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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 15:16-17

“Ang Pinagmumulan Ng Pusong Maligaya”

ni Rev. Wilbur G. Bruinsma

Ang pagpapasalamat ay araw ng pagbubulay natin sa makalupang panustos na ipinagkaloob ng Panginoon
sa atin nitong nakaraang taon.  Ito ay panahon ng pagsasama-sama natin bilang mga iglesia at kadalasan
kasama ng pamilya upang magpasalamat sa lahat ng ibinigay sa atin ng Dios.  Gusto rin ng mga
di-mananampalataya na ipagdiwang ang araw na ito.  Nagsasalita rin sila ng pagpapasalamat.  “Dapat
tayong magpasalamat para dito at doon,” sasabihin nila.  Ngunit hindi sila magsasalita kung kanino
magpapasalamat.  Mahalagang hindi malimutan ng bayan ng Dios kung kanino tayo magpapasalamat sa
panahong ito ng taon at upang maunawaan kung paano tunay na naiiba ang ating pagpapasalamat mula
sa mga ayaw maniwala sa Dios.  

Totoo na sa panahong ito ng taon tayo ay nagpapasalamat sa Dios para sa makalupang mga kaloob na
ibinigay Niya sa atin.  Walang masama dito yamang ang Dios din ang nagbigay sa atin ng mga ito.  Sa
kabila ng lahat, hinihiling natin sa Dios na “bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.”
Tama lang na kapag ginawa Niya ito pasasalamatan din natin Siya dahil dito.  Kasabay nito, hindi dapat
ihiwalay ng mga mananampalataya itong makalupang mga pagpapala mula sa espiritual na mga pagpapala
na natatanggap natin kay Cristo.   Maaari nating makamit ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan, subalit
pinaaalalahanan tayo sa Awit 73 na ang kayamanang ito ay maaaring gamitin laban sa atin.  Kung dala
nito ang sumpa ng Dios, kung ginagamit ng Dios ang makalupa nating kayamanan upang ilagay tayo sa
madudulas na lugar upang ibagsak tayo sa kapahamakan, kung gayon ang kayamanang iyon ay walang
kabuluhan.  Ngunit kung dala nito ang kagandahang-loob at pagpapala ng Dios, na tunay lamang sa anak
ng Dios, kung gayon ay nasa atin na ang lahat ng dahilan upang magpasalamat.  Kaya nga pag-aaralan
natin ngayon ang isa sa mga kawikaan ni Solomon.  Isinulat niya para sa atin sa Mga Kawikaan 15:16, 17,
“Mas mabuti ang kaunti kung may takot sa Panginoon, kaysa malaking kayamanan na may kaguluhan
doon.   Mabuti pa ang pagkaing gulay na may pag-ibig, kaysa pinatabang baka na may poot na kalakip.”

Ang mga may takot sa Panginoon ay lumalapit sa Dios sa panahong ito ng taon na puspos ng kaligayahan
at kagalakan malaki man o maliit ang kanilang natanggap sa paraan ng makalupang mga kaloob.  Gayon
ang ginagawa natin dahil tayo ay kabilang kay Jesu Cristo, at ang pagpapala ng Dios ay nasa atin sa mga
kayamanan at sa kalusugan ngunit sa kahirapan at karamdaman din.  Dahil diyan, ang bayan ng Dios ay
maliligayang tao.  At nasa atin ang lahat ng dahilan upang mapuno ng pagpapasalamat sa Dios.  Isinulat
ni Solomon sa talatang 15 dito sa Kawikaan 15, “siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan.”
Kung maligaya tayo sa buhay na ito, kung gayon ang buhay para sa atin ay patuloy na kapistahan ng
pagpupuri at pasasalamat.  Kapag ang isang tao lamang ay maligaya tunay siyang makapagpapasalamat
sa Dios.  Kung tayo ay walang-kasiyahan sa isang bagay, marahil ay sa buhay sa pangkalahatan, kung
gayon nabibigo tayong magpasalamat.  Ang mga anak ng Dios, gayunman, ay walang dahilan upang
mawalan ng kasiyahan sa buhay.  Sila ay kabilang sa sambahayan at pamilya ng Dios.  Tayo ay yaong may
masayahing puso!  Sa mga talatang susuriin natin ngayon sinaliksik ni Solomon para sa atin itong
masayahing puso, itong kaligayahan.  Siya ay may malasakit sa pinagmumulan ng ating kaligayahan at
sa huli sa pagpapasalamat din natin.  
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I. Ang Maligayang Puso

Ang kawikaang pag-aaralan natin ay patungkol sa kaligayahan.  Ngayon, nauunawaan ko na hindi man
lang iyan binanggit ni Solomon sa kawikaang ito.  Ngunit dito ay gumagawa siya ng paghahambing.
Pansinin muli:  “Mas mabuti ang kaunti kung may takot sa Panginoon, kaysa malaking kayamanan na may
kaguluhan doon.  Mabuti pa ang pagkaing gulay na may pag-ibig, kaysa pinatabang baka na may poot na
kalakip.”  Bilang buod nagtuturo sa atin ang kawikaang ito na kung mayroon tayo ng napakaliit sa paraan
nitong mga pag-aari ng sanlibutan, kahit ito ay mangahulugan na mayroon lamang tayo ng mesang puno
ng mga gulay, subalit taglay natin ang pagmamahal sa ating tahanan at ang takot sa Dios sa ating puso,
ito ay mas mabuti kaysa malaking kayamanang panlupa at samakatuwid ay mesang puno ng
pinakamasasarap na pagkain, kabilang na ang pinatabang guya, gayunman ay may poot sa tahanan at
espiritual na kaguluhan.  Ginawa ni Solomon ang paghahambing na ito upang bigyang-diin sa atin na kung
taglay natin ang lahat ng ari-arian dito sa sanlibutan, ngunit may poot din at kawalang-pananampalataya
sa tahanan, kung gayon magiging mailap sa atin ang kaligayahan.  Sa isang banda, maaaring halos wala
tayong pag-aari sa paraan ng sanlibutan, subalit ang pagkakaroon ng pag-ibig at takot sa Panginoon na
nananatili sa ating mga tahanan ang magpapaging-pinakamaligayang tao natin sa mundo.  Ang isa
samakatuwid ay mas mabuti kaysa sa isa, kung tayo ay magiging maligayang tao at maligayang pamilya.

Kaya ang kawikaang ito ay patungkol sa kaligayahan.  Ngunit upang maunawaan ang punto ni Solomon
dito dapat nating maunawaan kung ano ang bumubuo sa tunay na kaligayahan.  Iyan ay mahalaga dahil
tila baga ang sanlibutan ay mukhang ganap na maligaya sa kanilang kayamanan at kasaganaan, na walang
pagkatakot sa Dios.  Ibig kong sabihin, pumupunta tayo sa mga restawran at nakikita ang lahat ng mga
taong kumakain doon dahil napakarami ng ipinagkaloob sa kanila ng Dios sa paraan ng kayamanan.  Ang
mga taong iyon ay nag-uusap at nagtatawanan at nagbibiruan na walang kaibahan kaysa atin habang
nakaupo doon.  Sinong magsasabing hindi sila maligaya?  Pumupunta tayo sa shopping mall, lalo na sa
panahong ito ng taon, at nakikita natin ang mga taong naglalakad na puno ang mga braso ng pinamili,
nag-uusap at nagtatawanan sa isa’t isa at tila wala silang kaibahan sa atin.  Sinong magsasabi na hindi
sila maligaya?  Dapat nating maunawaan kung gayon kung ano ang kaibahan sa kaligayahan ng anak ng
Dios mula sa masama na walang pagkatakot sa Dios.

Ang unang bagay na kumikilala sa pagkakaiba ng tunay na kaligayan mula sa makasanlibutang kamukha
nito, ang isa ay walang hanggan at ang isa ay pansamantala.  Ang kaligayahan ng anak ng Dios ay walang
hanggan.  Ito ay nakaugat sa kaligtasan:  kalayaan mula sa kabigatan at paghihirap ng kasalanan.  Ito
samakatuwid ay kaligayahang hindi maaagaw!  Si Cristo ay naninirahan sa kanyang puso at gumagawa
sa kanyang puso kung kaya’t ang anak ng Dios ay ganap na may kamalayan na wala nang kahatulan sa
kanya.  Wala nang kaparusahan sa kasalanan.  Ang Dios ng langit at lupa ay hindi niya kaaway na
ginagamit ang lahat ng bagay upang siya ay wasakin.  Ang Dios ay kanyang soberanong Kaibigan na
nagkakaloob ng lahat ng mga bagay sa kanya bilang pagpapala.  Iniibig siya at pinapanigan ng Dios.  Alam
ito ng anak ng Dios.  At ang pagkaalam na ito ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan, kapayapaan,
kasiyahan sa kanyang puso.  At iyan ay hindi kailanman mawawala.  Ito ay kanya ngayon at hanggang
sa buong walang hanggan. 

Ang di-mananampalataya, sa isang banda, ay nakakatagpo ng kaligayahan sa mga bagay na lumilipas,
pansamantala, makalupang mga bagay.  Siya rin ay nagpapatuloy sa buhay na may ilang kaligayahan at
pagtawa.  Subalit ito ay nakaugat sa makalupang kayamanan – bagong sasakyan, bagong bahay, bagong
pag-aasawa, at marami pa.  Ngunit kapag ang partikular na pag-aaring iyon ay lumipas, gaya ng lahat ng
makalupang pag-aari, sa gayon siya ay nagiging malungkot.  Kailangan niyang humanap ng ibang
makalupang pag-aari upang lumigaya siyang muli.  Isa pang kaibahan sa pagitan ng tunay na kaligayan
at panlabas na kaligayahan ay ang resulta ng gayon sa puso ng isang tao.  Kapag ang kaligayahan ay
nakaugat sa kasalanan, samakatuwid laging mayroong natitirang nakayayamot, nagpapahirap na
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kawalang-kasiyahan, kawalang-kakontentuhan sa buhay.  Alam natin iyan sa ating sarili dahil kung minsan
kapag hindi tayo tumitingin sa Dios para sa ating kaligayahan nakakaranas din tayo ng gayong bagay.
Sa di-mananampalataya hindi iyan nawawala.  Lagi itong naroon.  At dahil ang di-mananampalataya ay
tumitingin sa mga bagay nitong kasalukuyang sanlibutan para sa kaligayahan, lagi siyang nagsisikap na
maghanap ng bago na mag-aalis ng nakayayamot na kawalan sa kanyang loob.  Ang kawalang iyon, ang
kahungkagang iyon sa buhay ng tao, ay napupunan kapag pumasok si Cristo sa puso ng isang tao.  Kaya
anuman ang ipinagkaloob o inalis, ang mananampalatayang iyon ay pupunuin.  Hindi kailangan ng isang
tao ang mga bagay ng sanlibutang ito upang punan ang anumang kawalan dahil ang kanyang kagalakan
at kaligayahan ay nakaugat kay Cristo.  Kaya isinasaisip natin iyan una sa lahat kaugnay nitong Salita ng
Dios.

Sa ikalawang banda, isinasaisip din natin na itong kaligayahan ang aalam kung ang isang tao ay
mapagpasalamat o hindi.  Ang mga mananampalataya ay maliligaya!  Sila ay puno ng kagalakan ng
kaligtasan, at dahil diyan sila ay nagpapasalamat.  At mayroon pang higit, dahil ang kaligayang taglay nila
ay umaalam din kung kanino sila nagpapasalamat.  Kung ang aking kaligayahan ay matatagpuan lamang
sa makalupang pag-aari, sa gayon ang aking pagpapasalamat ay walang iba kundi makalupang
pagpapasalamat – pagpapasalamat na hindi talagang nakatuon sa sinuman o anuman.  Kapag tayo ay
puspos ng walang hanggang kagalakan at kaligayahan, ang pagpapasalamat natin ay nakatuon sa Dios.
Alam natin na ang Dios ang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay.  Alam natin na ang Dios ang
nagbabahagi sa atin ng kagalakang iyon.  Ang Dios ang pumupuno ng kawalang iyon sa ating buhay.  Ito,
kung gayon, ang dahilan kung bakit nagninilay tayo dito sa Salita ng Dios sa ating harapan.  Tinitingnan
nating mabuti, samakatuwid, ang pinagmumulan ng ating kaligayahan.

II. Ang Pinagmumulan Nito

Ano ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan?  Malinaw, mula sa kawikaang ito na ang isang tao ay kayang
magkaroon ng lahat ng kayamanan sa sanlibutan at hindi talagang maligaya.  Makinig:  “Mas mabuti ang
kaunti kung may takot sa Panginoon, kaysa malaking kayamanan na may kaguluhan doon.”  Ang isang
pamilya at mga indibidwal ay maaaring magkaroon ng malaking kayamanan – maaari silang magkaroon
ng mga yaman, karangyaan, kapangyarihan, at katanyagan sa sanlibutang ito.  Maaari silang magkaroon
ng lahat ng naisin ng kanilang puso sa paraan nitong kaginhawahan ng sanlibutan.  Upang gamitin ang
mga salita ng mang-aawit sa Awit 73, ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan.  Mula sa
makalupang pananaw wala silang pakialam sa sanlibutan.  Hindi nila kailangang matakot sa pananalapi
– ang kanilang buhay ay tiyak sa lupa.  Mayroon silang mga bahay – mararangyang bahay.  May mga
sasakyan sila – hindi lamang isa kundi marami, at ang mga sasakyan ay maaaring ang pinakamamahalin
na nagawa.  Makukuha nila ang lahat ng mga laruan na mabibili ng pera.  Ang mga tao ay maaaring
magkaroon ng kanilang RV, ng kanilang snowmobiles, ng kanilang apatang-gulong, ng kanilang mga
bangka, at iba pa.  Ang mga tao ay maaaring magkaroon ng sapat na pera upang pumunta sa
pinakamagastos na bakasyon.  Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paghuhulog ng isandaang dolyar
dito at doon.  Makakabili sila ng bahay sa pamamagitan ng pera, at hindi man lang magkakaroon ng yupi
ang kanilang naiipong pera sa bangko.  Ginamit ni Solomon ang larawan ng isang pinatabang guya sa
talatang 17 upang ipakahulugan na kayang kumain ng mga taong ito ng pinakamasasarap ng sanlibutang
ito.  Hindi sila nasisiyahan sa kakaunti lamang, kundi mayroon silang pera upang ilagay sa kanilang mesa
ang karne ng baka na pinataba upang katayin.  Hindi nila kailangang kumain ng katamtaman, kundi may
pera sila upang lumabas at uminom at kumain ng bawat pagkain.  At kapag ginawa nila, hindi sila
nagpupunta sa mga restawran na fast-food.  Ni makikita man sila na madalas na pumupunta sa mga
restawran ng middle class.  Sila ay nasa fine-dining sa lahat ng panahon.  Ang ating bansa at lipunan ay
puno ng ganitong uri ng mga tao!  Puno ng tulad nila!  Ang Cristiano ay hindi rin libre sa lahat ng ito.

Ikaw at ako ay binigyan ng labis ng Dios sa paraan ng kayamanan nitong sanlibutan at kaginhawahan na
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hindi man lang natin nauunawaan.  Tumitingin tayo sa iba na mas mayaman kaysa atin at nagsisimula
tayong mag-isip na hindi ganoon kabuti ang sa atin.  Tingnan mo ang kaya nilang gawin!  Hindi natin
kayang gawin iyon.  Hinahamon ko ang sinuman sa atin na dumalaw sa ikatlong-uri ng bansa at ihambing
sa kanila ang mayroon tayo bilang middle-class na mga Amerikano.  Malalaman natin na hindi tayo ganoon
kahirap!  Sa katunayan, maisasabit natin ang ating ulo sa kahihiyan!  Ang kayamanan at yaman ay
nanganganak ng katakawan.  Hindi nila nabibigyang-kasiyahan ang ating katakawan – binabasa nila ang
ating pagnanasa para sa higit pa!  At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na mas madali pa sa isang
kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong mayaman na makapasok sa langit!
Napakahirap na hindi ilagay ang ating tiwala sa di-tiyak na kayamanan kapag nasa atin sila.  Napakahirap
na hindi ibigin ang pera – kahit alam natin na ito ang ugat ng lahat ng kasamaan.

Ang punto ni Solomon ay maaari tayong magkaroon ng lahat ng mga ito, ngunit hindi nito mabibili para
sa atin ang tunay na kaligayahan.  Ah, sige nabibili nila ang kaligayahan!  Ngunit ang kaligayahang nabibili
nila ay sandali lamang at hindi malalim na kaligayahan.  Ngayon, hindi sinasabi ni Solomon sa ating teksto
na sa mga kayamanan ay may kasamang kawalang-pananampalataya.  Kapag tiningnan natin si Abraham
at Job, o maging si David at Solomon, makikita natin na ang mga lalaking ito ay mayayaman.  Subalit sila
ay mananampalataya.  Sila ay may takot sa Panginoon – bagama’t sa kalagayan ni Solomon, at maging
kay David, ang mga kayamanang ito ay naghatid ng mga suliranin at pagkapoot.  Ngunit hindi sinasabi
ni Solomon na ang pagkapoot sa Dios at suliranin ay kailangang dumating kapag tayo ay mayaman.
Ngunit tiyak na ito ang madalas na nakikita sa mga tahanan ng mayayaman.  Isinulat ni Solomon sa
Kawikaan 30, “Huwag mo akong bigyan ng kayamanan baka ako'y mabusog, at itakuwil kita at sabihin ko,
Sino ang Panginoon?”  Lagi natin itong nakikita sa ating lipunan – walang nangangailangan sa Dios!
Pinatalsik nila Siya mula sa pamahalaan, mula sa mga paaralan ng ating lupain, at halos sa lipunan mismo.
At ang kinalabasan nito ay, kung gaano kayaman ang mga tao, ganoon sila kaawa-awa!   Patuloy na
tumataas ang dami ng nagpapakamatay.  Ang mga tao ay nagdodroga, umiinom hanggang malasing,
nagpapakasasa sa pakikipagtalik, nagkakasiyahan – lahat dahil itong sanlibutan ay isang kaawa-awang
lugar upang tirahan.  Pumasok ka sa tahanan kung saan ang ama at ina ay laging wala upang kumita ng
maraming, maraming pera at ano ang makikita mo sa kanilang mga anak?  Kausapin mo ang kanilang mga
anak na dahil sa kayamanan ay nasasaksihan ang kanilang mga magulang na nagiging malaya sa isa’t isa
at nagdidiborsyo – pakinggan ang kanilang kapaitan na ipahahayag.

Ang mga tao ay patuloy na nagtatanong kung bakit itong henerasyong parating ay napakamakasarili,
napakarahas, walang delikadesa?  Ang sagot ay:  sila ay mayaman ngunit wala silang pagkatakot sa Dios!
Hindi nila iniibig ang Dios.  May malaki silang yaman, subalit hindi sila maligaya!  Ang Nanay at Tatay ay
makikipagpaligsahan para sa pagmamahal ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbili sa kanila ng
lahat ng nais ng kanilang puso.  Ang mga anak ay mananamlay ng kaunti, at ang mga magulang ay
agad-agad silang bibilhan ng gusto nila.  Igigiit ng mga magulang na nagtrabaho ang kanilang mga anak
upang magkaroon ng pera, ngunit gayunman ang mga batang iyon ay di-tinuruan ng tungkulin sa iba.
Itinatabi nila ang kanilang pera at ginagasta sa anumang naisin ng kanilang laman.  Ang ating lipunan ay
nagpalaki ng henerasyon ng makasarili, tamad, pinalayaw, walang galang na mga palalo!  Bakit?  Dahil
sa kayamanan!  At ang lahat ay maligaya diyan.  Gayunpaman, kapag nagtipun-tipon ang pamilya sa
palibot ng mesa na may pinatabang guya, walang ibang naroon kundi suliranin at pagkapoot.  Pagkatapos
ay sabihin mo sakin kung ang mga taong ito ay mapagpasalamat sa Dios sa Araw ng Pagpapasalamat.
Hindi lamang sila di-tunay na nagpapasalamat, kundi hindi sila nagpapasalamat sa kaninoman – lalong
hindi sa Dios!  Lahat iyan dahil hindi sila maligaya.

Higit na mas mabuti kaysa dito, sulat ni Solomon, ay pagtataglay ng kaunti.  Pagtataglay ng sapat upang
makapaglagay ng pagkain sa mesa.  Pagtataglay ng sapat upang magsuot ng sapatos sa mga paa at
magandang damit sa likod ng isang tao.  Isang katamtamang tahanan, isang mapagkakatiwalaang
sasakyan.  Mas mabuti na ang magkaroon ng sapat na pera upang malagyan ang mesa ng mga halaman,
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o sa literal ay gulay.  Sa palagay mo ba ang bayan ng Dios na, ilang taon na ang nakalipas, na may
kalahati ng kayamanang mayroon tayo ngayon ay hindi gaanong masaya?   Sa palagay mo ba ang mga
bata sa tahanan at pamilya na kahon ang pinaglalaruan, na nagpapagulong ng isang bilog sa isang patpat,
na gumagawa ng sarili nilang scooter mula sa lumang bakal ng skates ay hindi gaanong masaya kaysa atin
ngayon?  Tapat ba nating iniisip na sa pamamagitan ng pagbili sa ating mga anak ng lahat ng gusto nila
ay ginagawa natin silang mas maligaya??  Mas maligaya ba talaga tayo ngayon dahil mayroon tayong
yaman upang pumunta sa isang restawran upang kumain o magpalawig ng bakasyon, kaysa mga banal
noon na hindi kaya???  Mas mabuti ang magkaroon ng kaunti, ang magkaroon ng katamtamang pagkain
sa iyong mesa, at magkaroon ng pagmamahal.

Napakatotoo nito, di ba, bayan ng Dios?  Wala nang mas mabuti pa kaysa sama-samang magtipon sa
isang mesa bilang pamilya o magkakaibigan at magsalo sa pagmamahal ng mga banal para sa isa’t isa.
Napakapalad nito, kahit wala tayong anuman sa mesa wika nga, na nakakapagbahagi tayo ng oras ng
kapayapaan at pagmamahal sa isa’t isa sa tahanan.  Binubuksan natin ang Biblia matapos ang masarap
na pagkain at nagbabasa tayo ng Salita ng Dios at sama-sama tayong nananalangin bilang pamilya.
Ngayon, may konsepto na nawawala na ngayon sa iglesia!  Kahabag-habag naman, kahit mayroon tayong
di-mabilang na yaman, na paghahati-hatian at pag-aawayan ng isa’t isa sa tahanan.  Hinahadlangan nito
ang ating mga panalangin.  Napakakaawa-awa na magtipun-tipon sa palibot ng mesa nang walang
mayroon kundi matinding galit at poot.  Sinong may pakialam na magbasa ng Salita ng Dios kung ito ay
totoo?  

Nagpapasalamat tayo sa Dios sa panahong ito ng taon dahil sa ipinagkaloob Niya sa atin.  Maaaring ito
ay wala, maaaring ito ay marami.  Nagpapasalamat tayo sa Dios ngayon!  Para saan?  Para sa kaligayahan!
Para sa kagalakan ng kaligtasan.  Anuman ang ipinagkaloob ng Dios sa atin – o hindi ipinagkaloob sa atin
– nitong nakaraang taon tayo ay maligaya, dahil alam natin na pinagkalooban Niya tayo ng lahat na
mayroon tayo sa Kanyang pag-ibig sa atin.  Ang Dios ay gumagawa sa atin ng gayong kagalakan at
kaligayahan dahil mayroon tayong takot sa Panginoon!  Iyan ang pinagmumulan ng lahat ng kagalakan
– ang takot sa Panginoon!  Iyan ang pinagmumulan ng pagmamahal sa loob ng tahanan at pamilya – ang
takot sa Panginoon.  Kung walang takot sa Dios sa ating puso, kung gayon ay walang tunay na
pagmamahal.  Kapag walang tunay na pagmamahal, mayroong suliranin, kaguluhan, at pagkapoot.  Iyan,
ang magpapalungkot at magpapawala ng pagpapasalamat natin ngayon.    

Ngunit kapag gumawa ang Dios sa atin ng malalim na paggalang, ng malalim na pag-ibig, para sa Kanya,
sa gayon ay nakakatagpo tayo ng kaligayahan!  At ang takot na iyon sa Dios ay ginawa ni Cristo sa puso
ng bawat mananampalatya, hindi ba?  Iniligtas tayo ni Cristo mula sa mahigpit na hawak ng kasalanan at
kawalang-pananampalataya.  Ano pa ang nanasain natin?  Tayo ay mga tagapagmana sa pinakamabuting
yaman ng langit.  Ang yamang iyon ay naghihintay sa atin.  Sa pananampalataya tayo ay tumitingin sa
Dios.  Nagsisimula tayong maunawaan na Siya ang wakas ng lahat ng mga bagay.  Ang makalupang mga
kaloob na natatanggap natin sa kamay ng Dios ay mga pamamaraan lamang na ginagamit natin upang
hanapin ang Dios at ang kaluwalhatiang atin sa kalangitan.  Inilalagay natin ang matatag nating pag-asa
at tiwala sa Kanya.  Lahat ay dahil may takot tayo sa Panginoon.  Magbigay tayo ng wastong
pagpapasalamat sa Dios ngayon.  Ipinagkaloob Niya lahat ng kailangan natin at higit pa.  Hindi tayo
tumitingin sa kayamanan.  Sa Kanya tayo nakatingin.  At doon ay nakakahanap tayo ng dahilan para sa
tunay na pagpapasalamat.  Dalhin nawa natin iyan sa Kanya sa araw na ito.  Ipagkaloob nawa sa atin ng
Dios na matakot sa Kanya at ipagkaloob na sumagana ang Kanyang pag-ibig sa atin.   

Lahat ng pasasalamat ay sa Dios.


