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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

II Corinto 9:5-8

“Ang Biyaya ng Pagbibigay”

ni Rev. Carl Haak

Sa mga panahong ang ekonomiya ay pabulusok, matamlay na paggawa ng mga pabahay, tanggalan sa
trabaho, hindi umuusad na pagawaan ng sasakyan, tayo bilang  mga anak ng Dios ay nagtutungo sa
direksyon at pagkalinga mula sa Salita ng Dios.  Ating sisimulan ang mga seryeng ito ng mensahe kasama
ang mga tiyak na pangako ng Dios na Kanyang ibibigay ang ating mga panlupang pangangailangan
hangga’t ito ay kalooban Niya para sa atin, na Kanyang mga anak, ang mabuhay sa mundong ito.  Sinabi
ng ating Panginoon sa Mateo 6:  “Datapuwa't hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang
katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.”

Sa ating mga mensahe, ating babalikan ang katotohanan na ang mahirap na ekonomiya na inihahatid ng
Dios sa mga bansa ay paraan ng Dios ng paggising sa atin, na Kanyang iglesia, at upang sa pananaw ng
masasama ang pera at mga bagay.  Tayo ay pinaalalahanan ng ating pagiging katiwala at ng katotohanan
na pag-aari lamang ng Dios ang lahat ng mga bagay at Siya ang Nag-iisang namamahagi ng lahat ng mga
bagay, kahit pa ito ay nakalulugod sa Kanya.

Patuloy nating nakikita na tinatawag tayo ng Dios na maging matapat at matalinong katiwala at upang
gamitin ang mga bagay na Kanyang ibinibigay sa atin sa Kanyang kaluwalhatian at hindi sa ating sariling
makalaman na pagnanasa.

Pagkatapos, noong nakaraang linggo, ating tiningnan ang ating pagkatawag at ating nakita na ang Gawain
ay isang pribilehiyo.  Tayo ay nilikha sa larawan ng Dios at, kaya naman, kung ang Dios ay gumagawa,
gayondin tayo ay gumagawa, hindi tamad at makupad kundi gumagawa sa ating mga kamay para sa mga
bagay na mabubuti, upang tayo ay makapagbigay sa kanila na nangangailangan (Efeso 5:28), at upang
sa mga bagay na ibinibigay ng Dios sa pamamagitan ng paggawa, ating hanapin muna ang kaharian ng
Dios at gawan Siya at paglingkuran Siya na ating uunahin.

Ngayon nais nating buksan ang buong usapin ng pagbibigay:  Maka-Cristianong pagbibigay.

Napakalinaw, kapag ating binuksan ang Kasulatan, at lalo na kapag ating binuksan ang mga pagtuturo ng
ating Panginoong Jesu Cristo, na ating malalaman na ang paggamit ng ating pera ay ang wastong
pamantayan ng ating puso sa harap ng Dios.  Maraming sinabi si Jesus patungkol sa pera, marahil, kaysa
sa ibang paksa na Kanyang ginawa sa mundo.  “Mangagmasid kayo,”  wika Niya, “sapagka't ang buhay
ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya”  (Lucas 12:15).  Siya ay nangusap sa
isang mayamang lalaki, na nahihirapang makapasok sa kaharian ng langit  (Mateo 19:23).  Kanyang sinabi,
sa Matei 6:  “Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tan’ga at
ang kalawang…  Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit… Sapagka't kung saan naroon ang
iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso.”
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Sa mga pagtuturo ng Panginoon at gayondin sa Kasulatan, ay nagbibigay ng dikretang ugnayan sa pagitan
ng puso at kung paano natin hahawakan ang pera.  Upang maging madaling unawain, kung ano saan
patungo ang pera mo ay doon din patungo ang puso mo.  Kung ano ang ginagawa ng iyong mga kamay
sa pera ay nagpapakita kung ano ang iyong pananampalataya tungkol sa Dios at sa Kanyang kaharian.
Kung ano ang ginagawa mo sa iyong pera ay nagpapakita kung nasaan ang iyong pananampalataya sa
iyong buhay, ang iyong kagalakan, pag-ibig, at iyong katiyakan ay doon matatagpuan – kahit pa ito ay
matatagpuan sa Dios o sa mga bagay sa buhay na ito.

Ang pangunahing usapin, sa buhay ng isang Cristiano habang kanyang hinaharap ang buong pagkatawag
upang magbigay suporta sa iglesia, sa mahihirap, at sa kahihinatnan ng kaharian ng Dios ay hindi ang
ekonomiya.  Ang pangunahing tanong ay hindi,  “Magkano ang magagawa mo?”  Ang tanong ay hindi,
“Sa anong kalagayan ng iyong buhay ka na naroroon?”  Ang pagbibigay ay ang kasiyahan at
mapagpasalamat na tugon ng Cristiano sa biyaya ng Dios at sa kaawaan ng Dios para sa akin.  At ito ay
pagkilos ng Espiritu sa akin habang nakatindig ang paa sa krus.  Hindi ito isang tanong kung ano ang
ibinigay ng iba, kundi ito ay tanong na:  Nalalaman ko ba ang ginawa sa akin ng Dios at kung paano Siya
gumawa sa aking buhay at pinagpala ako sa aking espiritual na pamumuhay?  Kaya naman, dapat tayong
tumingin sa Dios at sa biyaya ng Dios sa atin.  At sa ating pagbibigay, tumugon ng may kasiyahan,
masagana.

Sasabihin mo nga sa akin,  “Napakadali nyan.”  Oo, madali ito.  At ito mismo rin ang nagpapahirap nito.
Ang katuruan ng Salita ng Dios ay palaging madali at direkta.

Nagbigay ng pagtuturo si apostol Pablo sa II Corinto 8 at 9 sa iglesia ng Corinto patungkol sa biyaya ng
pagbibigay.  At ang pangunahing katuruan na dinadala ng apostol doon na ang ating pagbibigay ay
nasasakop ng kung paano nating tinatanaw ang Dios at ang relasyon na mayroon tayo sa Dios.  Sa tuwing
ang buslo ay ipinapasa sa gawain ng iglesia, tayo ay nagpapahayag kung ano ang ating iniisip tungkol sa
Dios – kung atin bang nakikita ang Dios bilang isang dakilang Tagapagbigay o dakilang Taga-tanggap.
Pansinin mo, kung ikaw ay may Biblia buksan mo ito sa II Corinto 9, ang mga talata ay 5-7, na dito
tinutukoy ni apostol Pablo sa dalawang uri ng pagbibigay.  At kanyang inihambing ang dalawang uring ito.
Kanyang ninanais na hubugin ang mga taga Corinto sa pagbibigay.  Mayroong pangangailangan para sa
ambagan para sa mga mahihirap na banal sa Jerusalem.

Inihambing ni Pablo sa dalawang pamamaraan.  Ang isang paraan (v.5) ay usapin ng pagpapala, hindi
nang pagiging makasarili;  hindi ang magbigay ng tira-tira kundi masagana (v.6).  At sa talatang 7 kanyang
sinabi na huwag magbigay ng napipilitan lang, o dahil lang sa pangangailangan, kundi nang Masaya, ito
ay ang Malaya at may kasiyahan.  Kung iyong titingnan ang mga talatang iyon, ikaw ay may tatlong mga
pagkakakilalanlan kung paano huwag magbigay.  Huwag maging sakim sa pagbibigay, matipid, o labag
sa kalooban.   Ikaw ngayon ay may tatlong mga katangian kung paano magbigay:  kusang loob,
masagana, at masaya.

Paano ba ang ang pagbibigay na hindi dapat?  Ang tatlong mga katangian na nabanggit ay nagsasabi ng
isang puso na nagnanais na magpigil.  May pagbibigay na:  isang bagay ang inilagay sa buslo.  Marahil
hindi masyado.  Ang pusong ito ay nagpipigil mula sa Dios.  Ang salitang “matipid” ay mababasa sa
talatang 6.  Kung sasabihin ko,  “Itira ang aking buhay,” ibig kong sabihin, “Huwag mo itong kunin sa
akin.”  Nang ang Salita ng Dios ay magsabi sa Mga Roma 8:32 na hindi Niya ipinagkait ang Sariling Anak,
kundi ibinigay Siya para sa ating lahat, ibig sabihin nito hindi ipinagramot ng Dios ang Kanyang sariling
Anak, kundi malayang ibinigay ang Kanyang Anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan.  Ang
magbigay ng may pagraramot ay hindi tumutukoy una sa halaga ng pera na ibinigay, kundi ito ay
tumutukoy sa puso – na kapag nagbigay, gusto ba nito na pigilin.  Ang magkaloob ng may karamutan ay
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kung ano ang nararamdaman kapag binubuksan mo ang iyong pitaka habang ang buslo ay umiikot, at
nariyan ang dalawangpu at nariyan ang limang piso.  Ano sa dalawang ito?  Pareho ba?  Nagbibigay ka
dahil may panlabas na pamimilit na nais mong ilagay.  Subalit ang magpapasya nito ay ang ating puso at
kung magkano ang ating ititira, magkano ang aking itatabi.  Ito ang ating itinatanong.  Ano ang ititira ko
para sa aking sarili?  Ito ang pagbibigay na may pagtitipid.

Ang Salita ng Dios dito ay nagsasalita kung paano tayo dapat magbigay.  Ang salita ay masagana.  Ito ay
nakabase sa pagsasaalang alang kung paano ang Panginoon ay nagpala sa aking buhay.  Ang ating
pagbibigay ay nakasalalay sa dakilang katotohanan kung gaano kasagana ang Dios nakitungo sa akin at
sa kinalabasan, ang pagnanais na ipakita ang masagana para sa iba at pagbibigay na may kasiyahan.  Ito
ay ang puso na nakakasumpong ng galak sa pagpapahayag kung gaano ang Dios ay nagpala.  Isang
bagay na iyong nakikita na nangyari sa iyong puso.  Mayroong isang malalim at kahanga-hangang
pagbabago sa pamamagitan ng biyaya ng Dios mula sa kasakiman, makasalanan, makalamang ako na
lahat ng bagay ay tinitingnan na sa akin at para sa akin;  at ngayon ang bato-balani ng kasakiman na
humihila sa pag-aari, ang bato-balaning ito ay bumaligtad.  At ngayon ay ating ninanais mula sa masagang
biyaya ng Dios na magbigay ng malaya, upang ipakita sa ating pagbibigay kung ano ang ginawa ng
Panginoon sa akin.

Ating tingnan ang talatang 4 ng II Corinto 8, ating makikita doon na tinutukoy ni Pablo ang ambagan na
kanya nang natanggap mula sa mga iglesia ng Macedonia na nasa matinding kahirapan.  Sila ay dukha.
At sinasabi ni Pablo na sila ay dumalangin na may pagpupumilit na kanyang tanggapin ng masagana ang
kaloob na kabilang ibinibigay.  Ito ay tila nakapagpataas ng kilay ng iba at sasabihin,  “Hijo, kayong mga
Cristiano ay hindi naman talaga makakayanan na makapagbigay ng sobra pa.”  At kanilang sasabihin,
“Hindi, tinanggap ito ni Pablo.  Nais naming tanggapin mo ito.”  Sila ay nagkaloob mula sa masaganang
puso.

Ang kaibahan samakatuwid, sa pagitan ng dalawang uri ng pagbibigay – ang pagbibigay ng pusong
matipid at ang pagbibigay ng masaganang puso – ay matatagpuan sa kanilang relasyon sa Dios.  Ang
tanong ay:  Paano mo tinatanaw ang Dios?  Oo, ikaw ay nasa iglesia.  Oo, nagbibigay ka.  Parehong ang
mga ito, ang pusong matipid at masagana, ay parehong nagbibigay.  Subalit ang kaibahan ay isang
malalim na pagkakaiba.  Ang kaibahan ay nasa puso.  Ang pusong matipid ay nakakaramdam at tinatanaw
ang Dios bilang dakilang Tagatanggap, hindi bilang Tagapagbigay.  Tinitingnan niya ang mga bagay na
ito at sinasabi, “Ang buhay ko ay nauupos nang papalayo sa Dios.  Maraming Siyang hinihingi.  Narito pa
ang isang pang ambagan para sa paaralan.  Tapos narito pa ang isa ambagan para sa pantulong.  Sa mga
salaping ito marami na sana akong bagay na nakapagpaligaya sa akin.  Meron na sana akong  Blackberry
(cellphone), isang bagong sapatos, isang bangka, maraming mga CD.  Pero nakikita ko ang Dios na may
daliring nakaturo at nag-uutos at patuloy ng pagsasabi ng pangangailangan na magbigay, magbigay.
Palagi Niyang inaalis sa akin ang mga ito.”  Ang puso ay nakakaramdam na ang Dios ang umuubos at
patuloy na umuubos.  Siya ang dakilang Tagatanggap lang.  Kanyang ginagawang salat ang aking buhay.

Subalit ang isa pang puso ay pusong masagana, ito ay nakatindig sa kakaibang relasyon sa Dios.  Ito ang
taong nakatingin sa itaas at nakikitang ang Dios ay hindi bilang dakilang Tagatanggap kundi bilang
dakilang Tagapagbigay.  Siya ay nakatingala at hindi nakakaramdam na ang kanyang buhay ay inuubos
ng Dios sa kanya, kundi nararamdaman niya na ang kanyang buhay ay patuloy na pinupuno ng Dios.  Ang
kanyang pagbibigay ay nakabase sa pagpapala ng Dios sa kanya.  Siya ay nakatindig na patuloy sa harap
ng biyaya na na kay Jesu Cristo, ang biyaya ng krus.  Kanyang nakikita ang Anak ng Dios na namatay sa
krus, na isang biyaya para sa kanya, isang masamang makasalanan.  Kanyang nakikita ang Dios bilang
Siya na nagbibigay, at nagkakaloob, at nagbibigay pang muli, mula sa walang hanggang kayamanan na
na kay Jesus.  At siya ay tumutugon, hindi napipilitan, kundi masaya at nagagalak.
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Ito ay parang ganito:  Isang maliit na bata sa kindergarten sa paaralan ay may regalo para sa Araw ng
mga Ina tulad ng ibang bata rin sa paaralan:  isang maliit na putik (clay) sa kanyang mga kamay.
Tinulungan siya ng guro na hubugin ito sa pamamagitan ng mga pananalitang ito:  “Ginawa ko ang mga
kamay na ito sa sukat ng sa akin, at gumagawa ng isang pangako din.  Puwede mo ba itong tanggapin
bilang isang tanda na ipinapanalangin kita?”  Kanyang binalot ito.  At inihanda niya ito para sa kanyang
ina.  At narito na ang Araw ng mga Ina.  At binuksan ng ina ang mga regalo mula sa asawa at sa lahat
ng mga anak.  At narito ang isang maliit bata nakaupo sa tabi ng ina at kanyang sinabi,  “Buksan mo po
ang isang ito, Mommy.  Ito po muna ang buksan mo.  Buksan nyo na po.”  Gustong gusto niyang buksan
agad ito ng kanyang ina.  Ito ang nais niya.

Ito ang pangunahing usapin sa pagbibigay.  Ito ay kung paano nating tinatanaw ang Dios.  Kapag ating
minamasdan ang Dios, nakikita ba natin Siya na siyang masaganang nagpala, na Siyang matapat na
nangangalaga?  O ating tinitingnan ang Dios dahil lang sa layunin ng iglesia at sinasabing,  “Lahat ng ito
ang uubos sa akin.  Ang buhay ay ubos na sa dami ng hinihingi ng iglesia, isang kailangan dito at doon,
para sa Christian school, isang nakaparaming hinihinging Dios.  Lahat na lang inagaw sa akin!”  O
nararamdaman mo ba na sa pamamagitan ng biyaya ng Dios habang ikaw ay nakatingala sa Kanya, na
Kanya ka Niyang pinagpala, at ngayon, mula sa Kanyang pagpapala nais mong ibigay ito ng malaya?
Paano ka at ako nagbibigay?  Mayroon ba tayong biyaya ng pagbibigay?  Atin bang itinatanong na:
Magkano ang ititira ko?  O ang ating tanong ay:  Magkano ang ibibigay ko?

Ano ang tunay na nakapagbibigay sa iyo ng galak?  Ngayon kapag tinukoy ko ang mga bagay na ito, hindi
ko sinasabi na sila ay mali o makasalanan sa kanilang mga sarili.  Siyempre hindi.  Kundi tingnan mo ang
iyong puso.  Ano ang nakapagbibigay sa iyo ng kagalakan – isang magastos na pamamasyal sa mall, o
pagdadala ng pagkain para makatulong?  Ano ang nakapagbibigay sa iyo ng kagalakakan – isang bagong
pamingwit, o ibigay mo ang panahon mo sa Sabado para tulungan ang kapatiran sa kanilang bubungan?
Ano ang nakapagbibigay sa iyo ng kagalakakan – isang pares ng sapatos, isang bagong sasakyan, isang
malaking bahay, maraming damit, o “Panginoon, iniaalay ko ang aking sarili, sa Iyo pong biyaya, sa Iyo
po lamang”?  Paano mo tinatanaw ang iglesia?  Paano mo tinatanaw ang tawag ng iglesia at ng tawag ng
mga diakono sa ambagan?  Paano mo tinatanaw ang pondo ng inyong iglesia?  Paano mo tinatanaw ang
pagkakaloob ng pantulong para sa mga dukha?  Paano mo tinatanaw ang mga kaloob para sa misyon sa
ikalalaganap ng evangelio;  para sa Christian school at sa layunin nito para sa kaharian?  Mas mabuting
magbawas muna – ang ekonomiya ay hindi maganda.  Ano ang ititira ko?  Lahat ng ito ay babagsak kung
paano mo tinatanaw ang Dios.  Siya ba ang Tagatanggap, o Siya ba ang Tagapagbigay?

Nagbigay ng isang matinding halimbawa si apostol Pablo na aking tinukoy sa II Corinto 8:1-5 nang siya
ay magsalita ng kahirapang tumama sa mga iglesia ng Macedonia.  Sa basehan ng mga talatang iyon,
kung iyong maingat na pag-aaralan, masasabi mo kung ano ang aasahan mo sa mga pinili ng Dios kapag
mayroong pagbagsak ng ekonomiya, ganito rin ang patutunguhan ng pagbibigay sa iglesia… Oo, tama ang
narinig mo.  Sa basehan ng gayong mga salita darating ka sa pagwawakas na, madalas sa gitna ng
kasaganaan tayo bilang mga Cristiano ay nagiging napakatipid na magkaloob.  Habang maraming
ibinibigay ang Panginoon, marami din ang ating itinatabi para sa ating mga sarili.  Tayo ay nagiging
kuripot, ayon  sa ating likas na makasalanan.

Subalit ang mga iglesia sa Macedonia ay nasa malalim na kahirapan.  Sila tiyak ay nasa bagsak na
ekonomiya.  Ang mga kawal Romano ay nag-iikot sa kanilang lupain sa loob ng dalawang daang taon.
Sila ay nasa ilalim ng pamamahala ni Augustos Cesar na naghatid sa kanila ng matinding kahirapan.  Sila
ay pinag-usig.  At masasabi mo, kung ikaw ay nagmamaneho at binibilang mo ang iba’t ibang lawak ng
mga iglesia masasabi mo,  “Wala tayong aasahan sa iglesia ng Macedonia.  Hindi sa pangkat ng ating mga
taga suporta.  Ito ay dapat manggaling sa ibang lugar na lang.”  Subalit sinabi ni Pablo, sa mga taga
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Corinto,  “Tingnan ninyo ang ginawa ng biyaya ng Dios.  Sila ay masaganang nagbibigay mula sa kanilang
kalayaan.  Ang Biyaya ang kumilos sa kanilang mga puso.  Sila ay hindi naapektuhan, sila ay nasa ilalim
ng kahirapan.  Subalit ito ang biyaya.”  At ang biyaya mula sa hindi kaaya-ayang kalagayan – kung saan,
kung saan matatagpuan ang biyaya, doon hindi mo mahahanap ang tao na naghahanap.  Kung iyong
titingnan ang mga iglesia sa panahon ni Pablo, masasabi mo,  “ May malaking pangangailangan sa mga
dukhang banal sa Jerusalem.  Saan napupunta ang pera?  Marahil mula sa masaganang mga taga Efeso
o mula sa kasaganaan ng Antioquia.  Subalit tiyak hindi sa mga naghihirap na mga taga Macedonia!”  At
gayonman, ang mga nahihirapang mga Cristiano sa Macedonia ang tumugon ng masagana.

Paano naman ang iglesia?  Ang iglesia ay palaging taliwas sa sanlibutan.  Ang tunay na iglesia ni Jesu
Cristo ay hindi nababagay sa hubog ng sanlibutan.  Sa tunay na iglesia ni Jesu Cristo ay walang pag-atras
mula para sa ikabubuti ng kaharian at mula sa kahirapan.  Subalit sa isang bagsak na ekonomiya,
mahahahanap mo ang mga pinili ng Dios na nakakaalam ng biyaya ng Dios, nagsasama-sama, alang alang
sa pagsulong kaharian, para sa kabutihan ng iglesia at ng mahihirap.  At sila ay nagbibigay na may
sakripisyo.  

Mag-ingat sabi ng apostol, na hindi tayo magtanim ng katipiran.  II Corinto 9:6,  “Datapuwa't sinasabi ko,
Ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na; at ang naghahasik na sagana ay
magaani namang sagana.”  Sa mahinang ekonomiyang ito, kapag ang mga bagay ay humigpit na, huwag
sana tayong maging kabilang sa sakim sa pagbibigay sa iglesia.

Sasabihin mo nga,  “Oh, hindi ito ang panahon para sa panibagong ambagan para sa Christian school.
Hindi ito panahon para sa pagtataas ng gastusin para sa misyon at sa pagpapalaganap ng Salita ng Dios.
Lahat tayo ay nakatingin sa pagsapul ng stock market.  Mas mabuting maghintay muna tayo at
magmasid., kaya mas mabuti na magtipid muna.”  Kung tayo ay magtatanim ng may katipiran, tayo ay
aani din ng katipiran sa kaharian ng Dios.

Ang magtanim ng masagana sa kaharian.  Magtanim ayon sa kung ano ang ipinapangaral na itinatampok.
Magtanim ayon sa paraan na para sa misyon at sa pagpapalaganap ng Salita ng Dios.  Magtanim sa paraan
na ang mga bata at kanilang mga pangangailangan ng kanilang edukasyon at maging tampok para sa atin.
Narito ang ekonomiyang Reformed: Unahin mo ang kaharian ng Dios, at ang lahat ng mga bagay ay
idaragdag sa iyo.

Ang maliit na katotohanan sa ekonomiya ay mula sa Panginoon na siyang humahawak ng dagat at ng
mundo at lahat ng mga ginto at pilak ay nasa Kanyang mga kamay.

Paano tayo magbibigay?  Magbigay tayo ng masagana, nang may kusa, at masaya, sinusubukang ipakita
kung paano ang Panginoon ay nagbigay sa atin.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo para sa Iyo pong Salita at dalangin naming ang pagpapala nito sa
aming mga kaluluwa.  Sa pangalan ni Jesus naming ito dalangin,  Amen.


