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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Corinto 8

“Pag-alaala sa Ekonomiyang Reformed”

ni Rev. Carl Haak

Pagkatanggal sa trabaho, matamlay na ekonomiya, pagkalugi, pampasiglang programa, bagsak na
industriya ng pabahay, mga ayuda.  Ang mga salitang ito ay naging karaniwan na sa atin nang mga
nakaraang buwan.   Ang buong mundo ay pinag-uusapan ang  tungkol sa malungkot na pananaw sa
ekonomiya, at ang bawat bansa ay nababahala sa banta sa kanyang kaunlaran at takot sa pagbagsak
ng ekonomiya.  Sa isang pansariling pamantayan, ang mga pamilya ay apektado.  Pagbabawas sa
badyet ng pamilya, napipilitang maghanap ng ibang trabaho o pangalawang trabaho, pagtitipid sa
gastusin.  Ang mga pamilya ay nagtatanong ng ganito:  Makakaya ba namin ito?

Ano ang sinasabi ng Salita ng Dios?  Ano ang nararapat na sagot ng anak ng Dios sa mga bagay na ito?
Ganito rin ba ang palakad ng Cristiano tulad ng pamantayan ng sanlibutan patungkol sa pera at mga
bagay?  Ang Cristiano ba ay nagaganyak din ng parehong bugso upang magkaroon ng higit pa?  Ang
Cristiano ba ay gayon din kabalisa kapag ang pinagmumulan ng kaunlaran ay magsimulang matuyo?
Tinanong minsan ni Jesus ang Kanyang mga alagad, sa konteksto ng pang-araw-araw na pagkain at
pag-aari, ng ganito:  “Ano ang ginagawa ninyo nang higit sa iba?  Ano ang mayroon ka na kaiba
patungkol sa alalahanin sa mga makalupang bagay?”  Ang Kasulatan ay hindi lamang nagbibigay sa atin
ng kaaliwan kundi maging patnubay sa daigdig ng pera at mga bagay.  Tunay na nagbibigay sila ng
kaaliwan.  Filipino 4:19, “At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga
kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus.”  Roma 8:32, “Siya na hindi ipinagkait ang kanyang
sariling Anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin nang walang bayad
ang lahat ng mga bagay?”  Mateo 6:32, “Batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat
ng mga bagay na ito.”

Si Jesu Cristo, sa Kanyang ministeryo, ay nagsabi ng mas marami patungkol sa pera kay sa tungkol sa
iba pang usapin dahil, kapag pinag-uusapan ang tunay na kalikasan ng tao, ang pera ay unang
mahalaga.  Ang pera ang eksaktong palatandaan sa tunay na kalikasan ng tao at tunay na pag-uugali.
Sa buong Kasulatan mayroong malapit na kaugnayan sa pagitan ng pagpapaunlad sa ugali ng tao at
kung paano siya humawak ng pera.  Bilang anak ng Dios, mayroon tayong tugon dito sa pagdurusang
pang- ekonomiya.

Ngayon mayroon ilang salita tayong sasabihin tungkol sa ekonomiyang Reformed, or ekonomiyang
pang-biblia.

Nais nating malaman kung ano ang sasabihin sa atin ng Biblia tungkol sa ating ugnayan sa pera at mga
bagay, at lalo na, kung ano ang masasabi na Biblia sa atin tungkol sa pagbibigay para sa Kaharian ng
Dios.
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Ngunit, bago tayo magsimula, magbibigay tayo ng apat na pangunahing simulain.  At bago tayo
magsimula sa apat na pangunahing simulain, mayroong isang pangunahing katotohanan.  Ang
pangunahing katotohanan ay ang usapin sa ating kaugnayan sa pera, at ang usapin sa ating pagbibigay
para sa Kaharian ng Dios, ay hindi ang ekonomiya.  Ang pangunahing usapin ay ang ating sariling
paglakad kasama ng Dios.  Kapag ang katunayan ng Kanyang biyaya at kaluwalhatian ay suminag sa
ating mga puso at nahipong tunay ang ating mga puso; kapag si Cristo ay nasa ating puso at ang
Kanyang kaharian ay nasa ating kaluluwa, kung gayon ay gagamitin natin ang lahat ng makalupang
bagay sa gayong paraan at gagawin itong may kagalakan, anuman ang kalagayan ng ekonomiya.  Iyon
ay napakasimple at pangunahing katotohanan.  Subalit iyon ay eksakto dahil ito ay napakasimple at
napakalinaw na mayroon tayong problema.  Habang mas malinaw na ginagawa ng Dios ang isang
katotohanan, mas lalong nagkakaproblema ang ating makasalanang laman.  Kaya, sa pamamagitan ng
biyaya ng Dios, tayo ay tumitingin sa Kanyang Salita sa loob ng ilang saglit araw-araw, hindi lamang
upang bigyan tayo ng kaaliwan, kundi upang bigyan din tayo ng patnubay.  At sana’y maalala natin ang
pang-Biblia o ekonomiyang Reformed.

Apat na Pangunahing Simulain.

Bilang 1:  Itinuturo ng Biblia na ang Dios ang nag-iisang nagmamay-ari ng lahat ng bagay.  At tayo ay
Kanyang mananagot na katiwala.  Ito ang A-B-C ng kaugnayan ng anak ng Dios sa pera at mga bagay.
Ito ang dapat kagatin ng ating mga ngipin at gayon din ng ating mga anak sa ating mga tahanan.
Nang tayo’y maliliit pang bata, kapag inuunat natin ang ating mga kamay upang kunin ang pag-aari
ng ating kapatid o ibang bata, pinapalo ng ating ina ang ating kamay.  Gayundin ang biglang pagbaba
ng ekonomiya na dinaranas ng ating bansa ay tunay ngang palo-sa-kamay ng Dios dahil lumabis tayo
ng abot, dahil sinabi ng ating mga puso, “Ang mga bagay na ito ay akin at kailangan magkaroon pa
tayo ng higit.”  Ang Dios ang nag-iisang nagmamay-ari ng lahat ng bagay.  Wala tayong pag-aari.
Mayroon tayong mga tungkulin ngunit hindi pagmamay-ari.  At tayo ang kanyang mananagot na
katiwala o lingkod.

Ang katotohanang ito ay higit pa marahil sa isang mungkahing pang-teolohiya.  Ito ay malalim at
nag-aalab na paniniwala.  Mababasa natin sa Mga Awit 24:1:  “Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat
ng narito; ang sanlibutan, at silang naninirahan dito.”  Ang lupa ay sa Panginoon.  Ang Dios ang
nag-iisang nagmamay-ari.  Wala siyang pinirmahang anuman para dito.  Ito ay Kanya dahil Siya ang
lumikha.  At ito ay Kanya dahil Siya ang Dios ng probidensya na humahawak nito sa kanyang pag-iral.

Nang si Adan ay unang inanyuan at siya ay tumingin sa paligid ng mundo na ginawa ng Dios, mayroong
dalawang bagay na pinagtibay sa kanya.  Wala siyang ginawang alinman dito at wala siyang
pagmamay-ari alinman dito.  Ang lahat ay sa Panginoon.  Lahat ng bagay na dumarating sa iyo ay may
pirma ng Dios.  Bakit ang lahat ay sa Panginoon?  Mga Awit 24:2, “Sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw
ng mga dagat.”  Nilikha Niya ito.  “At itinayo sa ibabaw ng mga ilog.”  Iyon ay, pagkatapos ng malaking
baha ni Noe, Siya ang muling nag-ayos nito, muling nagtatag nito, at patuloy na nag-iingat dito.  Kaya
maaari kang kumuhay ng bawat nahihiping katunayan ng iyong kayamanan, kunin mo ang bawat titulo,
bawat kasulatan, bawat CD, puhunan, mahahalagang barya, ginto, pilak – kunin mo silang lahat at
ilagay mo sa iyong lamesa.  Kumuha ka ng dilaw na sobre at ilagay mo sa sobreng iyon:  “Mga pag-aari
ng Dios.”  Pagkatapos ay ilagay mo lahat ng mga kasulatan at pagmamay-ari mo sa loob ng sobreng
iyon.

At gawin mo itong may kagalakan, hindi napipilitan lang.  Dahil sa Mga Awit, nang ang mang-aawit ay
nagpapahayag na ang Dios ang nag-iisang nagmamay-ari, hindi siya nagpapahayag ng napipilitan
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lamang, kundi may kagalakan:  “Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito.”  Maliban na lang
kung ating masasabi ng may kagalakan na hindi iyon sa akin, kundi sa Panginoon – tayo ay
mapag-imbot.  Iniunat natin ang ating kamay tulad ng magnanakaw at inangkin ang pagmamay-ari na
hindi sa atin.

Hindi lamang ito ang batayang simulain, na ang lupa ay sa Panginoon, na ang Dios ang nag-iisang
nagmamay-ari, kundi ito rin, na ang bawat lalaki at babae ay mananagot na katiwala sa Dios.
Mababasa natin sa I Pedro 4:10, “bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos.”  Ang
katiwala sa Biblia ay isa na namamahala sa ari-arian ng kanyang amo, ayon sa kalooban ng kanyang
amo.  Ang katiwala ayon sa Kasulatan, ay nangangailangan ng isang dakilang katangian:  I Corinto 4:2,
“Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat.”  Katapatan – iyon ay, ang
matalino at masiglang pamamahala sa mga ari-ariang ipinagkatiwala ng amo para sa pakinabang na
amo – iyon ang pagkatawag ng isang katiwala.

At saka, itinuturo sa atin ng Biblia na lahat ng ating ginagawa sa ating pagiging katiwala ay katatagpuin
tayo sa huling araw.  Sinasabi sa II Corinto 5:10 na kailangan nating magbigay-sulit sa Panginoon para
sa mga bagay na ginawa natin.  At pagkatapos sa Lucas 16:2 ay mababasa natin na tayo ay
magbibigay-sulit sa Dios sa ating pagiging katiwala.  

Ang ating pagiging katiwala ng Dios ay may kasamang higit pa sa pera lamang at mga bagay.  Kasama
dito ang ating oras; ang ating kakayahan.  Gayunman, ang pinagkakakitaan ay mahalagang bahagi, ang
nagsasabing bahagi, ng ating pagiging katiwala ng Dios.

Kaya ang unang simulain na inihahatid sa atin ng Kasulatan ay ito:  Ipinahahayag mo ba ang pangalan
ni Jesu Cristo?  Kung gayon ang iyong kaugnayan sa pera at mga bagay ay pamamahalaan ng
simulaing ito:  Ang Dios ang nag-iisang nagmamay-ari ng lahat ng bagay.  At ikaw ay ginawang may
pananagutang  katiwala upang pamahalaan ang Kanyang mga ari-arian para sa Kanyang kaluwalhatian.

Simulain bilang 2.  Ang pananaw ng isang tao sa Dios ang magpapasya kung paano niya ginagamit ang
kanyang pera, at lalo na, kung paano siya nagbibigay ng kanyang kaloob sa kaharian ng Dios.  Sinabi
sa atin ni Jesus sa Mateo 6 na kung nasaan ang ating kayamanan, ay naroon din naman ang ating
puso.  O mailalagay mo ito sa ganitong pananalita:  Sabi ni Jesus, kung ano ang sinusundan ng iyong
pera, ay hudyat ng kung ano ang sinusundan ng iyong puso.  At si Jesus ay may pakialam nang higit
sa lahat tungkol sa kung ano ang sinusundan ng iyong puso.  Ang ginagawa ng ating kamay sa ating
pera ay nagpapakita kung ano ang ginagawa ng ating puso sa Dios.  Kung ano ang pera para sa atin,
ay nagpapakita kung ano ang Dios para sa atin.  Sasabihin ni Jesus (Lucas 12),  Ang buhay ng tao ay
binubuo hindi ng kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik, kundi sa pagiging mayaman
tungo sa Dios.  Kung ano ang ginagawa natin sa pera ay nagpapakita kung saan natin pinaniniwalaan
na matatagpuan ang buhay.  Ang pinaniniwalaan nating katiyakan at kaligayahan ay pinatutunayan
kung paano natin ginagamit ang ating pera.

Subalit ang kaugnayan ng kung paano natin ginagamit ang ating pera at paano tayo lumalapit sa buong
aralin ng Cristianong pagbibigay ay mas higit pang pangunahin.  Ang kaugnayang iyon ay nakabatay
kung paano ang ating pananaw sa Dios, sa isang napakalalim na paraan.  Sa II Corinto 9:5-7, ang
apostol Pablo ay may dalawang magkasalungat na uri ng pagbibigay.  Nangungusap siya ng pagbibigay
na bahagya, mabigat sa kalooban at napipilitan lang.  At pagkatapos siya ay nangusap tungkol sa
pagbibigay na sagana at Masaya.  Ang apostol, sa talatang iyon, ay nagsasabi na hindi tayo dapat
magbigay ng bahagya lamang.  Hindi natin dapat lapitan ang aralin ng pagbibigay ng tanong na:  “Ano
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ang maibibigay ko?”  Hindi natin dapat lapitan ang aralin ng pagbibigay mula sa puso na sa kaibuturan
ay gustong magdamot, napipilitan lang, at nagtatanong, Magkano ang maitatabi ko?

At sa ilalim ng dalawang uring ito ng pagbibigay, pagbibigay ng bahagya at pagbibigay ng sagana, ay
inilalabas ng apostol, ang dalawang pananaw sa Dios, o dalawang puso patungkol sa Dios.  Ang isa na
nagbigay ng bahagya lamang ay isa na tumitingin sa Dios bilang dakilang mangunguha, hindi bilang
tagapagbigay.   Siya ang nagsasabi sa kanyang puso, “Ang buhay ko ay natutuyo dahil ang Dios ay
habang buhay ng humihingi na ibigay ko ang mga bagay sa Kanya.  Tinitingnan ko ang mga bagay sa
sanlibutan upang tugunin ang tunay kong kaligayan at tunay kong pangangailangan – makalupang mga
bagay, sarili kong kalayawan, kasiyahan at paglilibang – ito ang mga tunay kong kaligayahan.  Subalit
ang tingin ko sa Dios ay tagakuha.  Sinasabi Niya sa akin, “Magbigay, magbigay, magbigay ng anuman
sa iglesia.  Magbigay at magbigay.”  At, sa kaibuturan, ang puso ang nagsasabi, gusto kong ingatan
ang sanlibutan; at tinutuyo ako ng Dios.  Siya ang dakilang tagakuha.

Ang isa na nagbibigay ng sagana, sa biyaya ng Dios, ay nakikita itong ganap na iba.  Nakikita niya ang
Dios bilang dakilang Tagapagbigay.  Ginagawang malinaw ng apostol sa II Corinto 8 at 9 na ang isang
ito ay nakikita ang Dios bilang dakilang Tagapagbigay ng biyaya kay Jesu Cristo, ang Tagapagbigay na
sagana, ang Tagapagbigay ng kamangha-manghang kaloob ng buhay na walang hanggan kay Jesu
Cristo.  Siya ang nagsasabing, “Salamat sa Dios para sa Kanyang hindi masambit na kaloob na biyaya
kay Jesu Cristo.”  Siya ang nagsasabi sa II Corinto 8:9:  “Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating
Panginoong Jesu Cristo, na bagaman siya’y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha,
upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo.”  Nakikita niya ang Dios
bilang Tagapagbigay.

Kung paano mo ginagamit ang pera, kung gayon, ay isang pagpapahayag kung ano ang tingin mo sa
Dios.  Lalo na, kung paano ka magkaloob at magbigay para sa kaharian, sa iglesia, sa mahihirap, sa
misyon, sa Cristianong edukasyon.  Ang malaking usapin, kung gayon, ay kung ano ang tingin mo sa
Dios.  Ang tingin mo ba sa Kanya ay Tagakuha o bilang Tagapagbigay?  Kapag tumingin ka sa Kanyang
mukha, nakikita mo ba Siya bilang Dios na kumukuha o ang Dios na mapagbiyayang nagbibigay?

Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, kapag nakikita natin Siya bilang dakilang Tagapagbigay, kung
gayon tayo rin ay magbibigay ng masaya.  Gagawin natin ito dahil sa kagalakan sa ating mga puso.

Simulain bilang 3.  Ang labis na kahirapan, ayon sa Salita ng Dios, ay nagbubunga ng mayaman,
malayang pagbibigay.  Kinuha ko ito mula sa II Corinto 8:1-5.  At sa batayan ng mga salitang iyon na
ating nabasa sa lugar na iyon ng Kasulatan, masasabi ko na sa biglang pagbaba ng ekonomiya na
nararanasan ng ating bansa ang iglesia ay lubos na makakaasa na ang nalilikom para sa iglesia at para
sa mahihirap ay tataas.  Sa kapitulo na aking binanggit (II Cor. 8:1,2), ang apostol ay gumamit ng
halimbawa para sa mga taga-Corinto, isang halimbawa para sa mga taga-Corinto sa kanilang
pagbibigay.  Ang halimbawang iyon ay ang mga iglesia sa Macedonia, na nagbigay sa nililikom ni Pablo
para sa mahihirap na binanal ng Dios sa Jerusalem.  Ipinaliwanag ni Pablo na ang mga iglesia sa
Macedonia na nagbigay na ng kanilang ambag para sa pondong pang-kawang gawa sa Jerusalem ay
nagbigay ng sagana.  Sila mismo ay nasa ilalim ng pagsubok ng paghihirap.  Sila ay inuusig dahil kay
Jesu Cristo.  At saka, sila ay nasa labis na kahirapan.  Ang mga kawal Romano ay nagmamartsa sa
Macedonia sa loob ng dalawang daang taon.  Sila ay dumaranas ng pag-uusig.  Napakaliit lamang ng
mayroon sila – kulang pa sa para sa kanilang mga sarili.  Gayunman, mula sa labis na kahirapang iyon,
sila ay sumagana sa mayamang kagandahang-loob.



Page 5 of  6

Iisipin mo na hindi tayo dapat tumingin sa mga iglesiang ito, sa sektor na iyon sa mundo-ng-iglesia,
na makakuha ng maraming suportang pinansyal.  Subalit ang kabaliktaran ang nangyari.  Ang biyaya
ay gumagawa sa hindi inaasahang paraan at kalagayan.  Marahil sa sinasabi ng apostol, “Saan kaya
tayo makakahanap ng tulong para sa mahihirap na kapatiran sa Jerusalem? Humanap kaya tayo,, sa
Efeso, ang masaganang lungsod?   Humanap kaya tayo sa ibang mga lugar sa mundo-ng-iglesia na may
matinding kasaganaan?  Pero sa Macedonia?  Ang mga iglesiang iyon sa Macedonia:  Philippi,
Tesalonica, Berea?  Sila ay nasa ilalim ng kahirapan at pag-uusig.”  Gayunman, ang biyaya ng Dios ay
kumilos sa kanilang mga puso.  Alam nila ang biyaya ngDios, ang nakamamanghang biyaya ng Dios,
at sila ay bukas-palad na nagbigay.  Ang kahirapan ay nagdala ng bagong pamantayan ng pagiging
espiritwal.

Ang kahirapan na ipinadala ng Dios ay ginawa ng Banal na Espiritu upang baguhin ang kanilang
pangako sa Dios.  Makakalingon tayo, marahil ay tatlumpu o apatnapung taon, sa henerasyon na nauna
sa atin, at kailangan nating maging maingat kapag ginawa natin iyon.  Hindi natin dapat idambana,
hindi natin dapat sambahin, dapat nating alalahanin na ang ating mga ninuno sa Cristianong iglesia ay
mga taong may ganoong damdamin tulad natin.  Sila ay makasalanan din.  Nang mga panahong iyon,
wala silang ganoong kasaganaan na mayroon tayo ngayon.  Mas kaunti kay sa sa atin ang mayroon sila,
ang kanilang mga bahay ay higit na maliliit, at ang kanilang mga sweldo ay higit na kakaunti.
Gayunman, sila ay nagbigay ng bukas-palad para sa kaharian ng Dios.  At kung tanungin mo sila,
“Siguro ay mahihirap kayo,” sasabihin nila sa iyo, “Hindi kami mahihirap.  Kahit paano ay hindi namin
alam iyon.  Kami ay napakasaya.”

Kaya iyon ang simulaing bilang 3.  Ang labis na kahirapan ay nagbubunga ng mayamang
kagandahang-loob.

Ngayon ang simulaing bilang 4.  Ang mga simulaing nauna ay ang Dios ang nagmamay-ari ng lahat ng
mga bagay at tayo ang Kanyang mga katiwala; kung ano ang tingin ng isa sa Dios ang nagpapasya
kung paano niya ginagamit ang kanyang makalupang mga bagay; ang labis na kahirapan ay
nagbubunga ng mayamang kagandahang-loob; at panghuli, ang simulaing ito:  Bilang 4:  Ang
pagbibigay para sa gawain ng Dios at sa iglesia at sa kaharian ay laging nagbibigay ng malaking
kapakinabangan.

Nabasa natin sa II Corinto 9:6, “At ito ang ibig kong sabihin:  Ang naghahasik nang bahagya ay
mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik nang sagana ay mag-aani rin nang sagana.”  Ito ay hindi
dapat ipakahulugan sa karaniwang paraan na naririnig natin kamakailan, ang ebanghelyo ng kalusugan
at kayamanan, na kapag nagbigay ka sa Dios ng isang libo, bibigyan ka Niya ng dalawa.  Ito ay
makalaman lamang.  Ang Dios ay hindi Wall Street.  Ang Dios ay hindi gumagawa sa gayon ding
prinsipyo tulad ng Wall Street.  Ang espiritwal na gantimpala na ipinapangako ng Dios ay hindi
makalupang mga bagay.  Bagkus, ipinapangako Niya na Kanyang ibabalik ng kasaganaang espiritwal
sa ating mga puso.

Marahil ay sinasabi mo, “Dahil tinamaan tayong lahat nitong nakaraang taon sa pananalapi, kailangan
muna nating ihinto ang pagbibigay.”  Gayunman, sinasabi ng Dios, Magbigay ka ng sagana.  At ang
gantimpala?  Ang mga gantimpala ay espiritwal.  Naririnig natin ang pinagpalang ebanghelyo ng
Panginoon na ipinangaral, ipinangaral sa mga dukha sa puso at espiritu.  Nakikita nating nagpapatuloy
ang mga gawaing misyon at ang mga misyonero na may dalisay na Salita ng Dios, upang ipangaral ang
liwanag ng Dios sa madilim na sanlibutang ito.  Nagbibigay tayo para sa edukasyon at pagtuturo sa
ating mga anak sa Cristianong pananampalataya.  At nakikita natin ang mga kabataan na lumalapit sa
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pananampalataya, nauunawaan ang lahat ng bagay sa liwanag ng Salita ng Dios.  Nakakatanggap tayo
ng mayamang espiritwal na ani.

Ang panahon ay upang maghasik ng sagana, sabi ng apostol.  Siya na naghahasik ng bahagya, ay aani
rin ng bahagya.  Doon ay ginamit ni Pablo ang halimbawa ng isang magsasaka.  Ang magsasaka ay
tumitingin sa bunton ng binhi na kanyang itinabi sa buong taglamig.  Siya ay napapalapit na sa binhing
yaon.  Mahal niya ang kanyang binhi.  At ngayon ay pupunta siya sa kanyang bukirin at hindi siya halos
makahiwalay doon.  Sa halip na kumuha siya ng isang dakot mula sa kanyang supot ng binhi at isaboy
ito ng Malaya sa lupa, nagpasimula siyang damputin ang dalawa o tatlong binhi at naghasik ng
bahagya.  Ano ang mangyayari sa kanya?  Siya ay magkakaroon ng kakaunting ani.

Kapag lubos nating iniingatan ang anumang mayroon tayo, ay hindi natin makikita ang mayamang
espiritwal na ani ng Panginoon.  Kapag ang ating pangunahing inaalala sa ating badyet ay dapat tayong
maglaan ng maginhawang unan sa pagitan ng ating sarili at kahirapan, kung gayon tayo ay naghahasik
ng bahagya.  At tayo ay aani ng bahagya.

Habang mayroon pang araw, dapat tayong gumawa sa kaharian ng Dios.  Kailangan natin itong gawing
tuwid at simple.  Nangako ang Panginoon ng ating pang-araw-araw na pangangailangan.  At lahat ng
mayroon tayo ay Kanya at gagamitin sa paglilingkod sa Kanya.  Hanapin muna ninyo ang kaharian ng
Dios, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ihahagis sa iyo.  Sila ay pawing idaragdag sa iyo.

Bilang mga anak ng Dios, hindi natin dapat tangkilikin ang pilosopiya at karunungan ng sanlibutan.
Hindi natin dapat isipin na ang ating layunin bilang magulang, bilang ama, ay dapat ang ating mga anak
ay higit na mabuti sa atin sa ekonomiya.  Saan mo makikita iyon sa Salita ng Dios?  Sinasabi sa atin
ng Salita ng Dios na dapat nating ipasa sa ating mga anak ang mga katotohanan ng buhay na walang
hanggan.

Narito ang Reformed at pang-Bibliang simulain upang pangasiwaan ang ating pananalapi.  Bilang 1:
Ang Dios ang nagmamay-ari ang lahat ng bagay at tayo ay Kanyang mga katiwala.  Bilang 2:  Ang
pananaw mo sa Dios ang magtatakda kung paano ka magbibigay.  Bilang 3:  Ang kahirapan ay
nagbubunga ng kagandahang-loob.  Bilang 4:  Maghasik ng sagana.

Paano mo hinahawakan ang iyong pera, ang iyong pinagkakakitaan, ang iyong pananalapi?

Si Maria, ina ni Jesus ay sinabi sa mga alipin sa kasalan sa Cana ng Galilea ang mga salitang ito:
“Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita at dumadalangin sa Iyong pagpapala dito sa aming
mga puso ngayong araw.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


