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Katekismong Heidelerg, Araw ng Panginoon 44 (I Timoteo 6)

Introduction
A. The 10th  commandment prohibits that we

covet.
1. In doing so, the 10th commandments gives

us a comprehensive list of the things which
we must not covet, but are prone to covet
everyday.

2. By prohibiting covetousness, the 10th

commandment demands that we should be
content.

B. You will notice that the Heidelberg Catechism
explains the 10th commandment in a peculiar
way.
1. It even seems that the H.C. ignores the very

wording of the 10th commandment.
a. No mention is even made here of the

word “covetous.”
b. You do not read here a list of things

which the 10th commandment forbids,
even though that is how the H.C.
explains the other commandments.

c. We might wonder if the H.C. has
sufficiently explained the 10th

commandment.
2. Nevertheless, the explanation is true and

precise about the principle of the 10th
commandment.
a. The commandment comes as a

safeguard against an improper view of
the entire 10 commandments.
(1) One might conclude that after the 9

commandments are read, that he
can keep those commandments
outwardly and perfectly.

(2) But, the 10th commandment shows
that obedience to the law must be
both outward and from the heart.
Even in our hearts, we must not
covet.

b. The explanation shows us what the root
of all obedience to all of God’s
commandments is.
(1) What is the secret to worshipping

God alone, worshiping Him as He
has commanded us in His Word,
using His Name aright, and keeping
His day holy?  What is the secret to
loving our neighbors as ourselves
according to the 2nd part of the law?

(2) Here is the answer.
(a) Never let even the smallest

inclination to sin rise in your

Panimula
A. Ipinagbabawal ng Ikasampung Utos na tayo ay mag-imbot

1. Sa paggawa nito, ibinibigay ng ikasampung utos sa
atin ang isang malawak na talaan ng mga bagay na
hindi dapat pag-imbutan, pero nanganganib na
pagnasaan sa bawat araw.

2. Sa pagbabawal sa pag-iimbot, hinihingi ng
ikasampung utos na tayo ay makuntento.

B. Mapapansin mo na ipinapaliwanag ng Katekismong
Heidelberg ang ika-10 utos sa kakaibang pamamaraan.
1. Tila hindi pansin ng KH ang mga pananalita ng ika-10

utos.
a. Hindi man lang nabanggit dito ang salitang

“mapag-imbot.”
b. Hindi mo mababasa dito ang talaan ng mga bagay

na ipinagbabawal ng ika-10 utos, kahit sa
ganitong paraan pa ipinapaliwanag ng KH ang
ibang mga kautusan.

c. Iniisip siguro natin kung sapat nga bang
naipaliwanag ng KH ang ika-10 utos.

2. Gayon pa man, ang paliwanag ay totoo at tumpak
patungkol sa prinsipyo ng ika-10 utos.
a. Ang kautusan ay dumating na tila isang

pananggalang laban sa maling pananaw sa buong
10 Utos.
(1) May magsasabi siguro na pagkatapos basahin

ang siyam na Kautusan, magagawa niyang
sundin ang gayong mga kautusan na ganap at
panlabas. 

(2) Pero, ipinapakita ng ika-10 utos na ang
pagsunod sa batas ay dapat panlabas at mula
rin sa puso.  Kahit sa ating mga puso,
nagagawa nating mag-imbot.

b. Ipinapakita ng paliwanag na ito sa atin kung ano
ang ugat sa lahat ng pagsunod sa lahat ng mga
Kautusan ng Dios.
(1) Ano ang lihim sa pagsamba lamang sa Dios,

pagsamba sa Kanya na gaya sa ipinag-utos
Niya sa atin sa Kanyang Salita, sa paggamit ng
Kanyang Pangalan, at gawing banal ang araw
Niya?  Ano ang lihim sa pagmamahal sa kapwa
na gaya sa ating mga sarili ayon sa ika-2
bahagi ng kautusan?

(2) Narito ang kasagutan.
(a) Huwag mong hayaan kahit ang

pinakamaliit na pagkiling ng kasalanan ang
umusbong sa inyong mga puso; at sa
lahat ng panahon ang pagkagalit sa
kasalanan at kasiyahan sa pagsunod.

(b) Ano ang kahulugan nito?  Masiyahan na sa
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hearts; and at all times hate sin
and delight in all obedience.

(b) What does that mean?  Be
content with all things in your
life.

(3) That is the straight and narrow way
of gratitude for the redeemed saints
of the Lord.

“CALLED TO BE CONTENT”
I. The Duty

A. We may not be covetous.
1. “Covet” means “to desire something

earnestly.”
a. The Bible makes a distinction between

the good coveting and the evil coveting.
(1) The Bible does speak of good

coveting.
(a) In I Cor 12:31, we are exhorted

to “covet earnestly the best
gifts.”  We are to desire the best
spiritual gifts not to make a
name for ourselves, but in order
to serve and edify our fell saints.

(b) In Ps 84:2, we read, “My soul
longeth, yea, even fainteth for
the courts of the LORD...”  We
also earnestly desire that
everlasting fellowship with
Jehovah in perfection.

(2) While the 10th commandment
approves of that spiritual longing for
what is right, the 10th

commandment forbids the evil
covetousness.
(a) This longing or spiritual desire

proceeds from our our corrupt
nature.

(b) This is the covetousness in
which none can enter into the
kingdom of God.

(c) It is an enemy to the holy life of
the believer in the kingdom of
Christ.

b. The commandment forbids that we
covet sinfully several things.
(1) We may not covet earthly things

which do not belong unto us.
(2) We may not covet earthly glory,

power, fame, and standing before
men.

(3) We may not covet a different
pathway in life which is easier than
the one God has given us.

(4) We may not covet sinful ways which
please our sinful flesh.

2. The Lord calls us to resist even the
smallest inclinations unto evil

lahat ng bagay sa buhay mo.
(3) Iyan ang tuwid at makipot na daan ng

pagpapasalamat dahil sa katubusan ng mga
banal sa Panginoon.

“TINAWAG UPANG MASIYAHAN”
I. Ang Tungkulin

A. Hindi man tayo mapag-imbot.
1. Ang kahulugan ng “mapag-imbot” ay “masidhing

pagnanais sa isang bagay.”
a.  The Bible makes a distinction between good

coveting and evil coveting.
(1) Ang Biblia ay nagsasabi ng mabuting pag-

iimbot.
(a) Sa I Corinto 12:31, tayo ay pinangaralan

na “pagsikapang mithiin ang higit na
dakilang mga kaloob.”  Ating nasain  ang
pinakamabuting mga kaloob na hindi para
sa sariling pangalan natin, undi upang
makapaglingkod at makapagpatibay sa
mga kasama nating mga banal.

(b) Sa Mga Awit 84:2 ating mababasa,  “Ang
kaluluwa ko ay nananabik, Oo nanghihina
para sa bulwagan ng Panginoon…”  Atin
din hangarin ang walang hanggang
pakikisama kasama si Jehovah sa
katuparan nito.

(2) Kahit pa sinasang-ayunan ng ika-10 utos ang
espiritul na pagnanasa sa kung ano ang tama,
ipinagbabawal naman ng ika-10 utos ang
masamang pag-iimbot.
(a) Ang pagnanais o espiritual na

pagnanasang ito ay nagmumula sa
mismong bulok nating kalikasan.

(b) Ito ang pag-iimbot na hindi makakapasok
sa kaharian ng Dios.

(c) Ito ay kaaway sa banal na pamumuhay ng
mananampalataya sa kaharian ni Cristo.

b. Ipinagbabawal ng kautusan na makasalanang
mag-imbot sa ilang mga bagay.
(1) Hindi natin dapat pag-imbutan ang mga bagay

na panlupang hindi naman sa atin.
(2) Huwag tayong mag-imbot sa panlupang

kaluwalhatian, kapangyarihan, kasikatan, at
katayuan sa harap ng mga tao.

(3) Hindi natin dapat pag-imbutan ang landas na
madali sa buhay kaysa sa ibinigay sa atin ng
Dios.

(4) Huwag nating pag-imbutan ang makasalanang
paraan na nakakalugod sa ating makasalanang
laman.

2. Tinatawagan tayo ng Panginoon na labanan kahit ang
pinakamaliit na pagkahilig sa masamang
pagnanasa.
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covetousness.
a. Obedience to the 10th commandment is

a matter of the heart.
(1) The heart is the place where our

inclinations arise. Based on those
inclinations we make our decisions
and live our life.

(2) We must not even have the slightest
inclination or desire towards evil and
sin.

(3) We may not be coveters. 
b. We are called by the Lord to resist even

the start of covetousness in our hearts.
(1) We must stand on guard against our

old nature which is ready to covet
sinfully.

(2) When even the smallest inclination
arise in our hearts, we must fight
that desire with the Word of God
and prayer to God for deliverance
from that sin.
(a) Put to death that old man of

covetousness but delighting in
righteousness.

(b) Put to death that evil desire for
the things of this life, by putting
on delight for godly things.

(c) Put to death the evil desire for
another way in life, by putting
on a spiritual desire to be
faithful in our God-ordained way
in life knowing its purpose is
heavenly glory.

3. Flee covetousness.  Turn from it, and turn
unto the Lord in daily repentance.

 
B. The Lord calls us to be content.

1. “Content” means literally “independent.” 
That seems strange, doesn’t it?  But, it is
true.
a. The root idea of the word content

means “to be self sufficient.”
(1) The one who is content “is sufficient

of himself” so that he needs no aid
or support.

(2) The child of God is called, hence, “to
be independent and self-sufficient.”

b. How can that be? 
(1) How can we be independent when

we are so dependent?
(2) How can we be so self-sufficient

when we are totally insufficient?
2. Contentment is the spiritual gift of God’s

grace to us by faith.  
a. Contentment is the spiritual knowledge

of several grand truths.
(1) Contentment is the spiritual

knowledge that God is God alone!

a. Ang pagsunod sa ika-10 utos ay usapin ng puso.
(1) Ang puso ang lugar kung saan nagmumula

ang ating pagkahilig.  Ayon sa mga pagkahilig
na ito dito tayo gumagawa ng ating mga
desisyon at nabubuhay.

(2) Huwag tayong magkaroon ng pinakamaliit na
pagkahilig o pagnanais tungo sa kasamaan at
kasalanan.

(3) Huwag tayong mapag-imbot.

b. Tayo tinawag ng Panginoon upang labanan kahit
ang nagpapasimula pa lamang na pag-iimbot sa
ating mga puso.
(1) Dapat tayong manindigan laban sa lumang

kalikasan na handang magnais na
makasalanan.

(2) Kahit pa ang pinakamaliit na pagkahilig na ito
ay sumibol sa ating mga puso, dapat nating
labanan ang pagnanasa na iyan kasama ang
Salita ng Dios at pananalangin sa Dios para
makalaya mula sa kasalanang iyon.
(a) Patayin ang lumang pagkatao ng pag-

iimbot, pero masiyahan sa katuwiran.
(b) Patayin ang masamang pagnanasa sa mga

bagay sa buhay na ito, sa pamamagitan
ng banal na mga bagay.

(c) Patayin ang masamang pagnanasa para sa
paraan ng buhay, sa pamamagitan ng
paglalagay ng espiritual na pagnanais sa
tapat na paraan ng buhay na iniutos ng
Dios na nalalaman ang layunin ng
makalangit na kaluwalhatian.

3. Lumaya mula sa pag-iimbot.  Talikuran ito, at harapin
ang Panginoon sa pang araw-araw na pagsisisi.

B. Tinatawagan tayo ng Panginoon para masiyahan.
1. Ang literal na kahulugan ng “kasiyahan” ay “may-

kasarinlan.”  Iyan ay tila bago sa pandinig, ‘di ba? 
Pero, totoo ito.
a. Ang ugat na kaisipan ng kasiyahan ay “hindi

umaasa ng tulong.”
(1) Ang siyang may kasiyahan,  “ay may

kasapatan sa sarili” kaya hindi na niya
kailangan pa ang tulong o suporta.

(2) Ang anak ng Dios ay tinatawag na, 
“magkaroon ng kasarinlan at nagsasarili.”

b. Paano ito mangyayari?
(1) Paano tayo makakapag-sarili, kung tayo ay

umaasa lang?
(2) Paano tayo hindi na aasa pa sa tulong ng iba,

kapag tayo ay nasa lubos na kawalang
kasapatan?

2. Ang kasiyahan ay espiritual na kaloob ng biyaya ng
Dios sa atin  sa pamamagitan ng pananampalataya.
a. Ang kasiyahan ay espiritual na kaalaman sa

maraming katotohanan.
(1) Ang kasiyahan ay espiritual na karunungan na

ang Dios ay Siyang Dios lamang!
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(2) Contentment is the knowledge that
sovereign Father is my Father for
the sake of Christ.

(3) Contentment is also the knowledge
that the Father will so deal with us
in His sovereign love all our days.

(4) Therefore, contentment finds our
independency and our all-sufficiency
only in our heavenly Father.
(a) We are sufficient only and

entirely in God.  He is our all
and everythng in Christ Jesus.

(b) Contentment confesses that our
only need is the heavenly
Father and Christ!

(c) Contentment finds its
independent basis in the
Independent and Self-Sufficient
Triune God, our Father.

b.   That spiritual knowledge of faith
becomes that inward state of heart and
mind which is undisturbed by the
outward circumstances in our life.
(1) As we experience affliction,

suffering, persecution, oppositions,
disappointments, and grievous
trials, we are tempted to rebel in a
covetousness in which we desire the
opposite of what God has given us.

(2) But, in contentment, in even the
difficulties and great pains of life,
yet in our hearts we are able to rise
above those circumstances in
continue in obedience and love unto
God.

c. The result is that in heart, mind, soul, &
strength we are content.  We can say,
“It is well with my soul!  I have peace!”

3. The Lord calls us to be content with 3 things
in life.
a. Be content with your posssessions,

your food and clothing. (I Tim 6:8)
(1) Do you covet sinfully for more, even

when you already have enough?
(2) Do not covet after money. /love of

money is /root of all evil.
(3) /Lord calls us to be content w/ what

you have.
b.   Be content with your pathway of trials

and afflictions in life.  Confess with Paul,
“I have learned, in whatsoever state I
am, therewith to be content.”

c. Be content with the paths of
righteousness.  Be content that in all
circumstances in life, you must love God
with all your heart, mind, soul, and
strength.   Delight in all righteousness in
whatsoever state you may be.

(2) Ang kasiyahan ay karunungan na ang Ama na
soberano ay Ama ko dahil kay Cristo.

(3) Ang kasiyahan ay kaalaman din na ang Ama
ang nakikitungo sa atin sa Kanyang
soberanong pag-ibig sa lahat ng panahon.

(4) Kaya naman, ang kasiyahan ay natatagpuan
sa ating kasarinlan at umaasa lamang sa
Amang nasa langit.
(a) Nasa Dios lamang ang ating kasapatan. 

Siya ang lahat sa atin at ang lahat ay
Cristo Jesus.

(b) Ang kasiyahan ay nagpapahayag na ang
tanging pangangailangan natin ay ang
Amang sumasalangit at si Cristo!  

(c) Natatagpuan ng kasiyahan ang kasarinlan
ayon sa pagkakaroon ng kasiyahan sa Dios
na Trinidad, na Ama natin.

b. Ang kaalamang espiritual ng pananampalataya ay
nagiging panloob na kalagayan ng puso at isipan
na hindi nakikita sa panlabas na pangyayari sa
ating buhay.
(1) Tulad sa nararanasan nating kahirapan,

pagdurusa, pag-uusig, kabiguan, at matinding
mga pagsubok, tayo ay natutuksong maging
rebelde sa paraang pag-iimbot na ating
ninanais ang kabaligtaran kung ano ang
ibinigay ng Dios sa atin.

(2) Pero, sa kasiyahan, kahit pa sa kahirapan at
matinding kirot sa buhay, ang ating puso
naman ay nangingibabaw sa mga pangyayari
sa patuloy na pagsunod at pag-ibig sa Dios.

c. Ang resulta ang puso, isipan, kaluluwa, at
kalakasan ay may kasiyahan.  Masasabi natin,  “It
is well with my soul!  I have peace!”

3. Tinatawagan tayo ng Panginoon na masiyahan sa
tatlong bagay sa buhay.
a. Masiyahan sa iyong mga pag-aari, sa iyong

pagkain at kasuotan.  (I Tim. 6:8)
(1) Ikaw ba ay makasalanang nag-iimbot para sa

mas marami, kahit ikaw ay may kasapatan na?
(2) Huwag mag-imbot sa pera.  /pagmamahal sa

pera/ ang ugat ng lahat ng kasamaan.
(3) Tinatawagan tayo ng Panginoon na masiyahan

sa kung anomang meron tayo.
b. Masiyahan sa landasin mo sa mga pagsubok at

kahirapan sa buhay.  Ipinahayag ni Pablo, 
“Natutunan ko, sa anomang kalagayan ako
naroroon ang masiyahan.”

c. Masiyahan sa landasin ng katuwiran. 
Masiyahan na sa lahat ng pangyayari sa buhay na
ito, dapat mong mahalin ang Dios ng buong puso,
pag-iisip, kaluluwa at kalakasan.  Masiyahan ka sa
lahat ng katuwiran sa anomang kalagayang
naroroon ka.
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II. The Reason
A. The reason we may not be covetous is the

Lord’s hatred of covetousness.
1. The Lord expresses that in Prov 6:16.

a. In the verse, covetousness is defined as
“a heart that deviseth wicked
imaginations.”

b. The LORD views covetousness as an
abomination according to Prov 6:16. 
Why?
(1) It hates God’s sovereign authority to

give to us our wealth according to
His decision so that we get a little
bit of money while others receive
millions and millions of pesos.

(2) It hates God’s law which requires
that we love God in whatsoever
state we may be.

(3) It hates the afflictions and the way
in which God directs our life.

c. Covetousness is rooted in man’s pride in
which he hates God’s glory and wants to
be a god himself.

2. God hates the sin of covetousness even
among His people.
a. God gathers us into His coveannt of

peace in the Lord Jesus Christ.
(1) In that covenant, He loves us and

cares for us, who are His dear
children.

(2) He gives us everything that we need
so that we lack nothing.

b. When we fall into covetousness, we are
despising the covenant we have with
God and fellow believers.  And, that
covetousness, God hates.
(1) Covetousness wants something

different than what God has
provided us in Christ.

(2) It holds the holy life with God in
contempt. 

(3) It wants fellowship with sin and
wickedness.

c. Therefore, we must hate and fight
against covetousness.

B. Let us fight covetousness by being content.
1. The Lord gives us examples of contentment

and God’s delight in contentment.
a. There are examples in the Bible of

saints who were content.
(1) Abraham was content to sojourn in

the land of Canaan.
(2) Unlike the 10 evil and unbelieving

spies, Joshua & Caleb were content
to take the land and fight in the
LORD”s strength against the mighty
enemies of Canaan.

b. To them God showed His delight.

II. Ang Dahilan
A. Ang dahilan kung kaya’t hindi tayo dapat mag-imbot at

dahil ang Panginoon ay nagagalit sa pag-iimbot.
1. Ipinahayag iyan ng Panginoon sa Mga Kawikaan 6:16.

a. Sa talata, ang pag-iimbot ay ipinakilala bilang 
“ang puso na lumilikha ng masamang haka-haka.”

b. Tinatanaw ng Panginoon ang pag-iimbot bilang
isang kasuklam-suklam ayon sa Mga Kawikaan
6:16.  Bakit?
(1) Ito ay pagkagalit sa awtoridad ng soberanong

Dios na nagbigay sa atin ng kasaganaan ayon
sa Kanyang desisyon upang makinabang tayo
ng kaunting salapi habang sa iba ay
tumatanggap ng milyun-milyong piso.

(2) Ito ay may pagkagalit sa kautusan ng Dios na
hinihingi na mahalin ang Dios sa anopamang
kalagayan tayo naroroon.

(3) Namumuhi ito sa mga kahirapan at sa paraang
inihahatid sa iyong buhay ng Dios.

c. Ang pag-iimbot ay nakaugat sa pagka-makasarili
ng tao na namumuhi sa kaluwalhatian ng Dios at
nagnanais na maging dios ang sarili niya.

2. Ang Dios ay namumuhi sa kasalanang pag-iimbot
kahit pa sa Kanyang bayan.
a. Tinitipon tayo ng Dios sa Kanyang tipan ng

kapayapaan sa Panginoong Jesu Cristo.
(1) Sa tipang iyan, iniibig at pinangangalagaan

Niya tayo, na Kanyang minamahal na mga
anak.

(2) Ibinibigay Niya sa atin ang lahat nating
kailangan upang hindi tayo magkulang.

b. Kapag tayo ay nahulog sa pag-iimbot, ating
nilalapastangan ang tipan na meron tayo kasama
ang Dios at mga kapwa mananampalataya.  At,
namumuhi ang Dios sa pag-iimbot na ito.
(1) Ang pag-iimbot ay pagnanais ng ibang bagay

na higit sa kung ano ang ibinibigay ng Dios sa
atin kay Cristo.

(2) Hinawakan nito ang banal na pamumuhay
kasama ang paghamak sa Dios.

(3) Ito ay pagnanais ng pakikisama sa kasalanan
at sa masasama.

c. Kaya nga, dapat nating kamuhian at labanan ang
pag-iimbot.

B. Ating labanan ang pag-iimbot sa pamamagitan ng
pagkakaroon ng kasiyahan.
1. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kasiyahan at

maligayang kasiyahan sa Dios.
a. May mga halimbawa sa Biblia ng mga banal na

may kasiyahan.
(1) Si Abraham ay nasiyahan na sa lupain ng

Canaan.
(2) Hindi gaya sa 10 masasama at walang

pananampalatayang mga espiya, sina Josue at
Caleb ay nasiyahang kunin ang lupain at
lumaban sa kalakasan ng Panginoon laban sa
makapangyarihang mga kaaway ng Canaan.
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(1) God showed Abraham His covenant
promises.

(2) To Joshua & Caleb, God gave them
the promise that they would walk
into Canaan.

c. Jehovah is delighted with the
contentment of the people of God.
(1) He is delighted when we are content

with His Word of Truth.
(2) He is delighted when we are content

to trust always in Him.
(3) He is delighted when we are content

to depend upon Him in body and
soul for all things.

2. That is the blessed covenant life to which
Christ has redeemed us.
a. Christ died under the wrath of God on

the cross for our sins of covetousness.
(1) He was content with losing his life

for us.
(2) He was content with the demand to

obey God perfectly even while God
was sacrificing him for us.

(3) He was content with having to die
alone for us and be forsaken by God
for our covetousness.

b. By the Holy Spirit, He give us His
redemption.
(1) He works in us a new heart of

delight in God’s commandments.
(2) He works in us the desire to be

content with our wealth and
possessions.

(3) He works in us the happiness with
the way God leads us in life.

c. The Lord works that new life in us
through the gift of faith.
(1) By faith, we receive Christ’s life of

contentment in God, in His
commandments, and in His way in
life.

(2) By faith, we rejoice in God’s
blessings upon us, no matter how
that Hand leads us through life.

(3) According to I Tim 6:6, Such
“godliness with contement is great
gain.”  There is for us in that way of
gratitude great spiritual profits.

III. The Great Profit
A. There is no great profit in covetousness.

1. Sometimes that might not appear to be
true.
a. For being content, it appears that the

saints lose everything.
(1) For a faithful confession of the

Reformed faith, saints have lost

b. Ipinakita ng Dios sa kanila ang Kanyang
kaligayahan.
(1) Ipinakita ng Dios kay Abraham ang Kanyang

mga pangakong tipan.
(2) Kina Josue at Caleb, ibinigay sa kanila ng Dios

ang pangako na sila ay makalalakad sa
Canaan.

c. Si Jehovah ay naligayahan sa kasiyahan sa bayan
ng Dios.
(1) Siya ay naliligayahan kapag tayo ay may

kasiyahan sa Kanyang Salita ng Katotohanan.
(2) Siya ay naliligayahan kapag tayo ay

nasisiyahan na magtiwala palagi sa Kanya.
(3) Siya ay naliligayahan kapag tayo ay

nasisiyahang umaasa lamang sa Kanya sa
katawan at kaluluwa para sa lahat ng mga
bagay.

2. Iyan ang pinagpalang buhay na may tipan na dito tayo
tinubos ni Cristo.
a. Si Cristo ay namatay sa ilalim ng poot ng Dios sa

krus para sa ating mga kasalanan ng pag-iimbot.
(1) Siya ay nasiyahang mawalan ng buhay para sa

atin.
(2) Siya ay nasiyahan kasama ang pagsunod sa

Dios kahit pa Siya ang inihahandog ng Dios
para sa atin.

(3) Siya ay nasiyahang mamatay para lamang sa
atin at pabayaan ng Dios dahil sa ating pag-
iimbot.

b. Dahil sa Espiritu Santo, ibinigay Niya sa atin ang
Kanyang katubusan.
(1) Siya ay gumagawa sa atin ng isang bagong

puso ng kaligayahan sa mga kautusan ng
Dios.

(2) Siya ay gumagawa sa atin ng pagnanais na
masiyahan sa ating yaman at pag-aari.

(3) Siya ay gumagawa sa atin ng kaligayahan sa
daang inihahatid sa atin ng Dios ating buhay.

c. Ang Panginoon ay gumagawa ng bagong buhay sa
atin sa pamamagitan ng kaloob na
pananampalataya.
(1) Sa pananampalataya, tayo ay tumatanggap ng

buhay ni Cristo na may kasiyahan sa Dios, sa
Kanyang mga Kautusan, at sa Kanyang paraan
sa buhay.

(2) Sa pananampalataya, tayo ay nagagalak sa
pagpapala ng Dios na nasa atin, anoman kung
paanong inihahatid ng Kanyang sa atin sa
pamamagitan ng buhay.

(3) Ayon sa I Tim. 6:6, “Ang kabanalan na may
kasiyahan ay malaking pakinabang.”  Dito ay
may paraan sa atin ng pagpapasalamat sa
dakilang espiritual na mga kaloob.

III. Ang Malaking Kapakinabangan
A. Walang malaking pakinabang sa pag-iimbot.

1. Minsan hindi ito tila totoo.
a. Dahil sa kasiyahan, tila nagpapakita ito na ang

mga banal ay nawalan sa mga bagay sa buhay
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their life in persecution.
(2) For a godly walk of life, saints have

lost their jobs and lost money.
(3) For faithfulness in God’s way of

affliction in life, the saints have lost
friends.

b. It appears that those who are covetous
gain greatly. They obtain great power,
great wealth in this life, and their lives
seem so easy.

c. In Psalm 73, Asaph was prone to
conclude that it is better to be covetous
and wicked, than to be content and a
godly saint.

2. However, what shall all the things after
which a man has coveted profit him before
God, the Judge?
a. Having coveted and obtained a

$1,000,000, can that save a man before
God?

b. For all of the covetousness of man, the
Judge shall destroy them. They shall not
inherit a place in His kingdom, but shall
be cast into everlasting darkness.

3. Let us flee the sin of covetousness!  
a. For in it we shall not gain, but only lose

greatly!
(1) “But they that will be rich fall into

temptation and a snare, and into
many foolish and hurtful lusts,
which drown men in destruction and
perdition.” (I Tim 6:9)

(2) “For the love of money is the root of
all evil: which while some coveted
after, they ahve erred from the faith
and pierced themselves through
with many sorrows.” (I Tim 6:10).

(3) But, thou O man of God flee these
things and follow after
righteousness, godliness, faith, love,
patience, meekness.” (Vs 11)

b. Because Christ redeemed us from
covetousness, let us walk in godly
contentment.

B. Yes, let us be content!  For therein is great
gain!
1. There is in that way of contentment the

spiritual assurance of the Father’s
approval.
a. Being content, you may know that the

Father is happy with you.
b. You may be assured that the Lord is

very pleased with contentment in your
life.

2. Being content, you will be truly happy.
a. We can never be happy in

covetousness. 
b. When you can confess in contentment,

nila.
(1) Dahil sa tapat na pagpapahayag ng

pananampalatayang Reformed, maraming
mga banal ang nawalan ng buhay sa pag-
uusig.

(2) Dahil ang buhay na may kabanalan, ang mga
banal ay nawalan ng kanilang mga trabaho at
salapi.

(3) Dahil ang katapatan sa pamamaraan ng Dios
ng kahirapan sa buhay, ang mga banal ay
nawalan ng mga kaibigan.

b. Tila silang mga nag-iimbot ay umaani ng marami. 
Natatamo nila ang malaking kapangyarihan,
malaking kasaganaan sa buhay na ito, at nagiging
madali ang kanilang pamumuhay.

c. Sa Mga Awit 73, naisip ni Asaph na may mabuti pa
ang mga mapag-imbot at masasama, kaysa sa
masiyahan at magkaroon ng banal na buhay.

2. Gayonman, ano ang pakinabang sa lahat ng mga
bagay na ito matapos ang isang tao ay mag-imbot sa
harap ng Dios, na Hukom?
a. Ang pagka-imbot at pagtatamo ng 1,000,000

dolyar ay makapagliligtas na sa tao sa harap ng
Dios?

b. Dahil ang lahat ng pag-iimbot ng tao, ay
wawasakin ng Hukom.  Hindi sila magmamana ng
isang lugar sa Kanyang kaharian, kundi itatapos
sila sa walang hanggang kadiliman.

3. Tumakas tayo sa kasalanan ng pag-iimbot.
a. Dahil hindi tayo magtatamo mula dito, kundi

malaking kawalan pa nga!
(1) “Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay

nahuhulog sa tukso, at nabibitag sa maraming
hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na
siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak
at kapahamakan.”  (I Tim. 6:9)

(2) “Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng
lahat ng uri ng kasamaan; na ang ilang
nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya
at tinusok ang kanilang mga sarili ng
maraming kalungkutan.”  (I Tim. 6:10)

(3) “Ngunit ikaw, O tao ng Dios, layuan mo ang
mga bagay na ito at sumunod ka sa
katuwiran, sa pagiging maka-Dios, sa
pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at
sa kaamuahan.”  (v.11)

b. Dahil tinubos tayo ni Cristo mula sa pag-iimbot,
tayo ay lumakad sa kabanalan na may kasiyahan.

B. Oo, masiyahan na tayo!  Dahil dito ay may malaking
kapakinabangan!
1. Sa paraang ito ng kasiyahan sa espiritual na

katiyakan na kasama ang pag sang-ayon ng Ama.
a. Nalalaman mo na dahil sa kasiyahang ito, ang

Ama ay masaya para sa iyo.
b. May katiyakan ka man na ang Panginoon ay

nalulugod kasama ang kasiyahan mo sa buhay.
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“I have enough!”, then you are happy.
(1) You are happy with your heavenly

Father has determined for you.
(2) You are happy that you have you

daily bread as a blessing for the
sake of Christ.

(3) You are happy to know that in
heaven you will be rich in Jesus
Christ.

3. The greatest gain of contentment is
PEACE.
a. This peace is priceless.

(1) With this peace in our hearts, it
does not matter to us whether we
are rich or poor.

(2) We have learned to be content by
Christ who strengthens us.

(3) Even though we may be sick, sad,
or poor, yet we have peace with
God because He loves me and He
makes even my sicknesses and
death to serve my salvation.

b. In that peace, we enjoy a wonderful
truth.
(1) Because God is My Father for

Christ’s sake, I am joined to all-
sufficient and independent God.

(2) Because I belong to Him, I have
everything that I need.  I have
Christ.

(3) Since I belong to Him, I can say
today in my sorrow and poverty, “I
have enough!”

(4) I have greatest gain, the wonderful
peace and hope of eternal life with
God in glory. AMEN 

2. Ikaw ay tunay na masisiyahan sa pagkakaroon ng
kasiyahan.
a. Hindi tayo liligaya sa pag-iimbot.
b. Kapag sinabi mo sa iyong kasiyahan na,  “Ako ay

may sapat!”, ikaw ay masisiyahan.
(1) Ikaw ay masisiyahan kasama ng iyong Ama sa

langit na nagtakda nito.
(2) Ikaw ay masisiyahan dahil sa iyong pang

araw-araw na tinapay bilang pagpapala alang-
alang kay Cristo.

(3) Masaya na malaman mo na sa langit ikaw ay
mayamang kasama ni Jesu Cristo.

3. Ang malaking pakinabang ng kasiyahan ay ang
KAPAYAPAAN.
a. Ang kapayapaang ito ay hindi mababayaran.

(1) Sa kapayapaang ito sa ating puso, hindi na
mahalaga pa sa atin kung tayo ay mayaman o
mahirap.

(2) Ating natutunang masiyahan kay Cristo na
Siyang nagpapalakas sa atin.

(3) Kahit tayo pa ay may sakit, malungkot, o
mahirap, gayonman tayo ay may kapayapaan
kasama ang Dios dahil minamahal Niya tayo at
Siya ang gumagawa na ang karamdaman at
kamatayan ay magsisilbi para sa aking
kaligtasan.

b. Sa kapayapaang iyan, tayo ay nagagalak sa
mahiwagang katotohanang ito.
(1) Dahil ang Dios ang Aking Ama dahil kay Cristo,

ako ay may kasapatan at kasarinlan sa Dios.
(2) Dahil ako ay kabilang sa Kanya, meron ako ng

lahat ng aking kailangan.  Ako ay may Cristo.
(3) Dahil ako ay kabilang sa Kanya, masasabi ko

ngayon sa aking kahirapan at kalungkutan, 
“Ako ay may kasapatan!”

(4) Ako ay may malaking pakinabang, ang
kahanga-hangang kapayapaan at pag-asa ng
walang hanggang buhay kasama ang
kaluwalhatian ng Dios.  AMEN.


