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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 6:34

“Biyaya Para Sa Kasalukuyan”

ni Rev. Carl Haak

Ngayong darating na Huwebes ating ibinukod sa ating bayan ang isang araw na dito tayo magpapasalamat
sa Makapangyarihang Dios dahil sa Kanyang kaawaan at kabutihan sa atin.  Bilang mga anak ng Dios na
kabilang sa Tagaligtas na si Jesu Cristo, ating ipinapahayag na tayo ay tinubos sa pamamagitan ng Kanyang
dugo dahil sa kanyang layunin.  Ating mababasa sa I Pedro 2:9 na tayo ay naligtas upang ipakita ang
pagpupuri sa Kanya na siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kaliwanagan.  Ang
pagpapasalamat para sa isang Cristiano, para sa isang anak ng Dios, ay ang layunin ng ating kaligtasan.
Kaya naman, ang Thanksgiving ay hindi lamang isang araw, kundi palagi.  Hindi ito para sa ilang bagay,
kundi sa lahat ng mga bagay.  At ang Thanksgiving ay dapat ipagpasalamat para sa biyaya ng Dios,
soberanong biyaya, at kaligtasan.

Marami tayong maaaring pagtuonan ng pansin.  Makakatuon tayo (at dapat lang) sa espiritual na mga
pagpapala na malayang ibinuhos sa atin ng Dios.  Ating mababasa Isaias 63,  “Aking babanggitin ang mga
kagandahang-loob ng Panginoon, at ang mga kapurihan ng Panginoon, ayon sa lahat na ipinagkaloob ng
Panginoon sa amin, at ang malaking kabutihan na kaniyang ginawa sa sangbahayan ni Israel na kaniyang
ginawa sa kanila ayon sa kaniyang mga kaawaan, at ayon sa karamihan ng kaniyang mga
kagandahang-loob.”

Patuloy din na itinutulak-pabalik ni apostol Pablo sa kanyang mga sulat, ang mga hangganan ng pananalita
ng tao upang ipahayag ang pagpapasalamat na mayroon tayo dahil sa malaking kaawaan at kabutihan ng
Dios.  Kanyang sinasabi na dapat tayong magtaglay ng bukas na mga mata upang makita ang kaluwalhatian
ng biyaya ng Dios, ang walang paglagyang kadakilaan ng Kanyang kaawaan, upang ating maarok ang
pag-ibig ng Dios, na higit pa sa karunungan.  Palagi niyang ginagamit ang mga salitang nagpapahayag sa
kahanga-hangang kaawaan ng Dios at pag-ibig sa atin.  Nararapat tayong magpasalamat sa Kanya dahil
sa biyaya na higit sa lahat nating mga kasalanan, katapatan na hindi nagbabago, pag-ibig na sapat,
katotohanang nagpapatuloy hanggang sa kawakasan.  Nagpapasalamat tayo sa Kanya dahil sa Kanyang
pagpapalang espiritual.

Tayo’y ay magtutuon sa Thanksgiving Day, gayon din sa pisikal at materyal na probisyon ng Dios.  Dahil
ginawa tayo ng Dios sa gayong paraan ngayon na tayo ay lubos na umaasa sa sangnilikha.  Tayo ay mga
taga mundo.  Tayo ay umaasa sa hangin, pagkain, inumin, damit, pampainit, pahinga.  Hindi tayo
mabubuhay kung wala ang mga bagay na ito.

Kaya sa panahon ng tag-ani mabuti nga na tayo ay huminto, at pasalamatan Siya, at ating kilalanin Siya sa
lahat ng mga bagay na ito.  Sa buong mundo marami ang mas maigi kaysa sa anomang meron tayo.
Masasabi natin na tayo ay hirap sa ekonomiya, at ang buhay ay lubos na mahirap.  Ang pabahay at
paggawa at negosyo ay mabagal.  Gayonman, may pagpipilian pa rin tayo ng pagkain at damit at marami
pa.
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Subalit kung tayo ay magpapasalamat sa Dios, dapat tayong maging malaya mula sa pagkabalisa.
Nagsasabi ang ating Tagapagligtas sa atin sa Mateo 6:19 -24.  Siya ay nagsasalita ng isang maganda at
maliwanag.  Siya ay nagsasalita dito, sa hanay na ito ng Pangangaral sa Bundok, ng ating relasyon sa mga
bagay na panlupa.  Sinasabi Niya na ang ating relasyon sa panlupa, ang ating pagkahumaling sa panlupa.
ay nasa ilalim, na madalas ay ugat ng ating mga espiritual na suliranin.  Ang ating kawalan ng kakayahan
na makita ang kahanga-hangang biyaya ng Ama at ating kawalan ng kakayahan na magpasalamat sa Kanya
ay madalas dahil sa ugnayan natin na hinayaan sa ating mga kaluluwa na magkaroon ng panlupang mga
bagay.  Tayo ay nag-iimbak ng panlupang mga bagay, tayo ay naghahangad, tayo ay may sala ng pagiging
suwapang at kasalanan.  At kapag nag-imbak tayo ng mga bagay na panlupa, tayo ay napapangasiwaan
ng mga ito.  Ating sinasabi,  “May mangyayari ba?  Magagawa ko ba?  Wala na akong trabaho; sapat pa
ba ang lahat sa akin?  Magkakaroon pa ba ako ng mga bagay na kailangan sa buhay na ito?”  Tayo ay
napupuno ng alalahanin sa maraming mga bagay.

Ang isang trumpeta ay hindi makapaglalabas ng nota kung ito ay marumi at putik.  Ang isang piano ay hindi
makakatugtog kung ang mga tiklido nito ay malagkit dahil sa darak.  Ang ating puso din ay hindi
makakapagbigay ng pasasalamat kung ito ay nababarahan ng pagkatakot at pagkabalisa.

Kaya ating tingnan ang Salita ng Dios na magsagawa ng operasyon sa barado nating espiritual na mga ugat,
upang ating mga puso ay tumibok ng malakas at ang dugo ng biyaya ay dumaloy ng malaya sa ating mga
puso, at ang ating tinig ay makakawit,  “Magpasalamat tayo ngayon sa ating Dios.”

Sinasabi ni Jesus sa Mateo 6:34,  “Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka't ang
araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan.”
Nagbibigay sa atin ng babala dito ang ating Tagapagligtas na huwag tayong mahulog sa pagkabalisa.  Apat
na ulit sa Mateo 6 na Kanyang ginamit ang mga salitang,  “huwag ninyong isipin.”  At ang mga salitang ito
ay nangangahulugan sa iyo na  “Huwag kang masamantalata ng pagkabalisa.”

Tayo ay balisa tungkol sa lahat ng mga bagay.  Nalalaman ito ng Panginoon.  Tayo ay balisa tungkol sa
ating mga sarili at ating mga kakulangan.  Tayo ay balisa tungkol sa ating trabaho, tungkol sa ating hitsura,
tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pagiging may-asawa, tungkol sa iglesia, tungkol sa ating minamahal na
mga Cristianong paaralan, tungkol sa ating mga anak, tungkol sa mga pinapasan, salapi, pag-aari.  Tayo
ay balisa tungkol sa ating kalusugan.  Tayo ay balisa tungkol sa bukas.  Kung gagawa tayo ng listahan ng
mga bagay na ating ikinakatakot, ang listahang ito ay aabot sa pintuan ng ating bahay.  At sa ilalim nito,
tayo ay nag-aalala dahil masyado na tayong nag-aalala pa.  At ang lahat ng pag-aalala ay mag-aalis hindi
lang ng kapayapaan ng ating mga kaluluwa, kundi ito rin ang pipigil sa ating pagpapasalamat.  Ating
sasabihin ngayon,  “Oo, sa palagay ko dapat akong magpasalamat.  Gagawin ko iyan, pero sa ilalim ng
pagkabalisa, paano iyun?”

Sa pagpapasimula sa buhay ng pagpapasalamat, sinasabi ng Panginoon, dapat tayong maging malaya, hindi
lamang sa pag-ibig sa salapi, mula sa pagka-gahaman, kundi mula sa pagkabalisa.  At ang tampok na punto
dito na ang Tagapagligtas ay naghatid sa kabanata (v. 33) na unahin nating hanapin ang kaharian ng Dios
at ang katuwiran nito.  Ang sinasabi Niya,  “Sa halip na maging alipin ka ng kabalisahan, dapat mong gawin
na ang kaharian ng Dios ay tunay sa pamamagitan ng pananampalataya.  Ikaw ay nabibilang sa isang Hari
at kaharian at Siya ang iyong Hari.  Sa bawat sandal ang kamay ng Hari ay nasa iyo sa kapangyarihan.
Kaya naman, dapat kang magkaroon ng tiwala na Kanyang ipagkakaloob ang lahat ng iyong mga
pangangailangan.”

Nagbigay ngayon ang Panginoon ng mga kadahilanan, at sa talatang 34 ng Mateo 6 ay naroon ang huling
dahilan.  Subalit nagbibigay Siya ng iba pang mga kadahilanan sa kabanata na labanan ang ating
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pagkabalisa.  Nais ko na tingnan lamang natin ng saglit ang ilan sa kanila dahil hindi ko nais na malaman
kung alin sa mga argumento ng Panginoon ay nababagay sa iyong pangangailangan ngayon.

Sinabi Niya sa talatang 26,  “Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni
nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan; at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi
baga lalong higit ang halaga ninyo kay sa kanila?”  Sinasabi ng Panginoon,  “Sino ang nakikita ninyo kapag
dumarating ang mga ibon sa iyong bahay?”  Iyong matututunan tiyak, ang isang aral na huwag maging
tamad.  Sila ay mga masisigla.  Sila ay mapagbantay.  Subalit ang Dios ang nagpapakain sa kanila, ‘di ba?
Ang mga ibon ay hindi nag-iimbak ng mga bagay na gaya ng mga squirrel.  Ang mga ibon ay hindi
nag-iimbak ng mga bagay bago sila mamatay.  Sila ay naniniwala na kapag sumikat na ang araw sa
kinabukasan ang Dios ay Dios.  Sila ang Kanyang mga nilalang.  At sila ay naniniwala na ang Dios ang
magkakaloob ng kanilang pang araw-araw na pangangailangan.

Pagkatapos sinasabi ng Panginoon sa talatang 31 na ang pagkabalisa sa mga bagay na panlupa ay ang
mismong katangian ng di-sumasampalatayang sanlibutan.  Kanyang sinasabi sa talatang 32:  “Sapagka't
ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil.”  Ang pagkabalisa ay palatandaan
ng mga anak ng sanlibutang ito.  At kung tayo ay mapupuno ng pagkabalisa bilang Kanyang mga anak,
ating inilalagay ang ating sarili sa gayong antas tulad sa maka-sanlibutan.  Tayo ay namumuhay sa katulad
na antas na isinasapamuhay ng sanlibutan.  At pagkabalisa sa mga bagay na panlupa ay nagpapakita na
tayo ay masyadong malapit sa sanlibutan at napakalayo sa Dios.  Sinasabi nito na hindi natin iniisip na
nalalaman ng ating Ama ang ating mga pangangailangan, kung nalalaman Niya, wala Siyang pusong
mapagmahal at hindi Niya ipagkakaloob ang gayong mga pangangailangan ayon sa Kanyang karunungan
at kalooban.

Subalit ang Panginoon ay dumarating sa Kanyang huling argumento laban sa pagkabalisa sa talatang 34:
“Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas: sapagka't ang araw ng bukas ay mababalisa sa
kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang kasamaan.”  At ito ang puso nito.

Ito din ang puso ng ating pagkabalisa.  Ito ay pagkatapos ng bukas.  Ano ang mangyayari sa kinabukasan.
Tayo ay nahihirapan sa pagbibigay pasasalamat sa mga kaawaan na ibinigay sa atin ngayon dahil sa mga
kaguluhan na nating nakikitang paparating sa kinabukasan.  Ang kaguluhan sa kinabukasan ay nadadala
natin ngayon sa paraan ng pagkabalisa.  Ang kasalukuyang kaawaan ay hindi napapansin.  Huwag mong
gawin iyan wika ni Jesus.  Maniwala ka na ang Dios ay ang Dios ng kinabukasan.  At pasalamatan mo Siya
ngayon.  Maniwala na ang Kanyang kaawaan ay laging sariwa bawat umaga.  Dakila ang Kanyang
katapatan!

Pasalamatan Siya ngayon dahil sa kaawaan ngayon na sapat sa mga pangangailangan.  Iyan ang
pagpapasalamat.

Isang lumang himno ng mga taga Sweden ang nagpapaliwanag nito:  “Siya na ang puso ay di masusukat
sa kabaitan, ay nagbibigay sa bawat araw kung ano ang Kanyang alam na mabuti – Kaibig-ibig ang
bahaging ito ng sakit at kaligayahan, kahirapan na may kapayapaan at pamamahinga.”  Ang Dios ay
nagkakaloob sa bawat araw, sa karunungan at sa sukat na pagmamahal, ang mga kaguluhan at ang
kaawaan ay sapat sa kanila.  Pasalamatan Siya.  Ang pagpapala ngayon ay hindi dinisenyo upang dalhin ang
kabigatan ng bukas.  May kaawaan sa kinabukasan para sa kabigatan ng bukas.

Hindi ko din ito maipahayag ng buong lakas.  Hindi ko rin maipahayag ito ng buong lakas sa mga bata, sa
mga kabataan, sa mga mag-aaral sa kolehiyo, sa mga magulang, sa mga kababaihan, sa mga
mag-aasawang kabataan, sa katandaan.  Ang kailangan nating lahat ngayon ay ang kalakasan sa
kinabukasan.  Nais nating malaman ngayon kung ano ang hatid ng bukas.  At katapusan ng araw ang ating
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sukatan ay mababasa ng “walang laman.”  Dinala pa rin tayo ng Panginoon.  Mahihiga tayo sa kama.  At
ano ang sasabihin natin?  “Salamat”?  O sinasabi natin,  “Paano na kaya ang bukas?”

Sinasabi ng Panginoon,  “Huwag.  Mali.”  Dapat kang mahiga sa kama at sabihing,  “Nagpapasalamat ako,
Panginoon, dahil sa biyayang sapat sa araw na ito.”  Nais mo ba ang sikreto ng pagpapasalamat?  Sabihin
mo,  “Panginoon, bukas po ang aking puso sa Iyo.  Ako ay nababahala.  Ang kaluluwa ko ay nabibigatan
na.”  Pagkatapos dapat kang dumalangin,  “Panginoon ibigay Mo sa akin ang kaawaan ngayon.”

Hayaan mo na sabihin ko sa iyo ang mga salita ng Panginoon sa Mateo 6:34.  Hindi Niya sinasabi sa iyo na,
“Wala ng silbi pa ang mag alala, dahil hindi nito mababago ang mga bagay-bagay.”  Sinasabi Niya,
“sapagka't ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili.”  Hindi Niya tinutukoy ang kapalaran.  Hindi
Niya ibig sabihin na ang mga bagay ay lilipas sa kanilang sariling lakas.  Hindi Niya ibig sabihin na huwag
kang maghanda para sa mga pangangailangan ng bukas.  Ang isang magsasaka ay walang matatamo kung
hindi siya magpapatiuna ng plano at gagawa at magtatanim at aani.  At ang lahat ng mga bagay, mga
kabataan, lahat ng mga bagay ay hindi nangangailangan ng pagpapatiuna at pagpapa-plano at paghahanda.
Dapat kang maging handa.

Kundi ang ibig Niyang sabihin ay ito:  “Huwag mong dalhin ang mga kaguluhan at mga takot sa pagdadala
mo ng paghahanda para sa bukas sa araw na ito.  Ang bawat araw ay may sapat na kaguluhan sa sarili niya.
At sapat sa bawat araw ang kasamaan ng kaguluhan at ang kaawaan ng Dios na nagbibigay ng kaguluhang
ito.”  Ibig Niyang sabihin na ang bawat araw ang iyong soberanong Ama sa langit, na siyang mabait at
marunong higit pa sa ating kayang sukatin, ay nagbibigay kung ano ang Kanyang alam na mabuti.  Siya ay
nagkakaloob ng kapwa kaguluhan at sapat na biyaya.  Nalalaman ng Dios sa bawat araw ang limitasyon ng
kaguluhan sa araw na iyan para sa iyo.  At hindi ito aabot ng higit pa sa limitisyon.  Nalalaman ng Dios na
ang biyaya ay sapat.  Ang Dios ay hindi nagbibigay ngayon para sa kabigatan ng bukas.  Ang kabigatan ng
bukas ay bagay na hindi nais ng Dios sa iyo na dalhin ngayon.  Subalit Kanyang ipinapangako – at Siya ay
matapat, na matatagpuan mo Siya – ang biyayang ito para ngayon.  “Ipinapangako Ko ang biyaya sa bawat
araw, bawat oras, habang ito ay dumarating.”  At sa katapusan ng bawat araw, ang iyong kaisipan at iyong
pag-iisip at iyong puso ay magpapasalamat.  Nagpapasalamat sa Panginoon, dahil sa kaawaan ngayon.

Ang kaawaan ngayon ay ang tinahi para sa kaguluhan ngayon.  Ang mga ito ay tinahi upang dalhin ang
kabigatan ngayon.  Ating nakuha ito buhat sa Mga Panaghoy 3:  “Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila
ang inyong pagtatapat.”  Minsan pa, ang lumang himnong iyan:  “Sa bawat araw ang Panginoon ay malapit
sa akin, na may natatanging kaawaan sa bawat oras.”  Ganito ang pamamaraan ng Dios na ginagawa.
Ginagawa Niya ito sa ganitong kaparaanan upang ingatan tayo na malapit sa Kanya na umaasa, na ating
pasalamatan sa Kanya sa bawat sandal, dahil dinadala Niya tayo sa pamamagitan ng bawat oras sa bawat
araw.  May isang natatanging kaawaan ngayon, isinukat sa Dios sa pag-ibig at karunungan, para sa iyo
bilang anak ng Dios, at sa bawat oras ng bawat araw.  Pasalamatan Siya.

Dapat nating unawain ito.  Dapat nating isapamuhay ito.  Ilang ulit na hindi tayo nagwawakas sa ating mga
pinagkukunan at sinasabi,  “Ito na, tapos na ako.”  At pagkatapos pipihitin natin ang kinabukasan at
sasabihin natin,  “Tingnan natin ngayon ang darating sa bukas.  Ito na talaga.  Tapos na talaga ako.
Imposible ito.”

Minamahal, hindi hinihingi sa atin ng Dios na dalhin ang pasanin ng bukas na may kalakasan ngayon.  Ang
kailangan mo ngayon ay hindi ang biyaya ng bukas.  Iyong matatanggap ito kapag kailangan mo ito, sariwa
at sapat – ito ay para sa bukas, para sa pangangailangan ng bukas.  Kailangan mo lang ay ang biyaya
ngayon.  At sinasabi ng Dios,  “Bibigay ko ito sa iyo ngayon.  Matatagpuan mo Ako na matapat.”

Sino ang makakapagsabi na Siya ay nabigo sa akin ngayon?  Wala.
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Bigyan ng pasasalamat ang Panginoon!

Pasalamatan Siya ngayon din dahil sa kahanga-hangang kaawaan ngayon na para sa kaguluhan ngayon.
Ang lahat ng pagpapasalamat ay para sa ngayon.  Hindi mo kailangang pag planuhan ang pagpapasalamat.
Ikaw ay makakapagpasalamat o mabibigo ka at hindi mo Siya mapapasalamatan.

Aking binigyang diin sa mga anak ng aking kapulungan na nasa gradong 4-7 na ang pananampalataya ay
palaging ngayon, hindi nahuhuli.  Hindi mo pinagpa-planuhan ang pananampalataya.  Hindi mo
pinaghahandaan ang tapang upang gawin ang tama kapag ikaw ay nasa edad tatlongput limang taong
gulang na.  Pagkatapos, kung plano mo para sa hinaharap na ikaw ay maging matapang o gagawin mo ito
o iyan, ikaw ay mabubuhay sa buhay espiritual sa hinaharap, pagkatapos ipapahayag mo na bakit hindi mo
ito ginawa ngayon na.

Pasalamatan palagi ngayon, ngayon mismo.  Ang kasalukuyang kaawaan at nakapaligid sa atin.  Ang
kamanga manghang biyaya ng katapatan ay nanghahawakan sa atin sa bisig ng Panginoon ngayon.
Pasalamatan ngayon ang Dios.  Hindi mo dapat sabihin,  “Eh, kapag natapos na ang cancer na ito…” o
“kapag maganda na ang aming kabuhayan…” o  “kapag naabot na namin ang aming pangarap – doon
magpapasalamat na kami.”  Kung ganito tayo magsalita, sinasabi na rin natin sa Dios,  “Hindi ako
magpapasalamat ngayon.”  Dapat tayong mapagpasalamat ngayon, ngayon mismo.  Dahil ang Kanyuang
kaawaan sa araw na ito, sa oras na ito, ay nasa atin na ating purihin Siya mula sa ating mga labi at
kaluluwa.

Natatakot ka ba pakiramdam mo?  Nag-iisa ka ba?  Makinig ka sa Kanyang kaawaan:  “Huwag kang
matakot, dahil kasama mo ako.  Huwag kang malungkot.  Ako ang iyong Dios, at ako ang magpapalakas
sa iyo at bibigyan ka ng patuloy ng saklolo.”

Sinasabi mo ba,  “Mahina ako”?  Makinig ka,  “Ang aking biyaya at sapat sa iyo; ang aking lakas ay
ginawang akma sa iyong kahinaan.”

Sasabihin mo,  “Masyadong malaki na ang hinarap ko.”  Makinig ka:  “Kung ang Dios ay nasa panig natin,
sino pa ang laban sa atin?”  

Sasabihin mo,  “Pero hindi ko alam kung saan ako patutungo.”  Makinig ka.  “Tuturuan kita sa daan na iyong
patutunguhan;  Papayuhan kita nakamasid ang Aking mata.”

Sasabihin mo,  “Mamamatay na ako, tumatanda na ako, may kaguluhan ako.”  Makinig ka:  “Ililigtas Niya
ang lahat ng lumalapit s Kanya, dahil Siya ay patuloy na namamagitan para sa kanila.  Hindi ka Niya
bibiguin, ‘ni pababayaan man.”

Kaya nga, ano ang nag-iisa at tanging tugon na hinahanap ng Panginoon mula sa iyo sa bawat sandali ng
bawat araw at sa bawat kaparaanan?  Pasalamatan ang Panginooon!  Aking ihahandog sa Kanya ang
sakripisyo ng pasasalamat at pagtawag sa pangalan ng Panginoon.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo dahil sa Iyo pong kahanga-hangang Salita.  Turuan kami sa araw na
ito na tanggapin ang Inyo kasapatang awa para sa aming kaguluhan ngayon na may pagpapasalamat.
Amen.


