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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. Carl Haak

Sa ating serye ng mga pangangaral sa nagdaang mga Linggo sa ating tugon sa mababang ekonomiya,
ating nakita, bilang mga anak ng Dios, na ang pagbulusok ng ekonomiya, sa ating bansa ay ipinadala
para sa ating kabutihan.  Ang ating Panginoong Jesu Cristo, sa Lucas 21, sinasabing sa huling mga
araw, na kapag nakita ng mga tao ang lahat ng kahatulan ng Dios ay bumabagsak na sa daigdig, ang
kanilang mga puso ay mapupuno ng pagkatakot.  Kaysa tumugon na may pagkatakot, ating tinitingnan
ang mga araw na ito na isang paalala ng makalangit nating Ama ng napakahalagang aral na ating
nakalimutan.

Una sa lahat, ating nakita na ang Dios ay nagpapaalala sa atin ng katotohanan na Kanyang tutugunan
ang ating panlupang mga pangangailangan.  Kanyang sinasabi na ang ating buhay ay hindi
kinapapalooban ng kasaganaan ng mga bagay na ating pag-aari, kundi sa halip ang maging mayaman
tungo sa Dios.  Kanyang pinaalalahanan tayo na ating unang hanapin ang kaharian ng Dios at ang
katuwiran nito, at hindi tayo magtrabaho para sa tinapay na nauubos kundi para sa tinapay na Kanyang
ibinibigay sa atin tungo sa walang hanggang buhay.

Higit pa rito, ating nakita, na pinapaalalahanan tayo ng Dios na tayo ay Kanyang mga katiwala.
Kanyang pag-aari ang lahat bilang Manlilikha at bilang Dios ng probidensya na Kanyang hawak ang mga
ito.   At Kanya rin hinahati-hati ang mga ito bilang isang dakilang soberano.  Ang pagbagsak ng
ekonomiya ay pagpalong espiritual ng Dios sa ating mga kamay.  At kapag ating inabot at nagsimulang
sabihin ang patungkol sa panlupang mga bagay,  “Ito ay akin, at ako may karapatan dito,”  hindi, wala
sa atin ang pag-aari.  Mayroon lamang tayong responsibilidad.

Ating nakita na nagpapaalala sa atin ang Dios ng pagkatawag sa atin upang gumawa at ang layunin
ng paggawa ay hindi upang magkamal ang milyun-milyon o upang magkamal ng higit pa sa ibang tao
o upang gumawa ng pangalan sa ating mga sarili.  Kundi ito ay trabaho bilang mga manggagawa ng
Dios.  Ito ay upang magalak sa kabutihan ng kakayahan sa malusog na paggawa.  Ito ay upang
magkaroon tayo ng mga priorities o pagkauna sa paghahanap muna ng Kanyang kaharian.

At, noong nakaraang linggo, tayo ay pinaalalahanan ng Salita ng Dios ng biyaya ng pagkakaloob, na
tayo ay magkaroon ng puso na nakaugnay sa Dios hindi bilang Tagagawa ng lahat ng mga bagay, kundi
Siya na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay.  At buhat sa masagana, masaya, pusong may
pagnanais, tayo ay dapat mag-ambag para sa mga pangangailangan ng kaharian ng Dios:  ang iglesia,
ang dukha, ang mga paaralang Cristiano.  Anoman para sa kaharian, tayo ay dapat mag-ambag na may
kusa at nagagalak bilang isang pagkakataon na Kanyang ibinibigay sa atin.
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Nais ngayong marinig ang isang babala ng Dios laban sa kasalanan ng pagiging materyalismo.  Ito ay
matatagpuan sa aklat ng Mga Kawikaan, kabanatang 23, kung saan ating mababasa sa talatang 4 at
5:  “Huwag kang mainip sa pagyaman; tumigil ka sa iyong sariling karunungan.  Iyo bang itititig ang
iyong mga mata sa wala? Sapagka't ang mga kayamanan, ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng agila
na lumilipad sa dakong langit.”  Dito tayo ay hinarap na may isang pangunahing katanungan:  Bakit ka
nagta-trabaho?  Mas simpleng tanong:  “Ano ang layunin ng iyong pamilya; ano ang iyong pansariling
layunin?  At paano ang kaibahan ng layuning ito sa mga di mananampalataya?

Inilalarawan ng kawikaang ito ang isang materyalismong tao.  Siya ay isang tao naghahanp-buhay
upang yumaman.  Hindi niya pinapansin ang Salita ng Dios.  Hindi niya pinapansin ang katotohanan
na ang Dios ang may-ari ng lahat ng mga bagay.  Kanyang iniisip na ang buhay ay binubuo nang kung
ano ang mayroon siya.  Tinitingnan niya ang buhay sa isang antas lamang: ang panlupa, material na
antas.  Hindi niya nakikita ang Dios.  Hindi niya nakikita ang sarili niyang kaluluwa.

Sinasabi ni Jesus na siya ay hangal.  Sinabi ni Jesus sa Lucas 12 na ang kagustuhan ng tao ay binubuo
hindi nang kasaganaan ng mga bagay na kanyang pag-aari.  At Siya ay nagpatuloy sa talinghaga upang
sabihin na ang isang tao na nag aakala na makakaya niyang pakainin ang kanyang kaluluwa ng
panlupang mga bagay,  “Ikaw na hangal, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa; at ang mga
bagay na inihanda mo, ay mapapa sa kanino kaya?”

Dapat tayong bigyan babala tungkol sa dios-diosan, para sa pag-iimbot, sinasabi ng Kasulatan (Col.
3:5), ito ay dios-diosan.  Kung ikaw ay naghahanap-buhay at kung ang iyong layunin upang yumaman
lang, sinasabi ng Dios na ikaw ay may dios-diosan, ikaw ay may sala ng pagkakaroon ng dios-diosan.
Binuksan mo ang iyong tahanan sa mga dios-diosan – lahat ng uri ng mga dios-diosan sa inyong
tahanan.

Ang kasalanang ito ay kasalanan na sagabal sa tipanan ng pamilya.  Sinisira ng materyalismo ang
tipanang pamilya sa maraming paraan.

Isipin mo si Lot.  Si Lot na siyang nahiwalay mula kay Abraham, na itinayo ang kanyang tolda sa
kasaganaan ng Sodoma.  At ating natuklasan, siya ay namuhay sa Sodoma, at ang kanyang maybahay
at kanyang mga anak ay naglagak ng kanilang puso sa Sodoma, hindi sa kaharian nila dati.

Kaya, bakit ka naghahanap-buhay?  Ano ang iyong layunin?  Upang magkaroon ka tulad ng mayroon
ang iba.  Upang maabot mo ang pangarap ng mga Amerikano?  Upang magtamasa ka ng higit sa
mayroon ang ama mo?  Upang mapanatili mo ang pera mo sa kalakalan?  Naghahanap buhay ka lang
ba para magkaroon ka ng usong damit, isang malaking tahanan, na may maraming kalayawan?  At ang
dulot ng lahat kapag natamasa mo na ang mga ito sa iyong tahanan ay kawalang kakuntentuhan, selos,
inggit, sarili?  Malaking dios-diosan ng sarili:  makipot na puso, walang ugnayan.

Mga maliliit na anak ng pananampalataya, huwag kayong mag-trabaho upang yumaman, kundi sa halip
tahakin natin ang mataas na pagkatawag na nasa atin kay Cristo Jesus.  Anoman ang inyong ginagawa,
gawin ito para sa kaluwalhatian ng Dios!

Tulad nang nasabi ko na, ang kawikaan na aking sinipi (23:4) ay isang babala laban sa kasalanan ng
materyalismo.  “Huwag kang mainip sa pagyaman; tumigil ka sa iyong sariling karunungan.”  Dito ang
Kasulatan ay nagnanais na alisin mula sa atin ang kanser ng pagkamakasarili.  Linawin natin ang ibig
sabihin nito.
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Hindi nito ibig sabihin na mali ang gumawa at gumawa na may kasipagan.  Ating nakita ito noong
nakaraang linggo lang, na ang paggawa ay isang pagkatawag ng Dios na ibinibigay sa atin.  Ito ay
isang mabuting pagkatawag, at hindi tayo dapat maging tamad, na isang malaking kasalanan.  O hindi
rin ibig sabihin nito na mali ang gumawa para sa pera at hanapin ang kapalit mula sa iyong puhunan,
upang tumaas pa ang iyong sinasahod, o mamuhunan ng iyong pera na may katalinuhan.  Tayo ay mga
katiwala ng Dios sa Kanyang bahay at tayo ay tinawag upang mamuhanan sa Kanyang kabutihan ng
maingat sa Kanyang pangalan.

At marami pa.  Hindi ibig sabihin na kung payamanin man tayo ng Panginoon upang sumagana, may
kamalian dito.  Mga Kawikaan 10:22:  “Ang pagpapala ng Panginoon, ay nagpapayaman, at hindi niya
idinadagdag ang kapanglawan.”  Kahit pa sa pinakamatalim na babala sa panganib ng pagyaman,
binigyang diin ito ng apostol (at aking tinutukoy ko ngayon ay ang I Timoteo 6:17), kung saan binalaan
si Timoteo na “Pagsabihan mo silang mayayaman… na huwag silang magmataas,” gayon pa man, sa
talatang ito, ang apostol (ang Espiritu Santo) ay nagsasabi na “binigyan tayo ng sagana sa lahat ng
mga bagay upang magalak,” sabi ng Dios.  Kapag pinagpala tayo ng Dios ng kayamanan, hindi ito isang
bagay na dapat paghinalaan, kundi magalak tayo sa mga bagay na ito.  At hindi natin kailangang
maramdaman ang sala sa ibabaw ng pag-unlad na ito.

Subalit ano ang babala sa atin ng Salita ng Dios laban dito?  Ito ay napakasimple.  Ang
maghanap-buhay na may layunin upang yumaman – naghahanap-buhay ako dahil gusto ko pa ng mas
marami gusto kong yumaman.

Si Solomon ay nagsalita tungkol sa isang tao na may dedikasyon.  Siya ay nagpapatuloy sa paggawa
na may layunin.  Siya ay nagpapakahirap sa paggawa.  At kung tatanungin mo siya,  “Bakit ka
gumagawa ng gusto?”  sasabihin niya,  “Upang mapabilis ako, upang yumaman ako, upang magtamasa
pa ako ng mas higit pa, upang mas dumami pa ang pera ko kaysa sa pera ng magulang ko, upang
umunlad pa ang aking negosyo, upang magtamasa ako ng mas maraming panlupang kasiyahan at
kalayawan.”

Ating itatanong, Bakit nga ba ako (ikaw) gumagawa?  Paano mo sasagutin ang tanong na ito bilang
anak ng Dios?  Ito ba ay kasagutan na iba sa sagot ng nasa sanlibutan?  Ito dapat ay iba.  Minsang
sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad,  “Mga anak, anong mas higit meron kayo sa iba?”  Para itong
ganito, paano mo kinikilala ang kaibahan ng sarili mo mula sa iba na nasa sanlibutan at hindi
sumasampalataya sa Akin?  Ano ang layunin mo?  Ano ang alam mo sa paggawa?  Paano naiiba ang
kaasalan mo sa paggawa mula sa sanlibutan?

Sinasabi ng Kawikaan sa atin, Magtrabaho hindi upang magpayaman.  At pagkatapos nagpatuloy pa
sa pagsasabi, tumigil  ka sa iyong sariling karunungan.  Ano ang sarili mong karunungan?  Ang ating
sariling karunungan ay ang hiwalay sa Dios: habang dumarami ang mayroon ka, mas magiging masaya
ka.  Ang mabuting buhay ay nasa paligid lang.  Ang pera ang gumawa sa tao.  Dapat ka pang
magkaroon ng marami, nararapat sa iyo ang sagana.  Tumigil ka, ang sabi ng Salita ng Dios, mula sa
sarili mong karunungan.  Ibaba mo ang sarili mo, sa pamamagitan ng biyaya ng Dios, sa harapan ng
krus at hanapin mo ang karunungan na mula sa Dios, ang karunungan na nasa itaas.

Sa talatang 5 ng Mga Kawikaan 23, ang tanong na itinanong ay,  “Iyo bang itititig ang iyong mga mata
sa wala?”  Ang ititig mo ang iyong mga mata sa isang bagay na nangangahulugang ito ay bumibihag
ng iyong kaisipan at ng iyong pagnanasa.  Ang ititig mo ang iyong mata sa sasakyang iyon, sa bahay
na iyon, tapos biglang mong sasabihin,  “Mahal, kailangan natin ito.  Kailangang magkaroon tayo nito.
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Sa Katunayan, hindi tayo magiging masaya kung wala iyon.”  Isipin mo ang asawa ni Lot.  Kanino niya
itinitig ang kanyang mga mata?  Sa Dios, sa Kanyang mga pangako, sa walang katapusang kaharian,
sa isang lubos na katuwiran sa Jesu Cristo ba?  Hindi, itinitig niya ang kanyang mga mata sa Sodoma.
Kaya siya ay lumingon.  Ang kanyang mga mata ay may dalawang pagpipilian:  Makakatitig siya sa
harapan sa biyaya ng Dios, sa walang katapusan, o lilingon siya.  At siya ay lumingon.  Dahil ang puso
ay nasa mga larawan, mga bagay, mga antigo, mga damit, mga tahanan.  Ang kanyang puso ay narito.
Inisip niya na makakahanap siya ng lugar at kasiyahan sa gayong mga bagay.

Mga anak, mag-trabaho hindi upang yumaman.

Ang babala dito ay ang maghanap-buhay hindi para sa sarili, ang gumawa hindi para sa sariling pag-
unlad at pag-aari.  Kundi sa halip, tayo ay maghanap-buhay bilang mga alipin o katiwala sa paglilingkod
sa Dios sa lahat nang mayroon tayo.  Nakita mo, ang Cristianismo ay isang matapang na katotohanan.
Ito ay taliwas sa sanlibutan.  Ito ay katotonanang nabase sa biyaya, kung ano ang magagawa ng biyaya
ng Dios sa puso at sa isipan ng isang lalaki o babae.  Ang biyayang ito ay naipakita sa Colosas 3:22-24,
kung saan sinasabi ng apostol,  “Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong
ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay
lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon:   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 Jesucristo.”  Ito ngayon ay nagpapahayag sa Cristianong
naghahanap-buhay.  Ano dapat ang ating motibo, ano dapat ang ating ninanasa, bakit tayo gumagawa
kung ano ang gagawin, bakit tayo kailangang gumising sa umaga, bakit natin isinusulong ang ating
negosyo?  At ang sagot ng anak ng Dios ay:  Ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito upang
paglingkuran si Cristo na Panginoon.  Ginagawa natin ang lahat ng mga bagay upang hanapin ang
Kanyang kaharian, ang kaharian ng langit na nasa itaas.

Kaya, bakit tayo gumagawa?  Ano ang layunin ng inyong pamilya?  Ano ang buhay sa iyo?  Ano ang
pananaw mo sa makasanlibutang-buhay?

Napakadali, siyempre, ang magdahilan sa ating mga sarili dito, upang sabihing, “Hindi, hindi ako
nagmamahal sa pera.  Masaya ako sa kung ano meron ako.  Ako ay may payak na kabuhayan.
Nakikipaglaban ako, sumusubok na tumulong sa iglesia at sa kapakanan ng kaharian.”  Hindi pa tapos
ang Salita ng Dios sa atin kung sasagutin natin Siya ng ganito.   Ang Kanyang Salita ay nagbababala
sa ating puso.

Nasaan ang iyong puso?  Ito ba ay nasa malapad na daan o nasa makipot na daan?  Ano ang minimithi
mo sa buhay:  seguridad sa pananalapi, o maging matapat sa kaharian?  Paano naman ang selos sa
puso mo sa kung anong meron ang iba, sa naibabayad nila, para sa kanilang tahanan, negosyo, at
kagandahan?  Paano mo kinikilala ang sarili mo?  Sa kung anong meron ka, sa kung anong magagawa
mo, sa kung anong kasuotan meron ka?  O ito ba ay sa kung anong biyaya meron ka kay Jesu Cristo?

Binabalewala mo ba ang iyong pamilya?  Binabalewala mo ba ang iglesia?  Bakit?  Dahil ikaw ba ay
walang hanggan, walang katapusang naghahanap ng panlupang mga bagay at walang wala kang
panahon para sa espiritual na mga bagay?  Nakikita mo ba na napakahirap maging matulungin?
Masama ba ang loob mo sa katotohanan na ang 30%, 40%, 50%, 60% ng iyong kabuhayan ay
napupunta sa kaharian ng Dios at sa kapakanan nito?  Ikaw ba ay naghahanap-buhay para sa sarili mo
o para sa Dios?
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Hindi lamang tayo binibigyan ng babala ng kawikaan kundi ito rin ay nagbibigay sa atin ng mabuting
pagtuturo kung bakit tayo dapat sumunod sa babala.  Sinasabi nito sa atin, una sa lahat, na ang
panlupang mga bagay na makakapagpa-tukso sa ating puso ay nauubos at mapandaya.  Ilalagay mo
ba ang puso mo sa hindi naman dapat?  ang tanong ng kawikaan.  Dahil ang yaman ay nagiging
pakpak sa sarili nila.  Lumilipad sila na gaya sa agila patungong kalangitan.  Inilalaan mo ba ang puso
sa ganoong hindi naman dapat?

Narito ngayon sa iyo ang karunungan at ang katotohanan ng Dios, isang karunungan na hindi mo
matatamo sa sanlibutan.  Sinasabi ng tao na ang panlupang mga bagay, ari-arian ay totoo.  Kapag
mayroon ka nito, lalo na kapag mayroon kang ginto o pilak, eh, iba ka.  Sinasabi ng tao, ang mga
tungkol sa espiritual na bagay – sino ba ang makakaalam nito?  Anong mabuti ang maidudulot nito sa
iyo?  Maganda kung meron ka nito.  Marahil sa mga araw ng pagluha at kalungkutan, magiging
maganda kung meron kang isang uri ng espiritual na buhay.  Pero hindi iyan ang tunay na daigdig.
Tayo ay nasa totoong daigdig na ating hinahanap ang mga bagay na panlupa.

At sinasabi ng Dios, “Maling mali kayo.  Ikaw ay nagkakamali.  Ang lahat ng mga bagay na panlupa,
lahat ng nakikita ng mga mata mo, lahat ng pinaglalagakan ng puso ng tao, ay isa lamang ilusyon.  Ito
ay mapaparam sa isang araw.  Hindi ito makakasiya.  Hindi ito magpapatuloy.”  Sinasabi ng Dios,  “Ako,
Ako lamang ang totoo.  Ako ang bukal ng buhay na walang hanggan.  Ang mahiwalay kayo sa Akin ay
kalungkutan at dalamhati lang.  Sa Akin ay buhay.”

Ngayon, ilalaan mo ba ang iyong puso sa hindi naman dapat?  Ang mga bagay na panlupa, mga
ari-arian, ay mga malikmata.  Ito ay mawawala sa isang araw lang.  Hindi ito magpapatuloy sa tulad
ng inaasahan mo na meron ka ngayon.  Ang mga ito ay mapandaya.  Hindi ka mapapasaya nito.
Tingnan mo ang mga tao sa daigdig, ang milyun-milyon at ngayon, ay mga kaluluwang pinapahirapan
ni Satanas.  Dahil ang mga bagay na panlupa ay hindi makakapagpasaya.  Ang Dios lamang ang
katuparan ng kagalakan.  Ang Dios ang Nag-iisang makakapagpasaya sa iyo.  Mga Awit 16:11,  “Sa
iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.”   

Narito samakatuwid, ang prinsipyo.  Ito ay prinsipyo tungkol sa laman.  Ito ay prinsipyo ng laman para
sa pera, o para sa mga bagay, para sa pakikipagtalik, para sa nakalalasing na inumin.  Ilaan mo ang
iyong puso sa isang bagay na hindi sa Dios, at hindi lang ito hindi nagpapasaya, kundi iiwan ka ng mga
bagay na ito na walang wala at iiwanan kang nangangailangan pa rin ng higit pa at ng mas marami pa.
Basahin mo ang Mga Kawikaan 30:15 at 16.  Matatapos ka sa salitang,  “Bigyan mo, Bigyan mo, Bigyan
mo.  Hindi pa rin ito sapat.”

Sa kalawakan, nilikha ng Dios kung ano ang tinawag na isang madilim na lagusan o black hole, sinasabi
nila, hinihigop nito ang lahat sa sarili niya at walang itinitira.  Bakit lumikha ang Dios ng isang bagay
na kagaya nito?  Sasabihin ko sa iyo kung bakit.  Upang ipakita sa iyo kung ano ang kasalanan sa
laman.  Kapag ginawa mong sentro ng kalawakan ang sarili mo, pera, mga bagay, kalayawan at hindi
ang Dios, hinihigop mo ang lahat ng mga bagay patungo sa isang walang katapusang kakapusan.

Subalit meron pa.  Hindi lamang ang mga bagay na panlupa ang lilipas, kundi may iba pang
kadahilanan dito.  At ito ay, tulad ng binibigyang diin ng kawikaan, ang panganib ng ilagay ang puso
mo sa mga bagay na panlupa.  Hindi lang ito mawawalang bigla, kundi maghahatid ito ng pait sa iyo.
Ang pagmamahal sa kayamanan ay naghahatid sa lahat ng uri ng kasalanan: selos, inggit, kawalang
kakuntentuhan, makasarili.  Kahit ang lamay sa patay ay naghahatid din ng hindi mabuti.   Kahit pa
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man ang labi ng yumaong ina o ama ay nailibing na, may awayan para sa usapin ng mamanahin.  Sino
ang makakakuha nito?

Subalit ang panganib ay marami pa.  Ang pagmamahal sa pagyaman ay nagiging pader sa pag-ibig ng
Dios, dahil walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon.  Kanyang iibigin ang isa
at kamumuhian ang isa.  “Hindi kayo makakapaglingkod sa Dios at sa kayamanan.”  Ang nagmamahal
sa pagyaman ay nagbubukas sa pintuan sa pagkawala sa pag-ibig niya sa Dios, sa matinding
pagkalimot, sa kayabangan, sa pamumuhay na matigas ang ulo.

Ang kapalit ay, sa biyaya ng Dios, ang maghanap-buhay para sa karne na maibibigay ng Anak ng Tao
sa iyo (Juan 6:27).  Mag trabaho sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng lahat ng inyong gawa, ang
Salita ng Dios, ang mana na buhat sa langit, ang tunay na Salita ng Dios, lalo ang iglesia kung saan ang
Salita ng Dios ay dalisay na itinuro sa iyo – na ito ang mismong punto sa iyong buhay.  Mag trabaho
ka para dito.  Maglaan ka ng pagsisikap para dito.  Kailangan nito ang kasipagan.  Ang makita na ang
iyong lamesa ay napupuno ng laman para sa iyong mga anak – hindi napupuno ng mga bagay na
panlupa, kundi nang lamesang napupuno ng mga bagay na espiritual, ang mga bagay sa kaharian ng
Dios, ang mga katotohanan ng Salita ng Dios.  Panghawakan ang buhay na walang hanggan.

Ang kapalit ay, sa biyaya ng Dios, ang gumawa upang yumamang patungkol sa Dios, unang hinahanap
ang mga bagay ng Dios.  Isipin mo ang inyong espiritual na kapanganakan.  Isipin mo ang katotohanan
na ikaw ay ipinanganak para sa buhay na ito sa itaas, na kay Jesu Cristo ikaw ay nananatili sa mga
yaman.  Isipin mo ang mga pagpapala ng tipan ng Dios.  Isipin mo kung saan ang tunay na kasiyahan
ay matatagpuan.  Hindi ito matatagpuan sa mga bagay sa mundo.  Ito ay matatagpuan sa Dios.  Isipin
mo ang mga bagay na nagpapagalak sa iyo.  Hindi ito ang iyong isinusuot, hindi kung saan ka nakatira
o kung ano ang iyong minamaneho.  Ito ay si Jesu Cristo, ang tunay at walang hanggang kayamanan.

Ipinagkakaloob ng Dios ang gayong pananampalataya sa katotohanan ng Kanyang Salita sa atin na,
sa pag-unawa ng kaluwalhatian sa ating mga kaluluwa, magagawa natin, kasama ni Moses, na hangaan
ang paninisi ni Cristo sa yaman kaysa sa kayamanan ng Ehipto, na may paggalang sa kabayaran ng
gantimpala na nasa atin kay Cristo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita, at aming hiling, sa pamamagitan ni Jesu Cristo, na
maisagawa ito sa araw na ito sa aming mga puso.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


