayamanan at lalo na ang espirituwal na panganib ng pagtutuon ng ating puso sa kanila.  Hindi lamang
tayo mabibigo sa ating mga yaman at ating mga ari-arian kung hindi nila tayo mabibigyang-kasiyahan.
Ngunit may espiritwal na panganib.  Itinuturo ito ng apostol sa I Timoteo 6 nang sabihin niyang, “Sapagkat
ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan.”  Napakadaling makaisip ng mga halimbawa
sa Kasulatan kung saan mayroong ganitong pangyayari.  Isipin mo ang mayamang lalaki at si Lazaro sa
talinghaga ni Jesus.  Dahil sa kanyang kayamanan, hinamak niya ang mahirap at nagdala ng panganib sa
kanyang sariling kaluluwa.  Isipin ang pag-ibig ni Judas sa pera na nagdala sa kanya upang ipagkanulo
si Jesus.  Isipin si Ananias at Safira sa Mga Gawa 5, na, nang dahil sa minahal nila ang mga bagay sa
sanlibutang ito at nagnais ng pera para sa kanilang sarili, ay nagsinungaling sa Banal na Espiritu at nawala
ang kanilang mga buhay.

Ang pag-ibig sa pera ay naghahatid sa lahat ng uri ng pag-aaway at pagkakahati ng mga pamilya.
Lumalabas ito sa isang libing.  Kung minsan sa isang libing ay nailalabas ang pinakamagaling ng isang tao,
ngunit sa ibang pagkakataon ay ang pinaka malala.  Makikita mo ang mga pamilya na nagsusumikap para
sa pera.  Ang pinakamamahal na magulang ay namatay, at ang mga anak ay nagiging mabangis.  Ito’y
napakapangit.  Ang dalamhati sa kawalan at pag-asa at kaaliwan ay napupunta sa likuran dahil sa
kasakiman at pag-iimbot.  Nangyayari din ito sa mga pag-aasawa.  Ang tao ay nag-aasawa para sa pera.
Ang tao ay nakikipaghiwalay para sa pera.  Ang pag-ibig sa pera ay naghahatid sa iba pang kasalanan.

At ang pag-ibig sa pera ay lumilikha rin ng espiritwal na hadlang para sa atin.  Naalala ninyo ang mga
salita ni Jesus:  “Mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit.”  Hindi tayo dapat
magtrabaho upang yumaman.  Ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan.

Kapag tayo ay mayaman at kapag minamahal natin ang ating mga kayamanan, kung gayon ang panganib
ay makalimutan natin ang Dios at iisipin natin na ito’y sa pamamagitan ng ating kapangyarihan at lakas
kaya nakamit natin ang mga bagay na ito, at tayo’y nagiging hangal patungkol sa Dios.

Ano ang mapagpipilian para sa Kristiano kung hindi siya magtatrabaho upang yumaman?  Hindi ang tumigil
na sa pagtatrabaho.  Hindi naman sa gagastahin niya ang yaman na ibinigay sa kanya ng Dios upang
maging mahirap siya, na para bang may kalinisang puri sa kahirapan.  Hindi, tayo ay tinawag upang
patuloy na magtrabaho.  Tayo ay tinawag upang patuloy na gamitin ang ating mga kakayahan at ang ating
materyal na yaman sa paraang ikararangal ng Dios.

Ginawang malinaw ng Biblia ang isang dahilan na binigyan tayo ng kita sa pamamagitan ng ating trabaho
ay upang maging mapagbigay tayo at magbigay sa iba.  Sa Efeso 4:28 sinabi ni apostol Pablo, “Ang
nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng
kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya’y may maibahagi sa nangangailangan.”  Sa
I Timoteo 6, nang ang apostol ay nagbababala laban sa mga umiibig sa pera, sinabi niya sa talatang 18
na ‘yung mga mayayaman ay “dapat gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas
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ang palad at handang mamahagi.”  Madalas ang Dios ay nagbibigay ng kayamanan at kita sa iba upang
sila’y maging mapagbigay sa mabubuting gawa at sa pagbibigay sa iba.

Ang ikalawang bagay na dapat nating alalahanin kaugnay sa ating trabaho ay dapat tayong gumawa para
sa walang hanggang mga bagay.  Sa Isaias 55 mayroong katanungan para doon sa mga nauuhaw at
nagugutom:  “Ano’t kayo’y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong sahod sa hindi
nakakabusog?”   Sabi ni Jesus, “Huwag kayong magsumikap nang dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil
sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibinibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat
sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak.”  Dapat tayong mamuhay sa pamamagitan ng
pananampalataya sa materyal na sanlibutan.  Tayo ay binibigyan ng Dios ng mga materyal na bagay,
ngunit kailangan natin silang gamitin para sa paglilingkod sa Kanyang pangalan.  

Marahil ito ang mabuting paraan upang pag-isipan ito.  Binibigyan tayo ng Dios ng mga pag-aari at
binibigyan tayo ng Dios ng kayamanan bilang kasangkapan, at bilang pagsubok.  Ibinibigay Niya ang mga
iyon bilang kasangkapan na gagamitin para sa paglilingkod sa Kanyang pangalan.  Dapat nating gamitin
lahat ng mayroon tayo upang parangalan ang Panginoon (Kaw. 3:  “Parangalan mo ang Panginoon mula
sa iyong kayamananm at ng mga unang bunga ng lahat mong ani”).

Gayundin, ang ating kayamanan ay pagsubok.  Sila ay pagsubok sa ating pananampalataya at ating
pagiging espiritwal.  Paano natin sila tinatanggap?  Paano natin sila ginagamit?  Bakit tayo nagtatrabaho
para sa kanila?  Hindi natin dapat hayaang ang ating kayamanan at ang ating kita ay humadlang sa ating
espiritwal na paglago at sa ating espiritwal na pananagutan.  Ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng Dios
ay hindi dapat humarang sa atin at sa Kanya.  Kundi gamitin natin ang lahat ng bagay upang parangalan
Siya.  Ito ang ibig sabihin ng teksto nang sabihin nitong, “Magtrabaho hindi upang yumaman.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, pinasasalamatan Ka po namin na sa pamamagitan ng aming trabaho kami ay tumatanggap
ng kita.  Dumadalangin kami para sa pananampalataya upang kami ay mamuhay bilang manlalakbay at
dayuhan  sa sanlibutang ito, na ginagamit ang lahat ng mayroon kami para sa ikaluluwalhati ng Iyong
pangalan.  At ingatan po kami, lalo na, mula sa kasalanan ng puso kaugnay sa mga bagay na ito:
pag-iimbot at kasakiman at inggit.  Bigyan Mo po kami ng kasiyahan sa aming trabaho at kasiyahan sa
kung ano ang ibinibigay Mo sa amin sa pamamagitan nito.  Alang-alang kay Jesus kami’y dumadalangin,
Amen.


