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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 6:6-11

“Ang Pagkatawag sa Paggawa” 

ni Rev. Carl Haak

Sa nagdaang mga linggo sa ating programa sa Reformed Witness Hour, ating ginugol ang ating lakas at
direksyon mula sa Salita ng Dios sa panahong hindi tayo nakakatiyak sa ating ekonomiya at labis na
kalungkutan.  Ating sinimulan sa pamamagitan ng pakikinig sa pangako ng Dios na Kanya tayong bibigyan
ng ating pang araw-araw na pangangailangan.  Sa Kanyang pagpapaulan ng mana mula sa langit sa Israel,
gayon din ibibigay ng ating Dios ang lahat ng ating mga pangangailangan “pupunan ng aking Dios ang
bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus”  (Fil. 4:19).
Ang ating pagtitiwala ay dapat sa Panginoon lamang, nananampalataya na Kanyang nalalaman ang ating
mga pangangailangan at sa Kanyang katapatang pag-ibig at pangangalaga, ibibigay ang gayong mga
pangangailangan.

Ating nakita noong nakaraang linggo na ating tinanaw ang pera at mga bagay bilang ipinagkatiwala ng
Panginoon.  Ating tiningnan ang prinsipyo ng pagka-soberano ng Dios na nagma-may ari ng lahat ng mga
bagay at Kanyang ipinamamahagi ang pera at mga bagay dahil iyon ang nakalulugod sa Kanya.  Ating
nakita ito, samantalang wala tayong pagmamay-ari sa anomang bagay, tayo ay may pananagutan sa lahat
ng mga bagay.  Ating ipinahayag ito na ang Dios ang nag-iisang may-ari ng lahat ng mga bagay.  Wala
kahit man lang isang pulgada na matatawag na atin.  Kundi ito ay pag-aaring lahat ng Dios.  At ating
ipinagdiriwang ito.  Ang mundo ay sa Panginoon, at ang kalubusan nito.

Nang si Adan, ang unang lalaki, ay mabuksan ang kanyang mga mata at nakita ang lahat ng sangnilikha,
may dalawang mga bagay na maliwanag sa kanya.  Una sa lahat, kanyang nalalaman na hindi niya ito
ginawa.  At pangalawa, alam niya na hindi ito sa kanya.  Hindi kanya ang puno, ang kanyang ginto, o ang
kanyang pag-aari.  Subalit sinabi ng Dios kay Adan,  “Ibinigay Ko sayo iyan upang maging katiwala ka,
upang magamit mo ang mga ito.  Adan, hindi Ko ginawa ang mga bagay na ito para sa sarili Ko na dahil
kailangan lang na mayroon naman Ako.”  Dahil ang Dios ay nakatingin sa Kanyang sariling kagandahan.
At walang sinomang mas maganda pa kaysa sa Dios.  Subalit sinabi ng Dios kay Adan, “Ginawa Ko ito para
sa iyo, upang pangasiwaan mo ito para sa Akin, upang magamit mo ito para sa Aking karangalan, para
sa Aking kaluwalhatian.”

Kaya ating nakita noong nakaraang linggo na tayo ay dapat maging matapat na mga katiwala at gamitin
natin ang mga ito sa lahat ng panlupang mga bagay mula sa katapan para sa  buhay na Dios.

Ngayon araw na ito nais nating tingnan ang ating pagkatawag bilang katiwala sa gawain, upang maging
masipag.  Ating mababasa sa Mga Roma 12:11 na tayo ay dapat maging masipag sa pangangasiwa.  At
dito, sa ating pagpunta sa pagkatawag ng paggawa, pupuntahan natin ang isa pang prinsipyo.  At ang
prinsipyong ito ay ang paggawa para sa pananampalataya ng anak ng Dios, tinubos sa dugo na may
dignidad ni Jesu Cristo.   Ito ay isang pagkatawag sa atin mula sa Tagaligtas na si Jesu Cristo.  Tinatawag
tayo ng Biblia na mga katiwala ng Panginoon.  At pagkatapos patungkol sa gawain ng tao, ating mababasa
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sa Colosas 3:23, 24,  “Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa
Panginoon, at hindi sa mga tao… sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesu Cristo.”  Ating
pinaglilingkuran ang Panginoong si Cristo.  Tinubos ng Kanyang mahalagang dugo, tayo ay Kanyang mga
lingkod sa lahat ng ating mga ginagawa.  Kahit pa ikaw ay nasa kindergarten at nagkukulay at natututo
ng iyong ABC, o kahit pa ikaw ay nasa ika-siyam na baitang na kumukuha ng mga pagsusulit, o kahit ikaw
pa ay isang negosyante na may mga manggagawa, ikaw ay binigyan ng isang pagkatawag.  Ikaw ay
pinagkatiwalaan ng gawain na dapat gawin.

Ito ay totoo dahil tayo ay nilikha sa larawan ng Dios.  Ang Dios, na ating Amang nasa langit, ay
gumagawa.  Sinabi ni Jesus sa Juan 5,  “Datapuwa't sinagot sila ni Jesus, Hanggang ngayo'y gumagawa
ang aking Ama, nangangalaga at nangangasiwa sa lahat ng mga bagay.”  At gayon din tayo, sa Kanyang
larawan, tayo ay nilikha kay Cristo Jesus upang gumawa.  Ang paggawa ay hindi nanggaling sa
pagkakasala.  Ang paggawa ay hindi isang sumpa.  Ang lalaki ay ginawa upang gumawa.  Nang lalangin
ang lalaki, bago pa pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sinabi na ng Dios,  “Bihisan mo ang hardin
Adan, at pangalagaan ito.”  Oo, ang kasalanan ay naghatid ng sumpa, dahilan upang maghirap sa
paggawa.  Ngayon tayo ay gumagawa at pinapawisan, ang pawis sa ating mukha at sa mga pagluha.
Subalit hindi nito maiaalis ang katotohanan na ang mismong paggawa ay isang pribilehiyo, isang pagtawag
mula sa Dios.  Anim na araw, wika ng Dios, ikaw ay gagawa at gagawin mong lahat ng iyong gawain.
Subalit sa ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon.  Sa araw na ito ay huwag kang gagawa.  Tayo ay may
pagkatawag upang gumawa.

Ang pagkatawag na ito upang gumawa una sa lahat, ay nagpapayo sa atin laban sa kasalanan.  Ang
kasalanan ay ang pagkakasala ng katamaran.  Sa aklat ng Mga Kawikaan, ikaw iyong masusumpungan
ng paulit-ulit ang madaliang mga babala ng mga kasalanan ng pagiging tamad, ang kasalanan ng isang
makupad, ang kasalanan ng katamaran.  Sa Mga Kawikaan 6:6 ating mababasa,  “Pumaroon ka sa
langgam, ikaw na tamad; masdan mo ang kaniyang mga lakad at magpakapantas ka.”  Dito tayo ay
binalaan laban sa pagiging tamad.  Ang isang tamad ay isang makupad na tao.  Ayaw niyang mag-trabaho.
Ang gusto niya ay ang magaan na buhay.  Ayaw niyang maglaan ng kanyang lakas.  Siya ay may mga
kakayahan, siya ay may mga pagkakataon, subalit tumatanggi siya na gamitin ang mga ito – siguro dahil
ayaw niya ng kanyang hanapbuhay.  Gumagawa lang siya ng mga bagay-bagay dahil sa napipilitan.
Kailangan mo siyang pilitin na gawin ito.

Ang aklat ng Mga Kawikaan tulad ng aking nasabi, ay maraming sinasabi tungkol sa katamaran, at kung
paanong ang katamaran ay maghahatid ng trahedya sa pagkatao ng isang nilalang.  Gaya halimbawa,
kung iyong bubuksan ang ika-26 na kabanata at mga talatang 13-16:  “Sinabi ng tamad, may leon sa
daan; isang leon ay nasa mga lansangan.”  Ang isang tamad na lalaki ay maraming dahilan kung bakit siya
hindi makapag-hanapbuhay.  May isang malaking balakid sa daraanan na humahadlang sa kanya mula sa
paggawa.  At sa talatang 14:  “Kung paano ang pintuan ay pumipihit sa kaniyang bisagra, gayon ang
tamad sa kaniyang higaan.”  Hindi niya mailigpit ang sariling higaan.  Gusto pa muna niyang matulog ng
saglit.  Siya ay nagpapagulong-gulong pa habang umuungol, para siyang isang pintuan na maingay isara.
Sa talatang 15:  “Idinadampot ng tamad ang kaniyang kamay sa pinggan; napapagod siyang dalhin uli sa
kaniyang bibig.”  Siya ay napakatamad hindi niya mabuhat ang kanyang kamay mula sa kanyang tiyan,
o ilabas mula sa kanyang bulsa.  Siya ay pagod na pagod, siya ay palaging inaantok.  Sa talatang 16:
“Ang tamad ay lalong pantas sa ganang kaniyang sarili kay sa pitong tao na makapagbibigay katuwiran.”
Alam niya palagi ang mabuti, siya ay palaging may dahilan kung bakit hindi siya makagawa:  nalalaman
niya palagi ang mabuti kaya kahit ang pitong lalaki na nagsasabi sa kanya ng mga pagkakataon upang
gumawa.  Hindi, mas nalalaman niya ang mabuti.

Ang kasalanan ay nasa ating kalikasan.  Ito ay ang pagkakasala ng pagpapabukas.  Sa Mga Kawikaan
6:9-11,  “Hanggang kailan matutulog ka, Oh tamad? Kailan ka babangon sa iyong pagkakatulog?  Kaunti
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pang pagkakatulog, kaunti pang pagkaidlip, kaunti pang paghahalukipkip ng mga kamay upang matulog:
Sa gayo'y ang iyong karalitaan ay darating na parang magnanakaw, at ang iyong kasalatan na parang
lalaking may sandata.”  Ang pagpapabukas ay ganito,  “Oo, gagawin ko na ‘yan.  Isang minuto na lang.”
At pagkatapos ang mga minuto ay dumami pa at naging isang araw, at ang araw ay naging sang linggo,
at ang sang linggo ay naging buwan, at ang buwan ay naging taon.  At di magtatagal tayo ay mabibitag
sa kawalan ng ginagawa, ang bawat pagkakataon ngayon ay lumipas na, at huli na ang lahat.

Hindi tinatapos ng tamad ang kanyang gawain.  Marahil may mga nasisimulan.  May isang kuwento nito.
Ito ay parang nananabik pa.  Subalit ang katotohanan ng pang araw-araw na gawain ay natatapos at ito
ay nagiging nakakainip na.  Ating mababasa sa Mga Kawikaan 12:27:  “Ang tamad ay hindi nag-iihaw ng
kahit kaniyang napapangasuhan; nguni't ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag.”  Siya ay
nangangaso, sa unang araw.  Siya ay nananabik.  Hanggang sa panahon na ng mga usa o elk.  Siya ay
masikap.  May nakita siyang isa sa batis.  Binaril niya ito.  Namatay ang hayop.  Subalit ngayon, kailangan
na niya ito balatan.  At kailangan niya itong buhatin.  Ito ay mabigat ng gawain.  Kaya kanyang iniwanan
ang karne upang mabulok.  Ang buhay ay napupuno ng mga hindi natatapos na proyekto.  Hindi siya
mapakali sa isang bagay.  Marami siyang dahilan.  Marami siyang dahilan kung bakit hindi niya magawa
ito.

At pagkatapos siya ay nawawalan ng kasiyahan.  Nagsisimula na siyang magsabi na ang buhay ay hindi
makatarungan.  Masama ang tingin niya dito.  Gusto niya ang mayroon ang iba.  Kanyang ninanais ang
kanilang kagalingan.  Kanyang ninanais ang kanilang mga talento.  Siya ay nagiging magagalitin at walang
pikon.

Ating mababasa sa Mga Kawikaan 21:25, 26:  “Ang nasa ng tamad ay pumapatay sa kaniya; sapagka't
tumatanggi ang kaniyang mga kamay sa paggawa.  May nag-iimbot sa kasakiman buong araw: nguni't
ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait.”  Kanyang idinadaing na ang lahat ay mas mabuti.
Kanyang pinapasan ang lahat:  ang trabaho, ang ekonomiya.  Walang nag-iisip para sa kanya.  Pinupuna
niya ang lahat maliban sa kanyang katamaran.

Sinabi ng Dios na ang kasalanan ay ating kalikasan, ang teribleng kasalanang ito ay ang katamaran.  At
sinasabi ng Dios na tayo ay dapat maging handa sa kasalanang ito, dahil ang katamaran ay maghahatid
sa atin sa kahirapan (tingnan ang Mga Kawikaan 6:10, 11).  Ang siyang naglakbay ay siya mismong
magnanakaw na may sandata na darating sa kalagitnaan ng gabi.  Kanyang sinisipat ang kanyang pakay,
at kanyang kukunin ang lahat, upang  sa iyong paggising makikita mong ang lahat ay wala na.  Gayon din
ang kasalanan ng pagiging tamad.

Dapat tayong matuto mula sa isang pananaw na ayon sa kasulatan, tungkol sa panganib ng kawalang
ginagawa.  Sinasabi sa atin ng ating mga magulang na ang mga kamay na walang ginagawa ay
kasangkapan ng demonyo.  Tayo ay tinatawagan ng Kasulatan upang maging abala sa ating pagkatawag.
Kung hindi natin gagamitin ang ating panahon, ang demonyo ang gagamit ng ating oras.  Kawalang
ginagawa.  Maraming walang ginagawa ngayon – sa tag-araw, marahil, sa batang lalaki na may edad
labing apat.  Walang gustong gawin.  Nakaupo sa harap ng computer araw-araw.   Patay na oras.  At sa
patay na oras na ito nakakakuha siya ng masamang mga kaibigan, walang kwentang oras, at ginagamit
ang kanyang panahon para sa sarili at para sa kasiyahan at para sa mga kaibigan at para sa lahat ng
bagay.  Ang isipan ay naiinip na sa kanyang pamilya, naiinip na ang kanyang isipan sa tahanan.

Dapat tayong maging masipag sa ating gawain.  Kung hindi natin pupunuin ang ating panahon ng
paggawa, ang demonyo ang pupuno ng ating panahon.  Kung hindi natin gagamitin ang ating lakas at mga
talento upang ipaglingkod sa Panginoon, ang demonyo ang gagamit ng ating lakas.



Page 4 of  5

Dapat nating isagawa ang salitang ito sa ating mga sarili.  Dapat nating isagawa ang salita sa ating
espiritual na pamumuhay.  Kapag ating iniisip ang tungkol sa mga tamad na tao, dapat nating itanong,
“Sino ang iniisip ko?  Iniisip ko ba ang iba?  O iniisip ko ang sarili ko?”  Tiningnan mo na ba ang sarili mong
kaasalan, kaasalan ng pagpapabukas, ng hindi pagtapos sa mga gawain, ng paghahanap ng madaling
trabaho, ng pagkainggit sa ibang tao at sa kanilang kabutihan, gumagawa ng mga dahilan kung bakit hindi
mo magawa ang mas mabuti sa isang pagsusulit?  Ang salita ng Dios ay dumarating sa atin.

At pagkatapos isipin natin ang espiritual na magagawa.  Ang salita ng Dios ay hindi nagsasabi tungkol lang
sa panlupang buhay, kundi ng ating espiritual na pamumuhay at ng kaharian ng Dios.  Atin bang ibinibigay
ang ating kasipagan sa mga bagay na espiritual?  Ito ang sinasabi ng Panginoon nang Kanyang sabihin
sa Lucas 16:8:  “At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may
katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa
mga anak ng ilaw.”   Ang Panginoon ay nakamasid na ang mga hindi mananampalataya ay mas naglalaan
ng higit na kasipagan at nagpapakita ng higit na pagiging magilas kaysa sa mga anak ng ilaw na
ipinapakita ang walang hanggang bagay.

Kaya pinapatakbo natin ang ating gawain ng maayos.  Kaya ating ginagawa ang panlupang kalagayan
kung ano ang kailangan upang makuha ang gawain ng tama.  Maganda.  Subalit paano ang kaluluwa?
Paano ang tungkol sa iglesia?  Paano ang tungkol sa pagiging masipag sa bahay ng Dios, ng dalawang ulit
sa Araw ng Panginoon?  Ikaw ba ay makupad?  Gaano kalaking lakas ang inilalaan mo sa iyong buhay
espiritual?  Gaano kalaking panahon ang inilalaan mo sa iyong katapatan sa iyong relasyon, sa pag-ibig
sa iyong pag-aasawa?  May ginagawa ka ba tungkol dito?  Ikaw ba ay gumagawang kasama ang iyong
mga anak, dinadala sila sa pagkatakot sa Dios, o sinasabi mo lang,  “Oo, balang araw gagawin ko yan”?
Ikaw ba ay nagpapatotoo sa iba ng evangelio, o sinasabi mo lang,  “May ibang gagawa na n’yan”?  May
dapat tayong gawin sa Espiritual.  Ikaw ba ay walang ginagawa?

Minsan pa, ang demonyo ay nakatingin sa ating buhay at kanyang sinasabi,  “Kung hindi mo gagamitin
ang iyong panahon at ang iyong mga talento sa paglilingkod sa Dios, ako ang gagamit n’yan.”

Puntahan mo ang langgam, sabi ng salita ng Dios.  Isaalang alang ang kanyang pamamaraan at maging
matalino.  Alam mo, nang ang Panginoon ay tinawagan tayo na pumunta doon sa punso, ito ay isang
napaka-mapagpakumbabang bagay, hindi ba?  Narito tayo, bilang kababaihan at kalalakihan, at sinasabi
ng Dios,  “Tuturuan ko kayo mula sa isang langgam.  Ako ay magsasalita ng Aking salita sa iyo sa
pamamagitan ng isang langgam – ang langgam sa sahig ng iyong kusina na nakatagpo ng kanyang paraan
para sa mumo ng tinapay na nalaglag.  Nilinis mo ng maigi at gayon man, natagpuan niya ito.  At ngayon
tinawag niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kanilang binuhat ang mumong ito.”  Ang sinasabi ng
Dios, “Huwag mong tingnan na napakataas at makapangyarihan ang tungkol sa iyong sarili.”  Hindi Niya
sinabing,  “Ikaw na tamad, ang gusto Ko na iyong isaalang alang ay ang pangarap ng Amerikano, isaalang
alang mo ang kapalaran ng 500 club, isaalang alang mo ang kuwento ng isang lalaki na nagsimula kasama
ang kanyang maliit na gamit sa kuryente at ngayon siya ay isa nang milyunaryong tao.  Puntahan mo si
Donald Trump.”  Hindi Niya ito ginawa.  Kanyang sinabi,  “Puntahan mo ang langgam, ang mga langgam
na nakatira sa bitak ng iyong bahay.  Kunin mo ang iyong upuan at masdan at nang matuto.”  Tinuturuan
tayo ng mga langgam kung paano paglingkuran ang Dios.

Dapat nating gawin ang ating gawain na may kaisahan ng layunin.  Dapat nating isagawa ang gawain na
tinatapos.  Hindi natin dapat gawin ang gawain ng hindi ang buong puso.  Sa Colosas 3:22, 23:  “….hindi
ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na
mangatakot sa Panginoon: …. inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon,”  dahil tayo ay
lingkod ng Panginoon na si Cristo.
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Dapat nating tanggapin ang ating pagkatawag na nalalaman na ito ay mula sa atin mula sa Dios.  At ating
gagawin ito na may pagpapasalamat.  Hindi natin dapat sabihin,  “Ako’y isang maybahay lang;  o ako ay
isang karpintero lang.  Hindi ako pang malakihan.  Wala ako anomang mabuting pangalan.”  Huwag kang
masalita ng ganyan.  Dapat mong sabihin,  “Ako ay lingkod ng Hari ng mga hari at Panginoon ng mga
Panginoon.  Kanyang iniatang sa akin ang bahagi ng Kanyang kaharian upang maging matapat sa Kanya.
Ang aking Amang nasa langit ay may payo.  Sa bawat sandali ng oras, sa bawat detalye.  At ang Kanyang
lugar na Kanyang ibinigay sa akin na gawin din ayon sa layuning ito.”  Huwag kang magsabi tungkol sa
iyong gawain na,  “Anong mahalaga?  Lahat naman ng ito ay masusunog din.  Paanong ang mga bagay
na ito ay may magagawa sa kaharian ng Dios?”  Huwag mong sabihin yan.  Huwag mong sabihin,  “Ang
misyonero sa dayuhang lupain at ang guro ng Christian school at ng minister – ngayon narito ang gawain
sa kaharian.  Subalit ang aking gawain ay hindi pang kaharian.”  Hindi mo ba nababasa ang Biblia?  Wala
ba tayong nalalaman sa karangalan at dignidad ng pagiging tinubos bilang mga lingkod ng Panginoon
upang paglingkuran Siya sa bawat lugar sa kaharian sa buong nasasakupan?  Tayo ay may lugar sa
Kanyang kaharian.  Ang pagtitiklop ng labahin, ang pagbubuhos ng semento, ang paghahanda ng buwis,
ang direksyon ng funereria sa tahanan – lahat ng ito ay sa Kanya.  Lahat ng ito ay para sa Kanyang
kaluwalhatian.

Maging matalino sa iyong paggawa.  Binigyan ka ng Dios hindi lamang ng pagkatawag, kundi maging ng
isang kaisipan.  Gamitin mo ang iyong isipan.  Ilagay mo ang iyong puso sa iyong gawain.  Maglingkod
sa Panginoon na si Cristo.

Para sa mga tamad, ang kanyang kahirapan ay paparating na, ang kanyang katapusan ay darating.  Ito
ay darating sa kanya, at ito ay darating sa kanyang pamilya.  Sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, sa
kanyang masipag na paggawa, darating ang pagpapala ng Dios sa kapayapaan ng pag-iisip.  Ang walang
ginagawa at tamad ay malungkot.  Sila ay lulubog pa ng lulubog sa kalungkutan.  Subalit ang Dios ay
nagbibigay sa Kanyang mga anak ng kapayapaan at kasiyahan.  Ang  Panginoon ang magbibigay.   Ito
ay ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon sa atin.

Ating natutuhan na ang katotohanan sa Kasulatan, at maging ng ating layunin ay ang maging matapat sa
lahat ng bagay na mayroon tayo.  Dapat nating panatilihin ang mahahalaga sa atin na tuwid.  Ang
paggawa ay isang pagkatawag, subalit ang pagkatawag na ito ay masunurin din.  Ito ay masunurin sa
ating pagkatawag sa espiritual.  Dapat nating tugunan ang ating mga tahanan.  Dapat nating tugunan ang
ating iglesia.   Dapat nating gawin ang gawain bilang matuwid na mga katiwala kung ano ang ibinigay ng
Dios sa atin.  At pagkatapos nating isagawa ito sa ating espiritual na pamumuhay.  Tayo ay dapat din
maging masipag na mga katiwala ng espiritual na mga bagay ng Dios.

Narinig mo ba ang Salita ng Dios?  Minamahal mo ba ang Salita ng Dios?  Pahalagahan mo ito.  Maging
masipag na manggagawa.  At lahat nawa ng ating ginagawa ay para sa Kanyang kaluwalhatian at
karangalan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo sa Salitang ito.  At aming dalangin na kami nawa ay maging matapat
at masipag na mga katiwala.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


