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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 30:7-9

“Huwag Mo Akong Bigyan ng Kasalatan o Kayamanan Man”

Rev. Carl Haak

Ang kahirapang pang-ekonomiya na inihatid ng Dios sa ating bansa ay sinadya ng Dios upang ipakita
ang kaibahan na magagawa ng Kanyang biyaya sa buhay ng isang mananampalataya.  Ang kaibahan
ay makikita kung paano tayo tumugon.  Paano ka tumugon?  At paano naiiba ang iyong tugon bilang
Cristiano mula sa tugon ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon?

Sa Lucas 21, nang ang Panginoon ay nangungusap sa atin tungkol sa mga tanda sa huling mga araw
at sa mga pangyayaring nagaganap bago ang Kanyang ikalawang pagbabalik, nang Siya ay
nangungusap tungkol sa pagbagsak ng lahat ng pinahahalagahan ng mga tao, magkagayon ay
inilalarawan ng Panginoon ang sanlibutan sa ganitong paraan:  “Ang mga tao ay manlulupaypay dahil
sa takot,” sabi Niya sa talatang 26, “at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat
ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig.”  Sinasabi ng Panginoon na ang puso ng mga tao
na hindi nakakakilala sa Kanya ay lulubog.  Ang kanilang mga mata ay mapupuno ng pangamba at
sasambit ng katakutan kapag ang mga bagay na kanilang pinagtiwalaan at ikinabuhay ay mawasak at
mawala.  At pagkatapos sa talatang 28, tumutukoy sa Kanyang mga anak, sila na kabilang sa Kanya
sa pamamagitan ng tipan ng pag-ibig, tumutukoy sa kanila na nagtitiwala sa Kanya, sinabi Niya, “Kapag
nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito [iyon ay, parehong mga bagay din], tumingala kayo at
itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang katubusan ninyo.”  Inilararawan Niya ang
Kanyang mga anak sa parehong kalagayan at katayuan ng may nakatingalang ulo, tiwalang nakatingin,
may pag-asang puso, nakikitang ang Panginoong Dios na makapangyarihang lubos ay naghahari, at
inihahatid sa anak ng Dios, sa pamamagitan ng gayong hirap, ang kanyang walang hanggang pag-asa
sa kaluwalhatian.

Kaya, paano ka tumutugon sa matamlay na industriya ng pabahay, sa pagkatanggal sa trabaho, sa
pagbabawas?  Ninanais ng Dios na Siya ay maluwalhati sa Kanyang mga anak sa kung paano tayo
tumugon sa mga gayong bagay, at ang tugon ng pananampalataya ay mapapansin sa gitna ng
sanlibutang ito sa Kanyang kaluwalhatian.

Tiningnan na natin ang mga bagay na ito nang nakaraan buwan, at ang tugon ng Cristiano.  Narinig
natin ang limang salita mula sa Dios.  Ang una:  Tiyak na pupunan ng Dios ang ating mga
pangangailangan.  Sinabi ni Jesus, “Nalalaman ng Aking Ama ang inyong kailangan.”  Pangalawa:
Nakita natin na tayo ay mga katiwala ng mga bagay ng Panginoon – na ang lahat ng bagay ay pag-aari
Niya at tayo ay mga may pananagutang katiwala, hindi kailanman may-ari kundi laging may
pananagutan sa mga bagay na ibinigay Niya.  Nakita natin, pangatlo, na ang paggawa ay isang banal
na pagkatawag.  Ito ay nangangailangan ng pagsisikap.  Dapat nating iwasan ang lahat ng katamaran.
Pang-apat, nakita natin na dapat tayong magbigay sa kaharian mula sa karanasan ng biyaya – na
mayroong biyaya ng pagbibigay, at dapat nating makita ang Dios bilang dakilang Tagapagbigay, hindi
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bilang dakilang Tagakuha mula sa atin.  At sa huli, nang nakaraang linggo, narinig natin mula sa mga
Kasulatan ang babala na hindi tayo dapat magtrabaho upang yumaman, na ang ating layunin sa buhay
na ito ay hindi lamang upang makaipon ng higit sa mga bagay sa buhay na ito, kundi dapat tayong
magtrabaho lagi upang maging mayaman tungo sa Dios.

Ngayon ay tatapusin natin ang serye sa pamamagitan ng tawag upang manalangin.  Sapagkat, tiyak,
na ang panalangin ay ang tugon ng anak ng Dios sa bawat pangyayari at bawat kalagayan sa buhay.

Nananalangin ka ba?  Nananalangin ka ba sa ilalim ng mga kalagayang ito kung saan nasusumpungan
natin ang ating sarili sa pamamagitan ng probidensya ng Dios?  Ikaw ba, sa pamamagitan ng
panalangin, ay nagpapasakop kapag nagtatanggal ang Panginoon, kapag nakatanggap ka ng pabatid
ng pagkatanggal sa trabaho?  Lumalapit ka ba sa Dios sa panalangin?

O ang kasaganaan ng nakaraang dalawampu o tatlumpung taon ay gumawa nang lubos sa ating mga
puso na ngayon ay mahal na natin at nakadepende sa makalupa?  Tayo ba’y naging bulagsak sa ating
paggasta?  Ang pinakamalaking kasiyahan ba sa ating buhay ay bumili ng mga bagong bagay at
magkaroon ng mga bagong bagay?  O ang pinakamalaking kasiyahan ng ating mga puso ay Dios, si
Cristo, ang iglesia, ang ating espiritwal na buhay?  Naniniwala na ba tayo na ayos lang ang malubog
sa utang?  O mas nagagalak tayo sa mukha ni Jesu Cristo na nag-alis sa atin mula sa utang ng ating
mga kasalanan?  Ang atin bang mga pinahahalagahan ay tama? 

Ang sagot sa marami sa mga katanungang ito ay matatagpuan sa sagot sa tanong na ito:
Nananalangin ka ba?  At nananalangin ka ba araw-araw tungkol sa lahat ng mga bagay na ito ng
makalupang pagkain, pag-aari, makalupang mga bagay, trabaho?  Sa pamamagitan ng panalangin,
itinatama mo ba ang mga pinahahalagahan mong makalupang bagay?

Sa aklat ng Mga Kawikaan, kapitulo 30 mayroon tayong mga kawikaan ng isang lalaking tinatawag na
Agur.  Si Solomon, sa aklat ng Mga Kawikaan, ay nagbibigay hindi lamang ng mga kawikaan na siya
mismo ang sumulat na kinasihan ng Espiritu, kundi maging ng ibang mga kawikaan na kanyang tinipon.
At tinipon niya ang ilan mula sa lalaking tinatawag na Agur.  Sa kapitulong 30, ang mga talatang 7-9,
si Agur ay nanalangin ng mga sumusunod:  “Dalawang bagay ang sa iyo’y aking hinihiling; bago ako
mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin.  Ilayo  mo sa akin ang daya at kasinungalingan; huwag mo
akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man; pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan,
baka ako’y mabusog, at itakuwil kita at sabihin ko, Sino ang Panginoon?  O baka ako’y maging dukha,
at ako’y magnakaw, at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan.”

Dito ay sinasabi ng anak ng Dios na siya ay malapit ng mamatay.  Siya ay humihiling ng bagay na
ibibigay sa kanya ng Panginoon bago siya mamatay.  Siya ay nananalangin ng mataimtim ng isang
mamatay na makasalanan.  Ang pagtanaw ng kamatayan ay nasa harapan niya at nais pa niya ang
isang bagay sa Dios.  

Ano ang ipinapanalangin mo kapag naiisip mo ang kamatayan?  Sa sanlibutan:  “Panginoon, isa pang
maikling panahon ng kalayawan.  Ano kaya kung konti pang materyal na bagay para maranasan namin
kung paano yumaman at magkaroon ng lahat – higit pang kalayawan, tatlong gabi at apat na araw na
libreng bakasyon sa Las Vegas?”  Ang anak ng Dios ay idinadalangin ang dalawang bagay na ito.  Una:
“Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan.”  Ang daya ay ang hungkag na pag-ibig sa mga
makalupang bagay, at ang kasinungalingan ay ang pagdaraya o paglilinlang na nagtatago o nagtatakip
sa kasalanan mula sa kaalaman at kamalayan ng isang tao upang siya, una sa lahat, ay manalangin
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para sa higit pang kabanalan – upang mamuhay siya ng puno, puspos na buhay, na nananangan sa
biyaya ng Dios.  At pangalawa, idinadalangin niya:  “Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o
kayamanan man; pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan.”

Siya ay napaka espiritwal na tao.  Kilala niya ang sarili niyang puso.  Ang talagang idinadalangin niya
ay kakontentuhan.  Alam niya, sa pagharap niya sa kamatayan, na buong buhay niya kailangan niyang
magpakahirap patungkol sa materyal na mga bagay.  At ngayon hinihiling niya sa Panginoon,
“Panginoon, alisin mo sa akin ang kasakiman at materyalismo, alisin mo sa akin ang kabalisahan, at
hayaan mong maging malaya ako mula sa pagkayamot at pag-aalala tungkol sa mga makalupang
bagay.  Sa halip ay hayaang mamuhay ako sa kakontentuhan para sa Iyong kaluwalhatian, na
nagtitiwala sa Iyo araw-araw.  Bago ako mamatay, ipagkaloob Mo sa akin na tamasahin ko ang lihim
ng katontentuhan, ang lihim na lahat ng mga dinala na sa yakap ng Tagapagligtas, na si Jesu Cristo,
ay ibinigay upang matikman.”

Siya kung gayon ay nanalangin ng napaka simple.  Ang puso ng kanyang panalangin ay “Pakainin mo
ako ng pagkain na aking kinakailangan.”  Sa literal, sinasabi niya ang “aking nakatalagang bahagi,”
kaya’t kanyang sinasabi, “Panginoon, pinagpapasyahan Mo ang dami at Iyong sinusukat iyon para sa
akin at ibinibigay iyon sa akin bawat araw.”  Pansining kasama ko na hinihiling niya, “Panginoon,
pakainin mo ako.”  Hindi niya sinasabi, “Panginoon, bayaran Mo ako sa utang Mo.  Pinaghirapan ko ito.
Alam kong darating ito.  May karapatan ako dito.”  Hindi, nauunawaan niya ang tamang relasyon.
Nalalaman niya na ang Dios ang nagpupuno ng ating mga pangangailangan, na wala tayong karapatan
sa kanila.  Alam mo ba iyon?  Tinitingnan mo ba ang mga makalupang bagay bilang bagay na nararapat
sa iyo, na mayroon kang karapatan dito, na iyong pinagsikapan, na iyong pag-aari, na darating sa iyo?
Ang biyaya ng Dios ay itinatama tayo at pinaaalalahanan tayo na ang Dios ang mapagbiyayang
nagbigay, at matapat na magbibigay bawat araw, ng ating pangangailangan.

Mababasa natin sa I Corinto 4:7:  “Sapagkat sino ang nakakakita ng kaibhan mo?  At ano ang nasa iyo
na hindi mo tinanggap?  At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo
tinanggap?”  Hindi mahalaga kung gaano karami ang mayroon ka, gaano mo pinaghirapan ito.  Oo,
kailangan mong magpakahirap subalit, gayunpaman, ang Dios ang soberanong nagmamay-ari at
namamahagi, kung kaya’t tayo ay nananalangin, tayo’y humihiling, hindi dahil may utang sa atin ang
Dios kundi, ayon sa sariling habag ng ating Panginoon, alang-alang kay Jesus, idinadalangin natin:
“Ibigay Mo sa akin ang daming kailangan ko ngayon.”

Pansinin din, na si Agur ay nagtuturo sa atin na ang Panginoong Dios na makapangyarihan ang
nagpapasya ng dami na kailangan natin.  Ang Dios ang nagpapasya, kung gayon, ng ating
pangangailangan at hindi ang ating mga sarili – kung ano ang kailangan natin ngayon.  Sabi ni Agur,
“Panginoon, huwag masyadong marami, huwag masyadong kaunti, dahil Iyong nakikita ang lahat ng
mga bagay mula sa Iyong makalangit na karunungan at kapangyarihan, ipagkaloob Mo sa akin ang
eksaktong kailangan ko.”  Ang kanyang panalangin ay espiritwal.  Hindi lamang niya hinihiling ang
pisikal na mga bagay, kundi para sa emosyonal na pangangailangan, ang espiritwal na pangangailangan
– ang nakatalagang bahagi para sa akin bilang anak ng Dios ngayon.

Kadalasan hindi ba totoo, mga minamahal sa Panginoong Jesu Cristo, na ikaw at ako ay mga dakilang
mapag-imbak, na ang hilig ng ating laman ay mag-imbak?  Kailangan natin, sinasabi natin, na makita
ang panustos para sa mahabang panahon.  Maaari nating pagtiwalaan ang Panginoon, sabi natin, kapag
ang imbakan ay puno, kapag ang paminggalan ay puno, kapag ang koleksyon ay mukhang maayos at
tila sapat na para sa anumang maaring mangyari.  Si Agur ay nananalangin ng kaiba kay sa diyan.
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Sinasabi niya, “Panginoon, ibigay mo sa akin ang nakatalagang habag at biyaya, ang kinakailangang
makalupang pagkain, para sa aking trabaho at buhay ngayon.”

Ngunit itinatanong mo sa akin, “Gaano kung gayon ang sapat?  Ano itong nakatalagang bahagi?”  At
sumasagot ang Biblia na ang nakatalagang bahaging ito ay iba-iba bawat araw, sa bawat tao, sa bawat
kalagayan.  Naalala ninyo si Jacob nang umalis siya tungong Haran dahil nais siyang patayin ng
kanyang kapatid na si Esau at pinapunta siya ng kanyang ama at ina sa Haran.  Ang kailangan niya
nang araw na iyon ay dinala niya sa kanyang supot.  Subalit nang siya ay bumalik mga dalawampu o
higit pang taon  pagkatapos, may kasama na siyang maraming anak at mga kawan at ari-arian.  Ang
kanyang pangangailangan ay lumaki kasama ang pamilya.
Ngunit ang sagot sa iyong tanong, Ano itong nakatalagang bahagi? ay “Hindi namin alam.”  Oo, tayo
ay mga katiwala.  Dapat tayong magkaroon ng mga pag-uungos at pagtatantiya.  Ngunit ang lahat
nang ito ay sa ilalim pa rin ng kalooban ng Panginoon.  Hindi natin alam kung ano ang kakailanganin
natin sa taong ito o sa buwang ito.  Gumagawa tayo ng badyet, tama.  Tayo ay namumuhay ng may
pananagutan.  Iyon din, ay tama.  Ngunit hindi natin alam.  Ang Panginoon ay maaaring magpadala
ng kanser o karamdaman.  At kung gayon ay kailangan natin ng higit pa.  Si Agur ay nanalangin,
“Panginoon, nakikilala Mo ako ngayon, nakikilala Mo ako bukas, nakikilala Mo ako sa susunod na
buwan.  Ibigay Mo sa akin kung ano ang kailangan ko.  Ibigay Mo sa akin ang inaakala Mong mahusay.
Ipaalala Mo sa akin araw-araw na hindi ako ang may kontrol.  Ako ay isang may pananagutang
katiwala, tiyakan, hindi ko kayang punan ang para sa sarili ko.  Hindi ko kayang tantiyahin kung ano
ang kakailanganin ko para bukas dahil hindi ko nalalaman.  Ngunit Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam.
Ibigay Mo sa akin ngayon kung ano ang kailangan ko.”

Nangangahulugan ito, kung gayon, na sa pamamagitan ng panalangin natututuhan nating magtiwala
sa Panginoon ng ating buong puso at hindi manalig sa sarili nating pang-unawa.  Bawat araw, sa
umaga, gabi, hapon – tatlong beses at higit pa sa buong araw – inilalagak natin ang lahat nang bagay
na ito sa Dios.  Ang panalangin ay ang paglalagak ng lahat nating alalahanin at kabalisahan sa Dios.
Ang tugon sa panalangin, syempre, may kinalaman sa mga makalupang bagay, ay hindi, tayo’y uupo
lamang at walang gagawin.  Ang katamaran, ating nakita, ay isang malaking kasalanan.  Ang pagiging
batugan ay naghahatid sa kasiraan.  Ang Dios ay gumagamit ng pamamaraan.  Ngunit si Jehovah ang
nagpupuno.  Ibig sabihin tayo’y nananalangin para sa kakontentuhan ng buong puso natin.  Ang
pagiging kontento ang matamis at tahimik na kaalaman ng kapangyarihan ng Dios, at ito ay ang
pagtitiwala na pangangalagaan ako ng Dios.  Ito ang kabaliktaran ng mapangamba, balisa, at mapitang
buhay – laging takot at laging naghahangad ng higit pa.

Lagi nating gusto ng higit pa… ng Dios?  Hindi.  Lagi nating gusto ng higit pa ng makalupa, ng mga
bagay na hindi makakapagbigay-kasiyahan, ng mga bagay na makaka-adik at makakasira sa atin.  Dito
tayo ay nananalangin para sa kakontentuhan:  “Ipagkaloob Mo na magtiwala ako sa Iyo, aking Ama,
kung ano ang ibibigay Mo sa akin sa bawat araw, kung ano ang nalalaman Mong mabuti para sa akin.”

Ang panalangin ay ito:  “Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man.”  Ano ang ibig
sabihin nito?

Ang kahirapan, sa Biblia, ay hindi pagkakaroon ng mas kaunti kay sa iba.  Hindi ito nahahanay sa isang
tiyak na kalagayang pang-ekonomiya na inilagay ng pamahalaan.  Hindi ito nasusukat ng pamantayan
ng America sa ika-dalawampu’t isang siglo.  Hindi ito nasusukat ng talatuntunan upang malaman kung
ikaw ay mahirap o hindi.  Ang kahirapan, sa Biblia, ay pagkakaroon ng sira-sirang damit, walang mainit,
at hindi nalalaman kung saan manggagaling ang susunod na kakainin.  Ito ay pagkakaroon ng mga
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anak na matutulog nang gutom.  Ito ay pagkakaroon ng wala.  Ito ay bagay na napaka kaunti ngayon
ang nakakaalam – kahit paano ay napaka kaunti sa bansang ito.  Sa buong mundo, sa maraming lugar,
ito ay isang buhay na katotohanan.  Sa maraming lugar ito ay buhay na katotohanan na ang susunod
na kakainin ay hindi alam.  Ang mga anak ay natutulog ng gutom at namumuhay sa taggutom.  At,
kasama ng taggutom, ay ang sakit at ang pangangailangan upang mamalimos para sa pang-araw-araw
na pagkain.

Ngayon, sa isang banda, ang kahirapan ay maari ding dumating sa atin bilang mga anak ng Dios, sa
bansang ito.  Hindi tayo dapat maging mayabang sa pagsasabing, “Ako’y mahirap.”  Ang Panginoon
natin mismo ay isang mahirap na tao.  Minsan na Niyang sinabi na “May mga lungga ang mga
asong-gubat, ngunit ang Anak ng Tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo.  Wala Siyang kahit
ano.”  Pinagbubuksan Siya ng bahay ng Kanyang mga alagad at pinaglilingkuran Siya sa Kanyang mga
makalupang pangangailangan.  Ang ating Panginoon, mula sa pananaw na iyon, ay isang mahirap na
tao.  At tayo rin ay maaaring mapunta sa ganoong kalagayan at sabihing ang ating sweldo ay hindi
kaya ito:  kapinsalaan, ospital, isang aksidente, pagkatanggal sa trabaho, mataas na gastusin.
Kinakapos tayo sa ating kakailanganin para makaraos sa buwang ito.  Iyon ay isang pagsubok.  Iyon
ay masakit.  At nakamamangha kapag ang ating Panginoon ay inilalagay tayo sa ating iglesiang tahanan
at pamilya at mayroon tayong mga diakono, mga lingkod ng ating Panginoong Jesu Cristo, na
ipinaglilingkod hindi ang kanilang mga bagay, kundi ang mga bagay ng ating Guro at Kanyang
kahabagan.

Ano ang kayamanan, kung gayon?  Ang kayamanan, ayon sa Biblia muli, ay hindi nahahanay sa ating
pamantayan.  Hindi ito pinagpapasyahan ng sanlibutan.  Hindi ito sasakyang European.  Hindi ito isang
penthouse sa Fifth Avenue sa New York.  Sasabihin mo, “Hindi ako mayaman.  Naging matagumpay
ako, pero hindi ako talagang mayaman.”  Sinasabi ng Biblia na ang kayamanan ay pagkakaroon ng higit
pa sa pangangailagan sa isang araw.  Ang kayamanan ay hindi lamang pagkakaroon ng patatas at
sarsa.  Sabi mo, “Kami’y mahirap.  Kami ay nagbebenta sa garahe.  Ang mga bata ay mayroong ilang
laruan, pero galing sila sa bentahan-sa-garahe.”  Mayroong silang mga laruan?  Mayroon silang
bisikleta?  Sila ay mayaman.

Naniniwala ako na karamihan sa nakakarinig ng mensaheng ito sa bansang ito (ang Estados Unidos),
kahit sa pagtamlay ng ekonomiya, ay dapat magpahayag, sa liwanag ng Salita ng Dios:  Tayo ay
mayaman.  Ang anak mo ba ay may sakit?  Makukuha mo ang iyong kailangan.  Mayroon ka ng higit
pa sa sapat, mayroon ka ng higit sa iyong pinggan kay sa makakain mo ngayon.  Ikaw ay mayaman.
Binuksan ng Panginoon ay Kanyang magiliw na kahabagan sa iyo.  Pinunan Niya ang ating
pang-araw-araw na pangangailangan.

Ngayon ang panalangin ni Agur ay ito:  “Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man, baka
ako’y mabusog, at itakuwil kita at sabihin ko, ‘Sino ang Panginoon?’  O baka ako’y maging dukha, at
ako’y magnakaw, at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan.”  Siya ay nananalangin, kung
gayon, tulad ng ating nakita, ng kakontentuhan.  Sabi niya, “Panginoon, kapag aking naiisip ang
kahirapan, nakikita kong ito’y magiging malaking pagsubok sa aking pananampalataya.  At
idinadalangin ko na hindi ako maakay sa landas na iyon.  Ito’y magiging higit sa makakayanan ng aking
pananampalataya.  Idinadalangin ko, Panginoon, na tulad ng Iyong pagkakaalam sa
pananampalatayang ibinigay Mo sa akin, na ako’y panatilihin sa paraang manatili akong tapat sa Iyo
sa bawat sandali ng aking buhay.”  Nalalaman ni Agur ang kanyang sariling puso.  Alam niya ang
kanyang mga kahinaan.  Alam niya ang kanyang makasalanang kalikasan.  Alam niya ang eksaktong
mangyayari sa kanya – parehong sa kahirapan at sa kayamanan.  Alam niya ang lahat ng mga tukso
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na kanyang haharapin.  Alam niya na sa ilalim ng kahirapan ay magkakaroon ng galit at kapaitan at
inggit.  Tulad ng isang hayop, magsisimula siyang makipag-away para sa kanyang pagkain.  Maiinggit
siya sa iba dahil sa mga damit at anyo at lupain.

At nakikita niya na kung mayroong kayamanan ay matutukso siyang magyabang.  Aakyat ito sa
kanyang ulo.  Magpapasimula siyang magtiwala sa mga kayamanang iyon.  Magiging mayabang siya.
Sasabihin niya, “Tingnan mo ang lahat ng aking ginawa dahil sa aking dakilang kapangyarihan at
halaga.”  

Sa medaling salita, si Agur ay natatakot sa kanyang sarili.  Nakikita niya ang magagawa ng kanyang
kasalanan sa kahirapan o sa kayamanan.  Siya ay dumadalangin, “Panginoon, bigyan mo ako ng
kakontentuhan.”  At ang kanyang dahilan ay napakalalim, dahil iniisip niya ang karangalan ng Dios.
“Baka sabihin kong, Sino ang Panginoon? sa aking kayamanan, o malapastangan ko ang Kanyang
pangalan sa aking karukhaan.”  Kinikilala niya na kapag ang lahat ay nasabi at nagawa na, ang
pagtingin natin sa mga makalupang bagay ay may kinalaman sa paggalang sa pangalan ng Dios.  Kung
siya, sa kanyang kayamanan, ay makalimutan ang Dios, sa kanyang kapalaluan ay sasabihin niyang,
“Sino ang Dios?  Sino ang nangangailangan sa Kanya?”  Kung gayon ay magdadala siya ng kahihiyan
sa kanyang Dios.  At sa kanyang kahirapan, kung siya ay maging mapait at malapastangan ang
pangalan ng Dios, magkagayon muli niyang binibigyang-kahihiyan ang kanyang Dios.  Sinasabi niya,
“Hindi nalalaman ng Dios ang Kanyang ginagawa.”  Pagbibintangan niya ang Dios.

Kaya’t ninanais niya ang kakontentuhan.  Sapagkat nakikita niyang, sa kanyang pagtanggap ng
anumang ibigay ng Panginoon sa kanyang ngayon, at sa kanyang pagnanasang gamitin ito sa
karangalan ng Dios at sa Kanyang kaluwalhatian, ang Dios ang naluluwalhati.

Ang kakontentuhan ay isang mahalagang hiyas, ang pinakamahalagang hiyas sa buong makalupang
buhay.  Ito ay pagsasabing, nakatingin sa krus, “Ako ay may sapat na.”

Hindi ko alam ang balanse sa iyong checkbook, o ang iyong pananalapi, ngunit kung mayroong kang
Cristo, mayroong kang sapat.  Mayroon kang higit pa sa sapat.  “Panginoon, kung gayon ay ipagkaloob
mo sa akin ang kakontentuhan.  Ibigay mo ang aking nakatalagang bahagi.”

Pakinggan natin ang mga salita ng Panginoon:  “Ang buhay ng tao ay binubuo hindi ng kasaganaan ng
mga bagay na kanyang tinataglay, kundi sa pagiging mayaman tungo sa Dios,” at magtiwala tayo sa
Panginoon, na ang mga layunin ay tunay, ang katapatan ay hindi masisira.  Ating hanapin ang Kanyang
kaharian sa tiwalang nagmamalasakit Siya sa akin.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, dalangin namin na pagpapalain Mo itong salita ng Dios sa aming mga puso, at sa gitna ng lahat
ng mga kalagayan sa buhay ay aming masumpungan ang mapanalanginin, nananangan, at kontentong
hinirang ng Dios.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


