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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Timoteo 4:4-5

“Ang Bawat Nilalang Ay Tinatanggap Na May Pagpapasalamat”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Isa na namang Araw ng Pasasalamat ang sumasaatin.  May mga nabubuhay sa pagdiriwang na gaya nito.
Wala naman talaga silang pakialam patungkol sa pagdiriwang; ang gusto lang nila ay magpakaligaya sa mga
panahong panlupa at kalayawan.  At ganyan din ginagawa nila kapag Araw ng Pasasalamat.  Dahil ang
kasiyahan sa pangyayaring ito, may mahahalagang sandali na ginagamit sa pagdiriwang na ito na inilaan
sa orhinal na pagkaka-tatag nito.  Ito ay itinatag bilang araw na ibinibigay natin sa Dios ang pasasalamat
para sa ani ng pagkain na minsan pa Niyang ibinigay sa atin sa panahong ito.

Pero gayonman, wala naman talagang pinasasalamatan ang mga di-mananampalataya.  Hindi siya
naniniwala sa Dios.  Kaya ibang tao na lang ang pinasasalamatan niya.  Meron man silang pakiramdam na
tinatawag nilang pagpapasalamat.  Pero iyan ay malayo sa nararapat.  Para sa marami, ang pagpapasalamat
ay hindi tila panahon ng pagdiriwang sa masamang sanlibutan.  Ito ay panahon lang ng walang pasok at
pagpapasarap.

Sa mga mananampalataya, ito ay natatanging panahon ng taon.  Ang Pasasalamat ay kailangang bahagi
ng buhay sa anak ng Dios.  Tayo ay mga mapagpasalamat.  Ito ang ginagawa ng mga pinili at iniligtas ng
Dios, na maging mga mapagpasalamat sa pamamagitan ng pasasalamat, ang Dios ay naluluwalhati sa
Kanyang pangalan.  Ang pasasalamat na iyan na dapat dalhin sa Dios araw-araw ay ang ating pananalangin.
Ang pasasalamat na iyan ang ating dadalhin sa Dios bilang mga pamilya sa ating pagsambang pampamilya.
Ang pasasalamat na iyan ngayon ay may pagkakataong dalhin ang isang natatanging araw ng taon.

Dahil dito ito ay isang natatanging araw para sa atin.  Ang teksto na ating napili ay nagsasabi na sa araw
na ito ng ating palatuntunan, ituturo natin kung paano natin tatanawin ang pagkakalikha sa araw na ito.
Ating mababasa sa I Timoteo 4:4, 5:  “Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang
nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat:   Sapagka't pinakababanal sa
pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin.

Ang Salitang ito ng Dios ay nagtuturo sa atin patungkol sa mga nilalang ng mga kamay ng Dios at paggamit
natin sa mga ito.  Magagawa ito na taliwas sa kaasalan ng mga sumasampalataya na ang pagkalikha ay
masama.  Gayundin, tinuruan tayo ng kaugnayan ng nilikhang ito sa ating pagpapasalamat.  Ating susuriin,
kung paano natin tatanawin ang pagkalikhang ito at paano natin pakakabanalin ang ibinigay na ito sa
pamamagitan ng ating pagpapasalamat. 

Isinaad ni Pablo ang payak na katotohanan sa mga talatang ito ng I Timoteo 4.  Ang bawat nilikha ng Dios
ay mabuti, at walang dapat tanggihan.  Ito ay nasa payak na pahayag, gayonman, may ilang kaguluhan.
Dahil halimbawa, dahil ang Dios ay nagbibigay ng mabubuting mga bagay sa masasama, inaakala na ang
Dios ay may kabutihan man sa masasamang tao.  Sino ang makatatanggi na ang masama, na
di-mananampalataya sa nakaraang taon ay tumanggap ng ulan at sikat ng araw, at sa ibang pagkakataon,
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mabubuting mga ani pa ang tinatanggap sa kamay ng Dios, at ang mga nilikhang ito ng kamay ng Dios ba
ay mabuti?  Sino ang makakatanggi na kahit ang mga di-mananampalataya ay tumatanggap ng
masaganang ani sa bawat taon sa lupain?  Ang ani na ito ay mabuting kaloob ng Dios dahil ang sangnilikha
sa kamay ng Dios ay mabuti.

Pero ang mga tao ay nalilito sa mabubuting mga kaloob na ito sa kamay ng Dios kasama ang biyaya ng
Dios, o ang Kanyang kaasalan sa kabutihan.  Hindi dapat maging ganito ang mangyari.  Hindi mahal ng Dios
ang masasama at hindi Siya nakangiti sa kanya na may kabutihan.  Ang probisyon na tinatanggap ng
masasama ay ibinigay lamang sa kanya ng Dios sa pangkalahatan ng Kanyang nilikha.  At dahil nga
ginagamit ng masasama ang mabubuting mga kaloob na ito para maglingkod sa sarili at hindi sa Dios, ang
mabubuting mga bagay na ito ay magsisilbi lamang na kahatulan sa kanya, at hindi pagpapala.

Pero nananatili ang katotohanan, na ang bawat nilikha ay nilikha ng Dios at mabuti at walang dapat itanggi.
Ang mabuting ani na ating kinakain sa Araw ng Pasasalamat ay pagdiriwang sa ano sa taong ito ay mabuti.
Ang ani muli sa taong ito ay naging mabuti.  Gayonman hindi lamang ang pagkain, kundi ang bawat
sangnilikha ay mabuti.  Kahit ang mayayaman at tiwasay sa sanlibutang ito ay mabuti.  Ang bawat tao ay
ginawang mabuti at walang anuman ang itanggi dito. 

Pero meron sa panahon ni Pablo, at hanggang ngayon, na naniniwala na ang lahat sa lupa at materyal na
bagay ay nagmana ng kasamaan, o may ilang pagkain at institusyon na masama sa sarili nito.  Bantad sa
mga talatang 1-3 ng I Timoteo 4 na may sumampalataya sa ganoong paraan.  Mapapansin natin sa huling
mga panahon na aalis sa pananampalataya, nagsasalita ng kasinungalingan sa pagiging impokrito,
pagbabawal sa pag-aasawa, at pag-uutos na umiwas sa mga lamang kati, na nilikha ng Dios upang
tanggapin na may pagpapasalamat sa mga ito na pinaniniwalaan at nalalamang ito ang katotohanan.  Ang
mga heretiko sa iglesia ay nagturo sa bayan ng Dios na ang gayong mga institusyon na gaya ng
pag-aasawa, kahit pa kinakailangan, at masama.  Itinuro nila na may ilang mga karne na matatawag na
masasamang karne, kaya ang kainin ito ay nagsasangkot sa sarili sa kasalanan.  Silang mga napunta sa
kalabisan ay sumampalataya na ang lahat ng bagay na panlupa, o anumang pisikal ay masama.  Kaya
naman, dapat hanapin ng anak ng Dios ang bawat paraan para makatakas sa mga bagay na nasa buhay
at iukol na lang ang sarili sa espiritual na bagay.  Hindi na maliligayahan ang tao sa panlupang nilikha dahil
ang gawin ang mga ito ay kasalanan, at hindi pagiging espiritual. 

Ang gayong mga pananaw ay maririnig mo pa rin hanggang ngayon.  Halimbawa, may mga nagtuturo na
ang ikaapat na petisyon sa Lord’s Prayer, na bigyan kami ng pagkain sa araw-araw ay hindi daw tumutukoy
sa panlupang pagkain.  Ang manalangin para sa pagkain ay kasalanan.  Hindi tayo dapat daw humingi ng
panlupang mga bagay sa Dios.  Hihingi lang tayo sa Dios ng para sa makalangit at espiritual na mga bagay.
Ang pagkain sa petisyon daw ay tumutukoy kay Cristo.  Ibigay sa amin si Cristo sa araw-araw, dahil Siya
ang tinapay ng buhay.  Iyan ay pagtanggi sa itinuturo ni Pablo kay Timoteo sa paksa na ating tinatalakay.

Nanghahawakan din ang mga Amish sa anyong kamalian na ganito.  Hindi man nila siguro sinasabi na ang
mga kaloob ng Dios ay masasamang mga nilikha.  Pero ipinaglalaban nila na ang mga imbento ng tao, ay
makasalanan, kahit ito pa ay kakayahang mabubuti na ibinigay ng Dios.  Ang traktora na may mga
malalaking gulong ay kasalanan.  Ang kuryente na nagbibigay ng lakas sa kumpanya ay kasalanan.  Ang
magmaneho ng sasakyan ay kasalanan, at marami pang iba.  Naniniwala ang Amish na ang kasalanan ay
matatagpuan mismo sa mga imbento ng tao.
 
Laban sa kamalian ng marami ngayon, gayondin naman sa panahon din ni Pablo, na nasa Salita ng Dios sa
harap natin.  Ang bawat nilalang ng Dios ay mabuti, at walang dapat tanggihan.  Bakit totoo ito sa panlupa
at sa daigdig ng pisikal na bahagi?  Dahil nilikha ito ng Dios.  At minasdan lahat ng Dios ang lahat ng
Kanyang ginawa at nakita Niyang ang lahat ay mabuti.  Ito ay isang mabuting pagkalikha, sa mga halaman,
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hayop, sa araw at buwan, at mga bituin, at sa mundo na tahanan natin, ang lahat ng nilikha ng mga kamay
ng Dios na makapangyarihan ay mabuti.  Nilikha ng Dios ang daigdig na Kanyang gawa para sa Kanyang
walang hanggang layunin sa mga bagay.  Totoo man na ang langit ang ating tahanan, totoo man na ang
anak ng Dios ay may pananabik sa araw na iyan, gayonman, ang sabihin na ang buhay sa sanlibutan ay
dapat naghihirap dahil ang lahat ng ito ay kasalanan, iyan ay isang kamalian.  Ibinibigay ng Dios sa iyo at
sa akin ang mabubuting nilikha sa sanlibutan upang magbigay ng ligaya.  Upang makapanahan tayo dito.
At magamit natin ang mga panlupang kaloob para sa kasiyahan.  Makakagawa tayo ng mga plano at
nagsisikap na maabot ang mga ito.  Inuutusan ng Dios ang tao na tuklasin ang mga law of nature at isulong
ang paglilingkod sa Kanyang pangalan.  Ang sangnilikha ay mabuti at magagamit, maisusulong, at
masisiyahan.  Kung hindi ito totoo, walang dahilan para magpasalamat sa taon na ito.  Ito ay maganda at
kahanga-hangang sangnilikha.

Pero maghahatid ito sa iba pang usapin, hindi ba?  Hindi ba ang kasalukuyang sangnilikha ay nahulog sa
sumpa ng kasalanan?  Hindi ba ang pagkahulog ng tao sa kasalanan ay nagdulot ng pagkasira sa
kasalukuyang sanlibutan, kahit pa ginawa ito ng Dios na mabuti, ito ay naging masama na?  Iyan ay isang
lehitimong tanong.  Mapipilitan tayo na suriiing mabuti ang salitang “mabuti” na ginamit ni Pablo.
 
Nakita mo, ang salitang “mabuti” ay nagpapahayag ng dalawang magkaibang kaisipan.  Una, ito ay
puwedeng tumukoy sa mabuting moralidad ng sanlibutan.  Ito ay ginagamit sa ganitong paraan kapag
tumutukoy sa pagiging moral na nilikha ng Dios ang mga binigyan Niya ng isipan, kalooban, at pagnanais.
Halimbawa, ang mga anghel ay puwedeng maging mabuti o masama, at ang tao ay puwedeng maging
mabuti o masama.  Iyan ay dahil ang sangnilikha ng kamay ng Dios ay nilikha upang tumindig sa tiyakang
ugnayan sa kanilang Manlilikha.  Ang tao ay maglilingkod sa Dios, at pagkatapos siya ay mabuti, o hindi niya
paglilingkuran ang Dios, at iyan ay kasamaan na kabaligtaran naman ng kabutihan. 

Pero hindi ganito ang gamit ng salitang “mabuti” sa talata na ating isinasaalang-alang.  Kapag ang tinukoy
ay nilikha ng Dios, na gaya ng pagkain, o mga imbento ng tao, matatawag natin itong mabuti.  Ginagawa
natin ito mula sa pananaw natin na isang pakinabang.  Ang mga ito ay may halaga sa panlupa dahil
magagamit natin ang mga ito sa ating buhay dito sa mundo.  Ang mga ito rin ay may pakinabang sa atin,
kapuri-puri, at kaaya-aya.  Tayo ay nagsasabi ng maraming mabubuting bagay na panlupa.  Ang bawat
nilalang ng Dios ay mabuti.  Ang bawat nilikha ng Dios ay mahalaga sa atin.  Ang bawat nilikha ay may
pakinabang.  Pero wala itong kinalaman sa kabitihang-moralidad.  Walang kasalanan sa isang bagay.
Walang masamang moralidad dito.  Walang kasalanan sa mismong pabo na kinakain natin sa Araw ng
Pasasalamat.  Walang kasalanan sa sasakyan o bahay man.  Walang kasalanan sa telebisyon o sa DVD
player.  Ang mga ito ay kasangkapan na walang lamang moralidad o kasamaan man.  Kahit ang masama
at ang di-mananampalataya ay ginawang kahanga-hanga mula sa ating pananaw.  Walang masama sa
nilikhang tao na ito.

Ito ay ayon sa bawat nilalang ng Dios na mabuti at walang dapat tanggihan sa partikular na utos na
dumarating sa atin.  Hindi natin dapat tanggihan ang nilikha.  Ngayon, totoo rin, siyempre, na may ilang
mga nilikha na hindi mabubuti para sa atin katawan.  Hindi tayo mag-aalaga ng leon.  Hindi tayo kakain ng
mga nakakalasong kabute o bunga.  Ginagawa natin ang ating makakaya para pangalagaan ang ating
bakuran.  Sinasabi natin na may mabuti at masama dahil hindi ito nakakatulong sa atin at walang halaga
para sa atin.  Pero ito man mga nilikhang ito rin ay hindi makasalanan.  Hindi sila masama, kahit hindi pa
ito lumalarawan sa kanila bilang masasama.  Pero kung may matatagpuang paggamit sa mga bagay na ito,
hindi rin ito dapat tanggihan.  Magagamit natin ang mga ito.  At ang lahat ng mga ito ay may bahagi sa
sangnilikha ng Dios. 

Pero heto ang punto mga kaibigan:  ang mga bagay na ito ay hindi dapat tanggihan kung ito ay tatanggapin
na may pagpapasalamat.  Tayo ngayon ay nasa mahalagang usapin ng talata.  Ang buong sangnilikha ay
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mabuti, at magagamit natin ang bawat nilikha, sa pagbibigay ng tamang pagpapasalamat sa mga ito sa
Dios.
 
Pasasalamat.  Ang salitang ito ay kilala ngayon:  pagbibigay pasasalamat.  Ano iyan?  Ito ay
nangangahulugan na ating ipinapahayag ang ating pasasalamat sa Dios dahil Siya ang Manlilikha at Siya
ang nagbigay sa atin sa mga bagay na ito.  Dapat nating ipahayag ang malalim na pagpapasalamat sa Dios
sa mga bagay na ginamit sa paglikha.  Ito ay nangangahulugan na sa ating mga puso at sa ating mga labi
ay may pagpapahayag ng pagpupuri at pagkilala na ang Dios ang nagbigay ng lahat ng ito sa atin.  Iyan
ang pasasalamat.  At ang pasasalamat na ito ay dapat naririto kung gagamitin natin sa kabutihan ang mga
nilikha sa sangnilikha.  D’yan tayo makikilala kung paano natin tinatanaw ang Araw ng Pasasalamat.  Kung
hindi tayo mabubuhay sa may kamalayang pagkilala sa ating Manlilikha at pangangailangan na paglingkuran
Siya, hindi natin magagamit ang sangnilikha ng tama.  Ating mabibigyan ng pasasalamat ang Dios sa bawat
araw ng ating mga buhay at gayondin sa taong ito ng pagdiriwang sa araw na ito.

Kung tayo ay hindi mapagpasalamat sa Dios, hindi natin magagamit ng mabuti ang sangnilikha sa
paglilingkod sa Kanyang pangalan,  kundi gagamitin lamang natin ito para pasiyahin ang ating mga sarili.
At ang magiging paggamit na lang natin dito ay magiging kasalanan.  Kung palagi nating tatandaan na ang
mga mabubuting bagay na ito ay ibinigay ng Dios sa atin para ipaglingkod sa Kanya, walang bagay na dapat
tanggihan dito.  Kaya ang kasalanan ay hindi nananahan sa mga bagay sa kanilang mga sarili.  Ang
kasalanan ay nananahan sa paraan ng paggamit sa mga ito.  At kung ating ipapakita ang tamang
pagpapasalamat sa Dios sa ating mga buhay sa tahanan, at sa iglesia, sasabihin ng Dios,  “Narito ang Aking
sangnilikha.  Kunin at gamitin mo ito.  Wala kang dapat tanggihan.” 

Iyan ang dahilan kaya sinasabi rin ni Pablo sa atin sa katapusan ng talatang 3.  Nilikha ng Dios ang mga
bagay na ito para tanggapin na may pagpapasalamat nila na sumampalataya at nakakakilala sa
katotohanan.  Nilikha ng Dios ang mga bagay na ito para gamitin ng mga mananampalataya, dahil ang
mananampalataya lamang ang makakapag-bigay ng tamang pagpapasalamat sa Dios sa mga bagay na ito.
Naririnig nga natin sa bawat isa:  ako ay nagpapasalamat dahil dito.  Pero hindi naman talaga sila
mapagpasalamat sa Dios.  Tunay na pagpapasalamat ay dumadaloy sa tunay na pananampalataya.  Silang
mga sumampalataya lamang, sabi ni Pablo, ang nakakaalam ng kaotohanan, ang tunay na mapagpasalamat.
At dahil dito, tanging ang mga sumasampalataya lamang ang gumagamit sa nilikha ng Dios sa tamang
paraan.  Ang iba ay gumagamit nito para sa sariling kapakinabangan at kasiyahan nang hindi nakikita ang
layunin nito.
 
Tanging ang bayan lamang ng Dios ang masisiyahan sa mga panlupang bagay na ito, dahil ating kinikilala
kung sino ang nagbigay sa mga ito sa atin, at ating pinupuri at niluluwalhati ang ating Dios sa mga bagay
na ito.  Pero paano nagbibigay pasasalamat sa Dios ang Kanyang nilikha para paglingkuran Siya?  Ang
pagpapasalamat na ito ay naglalaman kung ano ang sinasabi ng talatang 5 sa teksto na ating tinatalakay.
Ang pasalamatan ang Dios ay sa paraan ng Kanyang Salita at Pananalangin.  Silang mga tunay na
nagpapasalamat sa Dios sa kaalaman at katotohanan.  Nalalaman nila ang Salita ng Dios dahil naglalaan
sila ng panahon sa Salitang ito. 

Nalalaman kasi nila, kung ano ang itinuturo sa Salita ng Dios sa kanila patungkol sa paggamit ng mabuting
nilikha na ibinigay sa kanila ng Dios.  Ang Salita Niya ay nagtuturo, halimbawa, huwag tayong maglasing,
upang huwag abusuhin ang alkohol, at huwag silang maging matatakaw, para huwag abusuhin ang pagkain.
Itinuturo ng Salita Niya sa atin na ang maluhong pamumuhay na nauuwi sa kalayawan ng sanlibutan ay
kamalian.  Ginagabayan tayo ng Salita ng Dios tungo sa tamang pag-unawa ng paggamit sa mga nilikha na
ibinibigay sa atin ng Dios, at kaya naman, may tamang pamamaraan sa mga bagay na ito.  Ang taong
mapagpasalamat ay naglalaan ng panahon sa Salita ng Dios at madalas ay nagpapasalamat sa Dios sa
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paraan ng teksto na ating sinasabi sa pagpapasalamat.  Ang pagkilala sa katotohanan ay mahalagang
pagbibigay pasasalamat sa Dios para sa lahat ng mga bagay.

Nariyan din ang patungkol sa gawaing pananalangin.  Ating maipapakita ng wasto ang pasasalamat sa
paraan ng pananalangin sa Dios.  Dito tayo ay pumapasok sa Kanyang presensya at nagbibigay pasasalamat
sa Kanya.  Ating niluluwalhati Siya sa ating kaligtasan at pakinabang ng ating kaligtasan dahil kay Cristo.
Pero nagpapasalamat din tayo sa Dios sa mga bagay na ating tinanggap alang-alang kay Cristo.
Nagpapasalamat tayo sa Dios sa ating kalusugan at kalakasan, sa lahat nating mga talent at ating
kakayahan, sa pagkain sa araw-araw at ating kasuotan at tahanan.  Ating pinasasalamatan Siya sa lahat
ng mga kasiyahan na nagbibigay ng kaaliwan sa ating buhay.  At ating hinihingi sa Dios na huwag Niya
tayong hayaan na maglagay ng paghihirap na mababa pa sa atin.  Ating hinihiling sa Kanya na panatilihin
ang ating paningin sa paitaas upang huwag tayong matangay sa panlupang mga pagpapala at mailagay ito
sa tamang pananaw.  Sa ganitong paraan nating mapapasalamatan ang Dios.
 
Ginagawa natin iyan sa pansariling pananalangin.  Ginagawa natin iyan sa pananalagin ng ating pamilya.
Pero ginagawa rin natin iyan bilang mga banal ng Dios sa pagsamba sa iglesia.  Tumatayo tayo para sa
masaganang taon.  Huwag sana nating kalimutan na ang tinanggap natin ay mula sa Dios na
makapangyarihan. 

Kaya nagpapasalamat tayo sa Dios, na may katapatan at tamang pasasalamat sa Dios sa pagsamba at
pananalangin, nagpapasalamat sa Kanya sa Salita Niya na gumagabay sa atin. 

Pero paano tayo maihahatid nito sa paggamit ng ating pag-aari na ibinigay ng Dios sa atin?  Kapag nagbigay
ako ng pasasalamat sa Dios, nalalaman ko kung ano ang itinuturo Niya sa akin, kaya ang pagkain at
pag-inom ay gagamitin ko para sa magpabanal.   Ibubukod ko ito sa Dios.  Kaya kapag nagbubukas ako ng
Telebisyon o ng DVD ibubukod ko kung ano ang panonoorin at magpapaligaya sa akin sa paglilingkod sa
Dios.  At kung hindi ko iyan gagawin, papatayin ko na lang aking telebisyon.  Hindi madali sa anak ng Dios
ang manood lamang ng makasalanang tanawin sa sanlibutan, para magpasalamat sa Dios dahil sa palabas
na ito, ‘di ba?  Sa palagay ko, hindi magagawa ng anak ng Dios na magpasalamat sa Dios para sa
bahay-lasingan kung saan nauupo at nakikinig ka ng masasamang musika, umiinom kasama ang mga
mapamusong sa pangalan ng Dios, at nalululong sa alak.

Walang dapat tanggihan, kung ito ay puspos ng kabanalan na may pagpapasalamat.  Makikilala ang
pagpapasalamat sa paggamit sa nilikha ng Dios.  Tayo nga ba ay mapagpasalamat sa Dios?  Ang Salita ng
Dios ba at pananalangin ng pagpapasalamat ay nagpapakilala ng ating paggamit sa nilikha ng Dios?  Sa
lahat ng bagay, magpasalamat tayo sa Kanya.  Hayaang ang pagpapasalamat na iyan ay magpakilala kung
paano mo ginagamit ang mabubuting kaloob ng Dios na ibinigay Niya sa ating mga buhay.

Kaya naman, ang pangalan ng Dios ay tunay na mapapapurihan.  Hindi lamang ngayon, kundi sa bawat
araw natin.

_____________________________________________

Manalangin tayo.

Mahabagin naming Dios at Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa lahat na ibinibay Mo sa amin dahil
kay Cristo Jesus.  At nagpapasalamat kami sa panahong ganito para itaas ang aming tinig sa pagpupuri at
pagpapasalamat po sa Iyo.  Gawin Mo po kaming mapagpasalamat sa bawat araw.  At ang pagpapasalamat
na iyan ay magpakilala kung paano kami mamuhay, na kami ay nagpupuri sa kadakilaan Mo at
maluwalhating pangalan.  Alang alang kay Jesus namin dalanagin ito, Amen.


