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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mateo 6:25-26

“Ang Kahangalan Ng Pag-aalala”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Mateo, mga kapitulo 5-7, ay bumubuo sa sermon na ipinangaral ni Jesus habang Siya ay nagmiministeryo
sa lupa.  Ito ay tinatawag na Pangangaral sa Bundok, at ito ay puno ng lahat ng uri ng turo tungkol sa
ating buhay sa sanlibutang ito.  Ang sitas na pag-aaralan natin sa araw na ito ay isang tunay na sitas.
Pinatutungkulan nito ang ating pagkatawag bilang mananampalataya ngayong panahon ng
kawalang-katiyakan sa ekonomiya.  Sa mga talatang 25 at 26 ng Mateo 6, mababasa natin:  “Kaya nga
sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, o kung ano
ang inyong iinumin; kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa
pagkain, at ang katawan kaysa damit?  Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid: hindi sila naghahasik,
o gumagapas, o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit.
Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila?”  

Mayroong katotohanan tungkol sa paglikha na malinaw na ipinapahiwatig ni Jesus sa mga salitang ito na
sinalita Niya sa atin.  At ang katotohanang iyan ay ito:  ang tao ay di-mahihiwalay na kaugnay sa
paglikhang ito.  Nilikha tayo ng Dios sa paraang ito.  Hindi na kailangan ng higit pa upang makilala ang
katotohanang ito. Si Adan at Eba ay nilikha sa ikaanim na araw ng sanlinggo mula sa alabok ng lupa at
pagkatapos ng lahat ng iba pa ay nilikha.   Ang tao, wika nga, ay ang putong ng lahat ng nilikha ng Dios.
Lahat ng mga bagay ay unang nilikha, sa gayon ay inihahanda ang lugar para sa tao upang ilagay sa lupa
upang mabuhay at magparami.  Ang tao ay umaasa sa nilikha upang mabuhay.  Sa katunayan, hindi
lamang may mahigpit na kinalaman ang tao sa nilikha mula sa pisikal na pananaw, iyan ay, sa kanyang
makalupang pamumuhay yamang siya ay isang nilikha sa gitna ng iba, kundi, paniwalaan at hindi, itong
makalupang nilikha ay malapit na kaugnay sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at sa kanyang panghuling
katubusan kay Cristo. 

Tandaan, nang si Adan ay nahulog sa kasalanan ang lupa ay sinumpa dahil sa kanya.  Sa kamatayan ni
Cristo, ang lupa ay umuga, maging sa panahon ng muli Niyang pagkabuhay.  Sa Roma 8:21 at 22,
mababasa natin ito tungkol sa makalupang nilikha:  “Na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa
pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Dios.  Sapagkat nalalaman
natin na ang buong sangnilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang
ngayon.”

Sa huling araw, sa pagdating ni Cristo, dapat din nating tandaan na itong kasalukuyang makalupang
nilikha, mawasak man, ay hindi ganap na mapupuksa.  Ito ay mapapanumbalik at gagawing bagong langit
at bagong lupa. 

Kaya ang tao ay may malapit na kaugnayan sa nilikhang ito, sa pisikal maging sa espiritual.  At ang
mahalagang ilagay sa isipan ay kapwa umaasa ang dalawa sa isa’t isa.  Sa isang banda, ang tao ay
tinawag ng Dios upang magparami sa lupa at punuin ito sa paglilingkod sa Dios.  Gagamitin niya ang



Page 2 of  5

nilikhang ito, pauunlarin ito, lilinangin ito, at pupunuin ito ng mga bunga ng lupa.  Ito ang kultural na utos
sa tao:  upang gamitin at paunlarin itong makalupang nilikha sa paglilingkod sa Dios.  At sa paraang ito
ang nilikha ay umaasa sa tao.  

Sa isang banda, ang tao, bilang ganti, ay ganap na umaasa sa nilikhang ito.  Kailangan niya ito para sa
pagkain, pananamit, tirahan, at iba pa.  Ang tao sa lupang ito ay makalupa.  Siya ay nilikhang magkaugnay
sa ibang mga nilikha at umaasa sa kanila.  Sa ganitong paraan ang tao ay walang kaibahan mula sa mga
hayop at mga halaman.  

Subalit may pangunahing kaibahan sa pagitan natin at ng mga hayop.  Nilikha ng Dios ang tao na
makatwiran, moral na nilikha.  Binigyan Niya tayo ng isip at kalooban.  Binigyan Niya tayo ng kaisipan at
mga pagnanasa.  Ito ay nangangahulugan na tayo, hiwalay sa ibang nilikha, ay binigyan ng kakayahang
gamitin ang nilikha ng may talino para sa ating mga layunin at disenyo.  Nakakapag-eksperimento tayo
sa mga nilikha, paunlarin ito sa paraang magagamit natin ito nang lubusan at supilin ang nilikhang ito.
Inihahanda ng tao ang lupa.  Inihahasik niya ang binhi; binubungkal niya ang lupa; inaani niya ito;
iniimbak niya ito upang magkaroon siya ng maraming pagkain.  At kung itong kasalukuyang nilikha ay
nanatiling ganap, gaya noong bago mahulog ang tao sa kasalanan, wala sanang pagtigil ng tao sa
paggamit dito sa kasalukuyang nilikha sa buo nitong kakayahan, sa isang ganap at kalugud-lugod na
paraan, sa paglilingkod sa Dios.  

Ngunit ito ay hindi dapat ganito, ayon sa walang hanggang pasya ng Dios sa lahat ng mga bagay.  Ang
tao ay nahulog sa kasalanan, ang nilikha ay sinumpa, at, bilang resulta, ang lupa ay naglabas ng mga tinik
at dawag.  Mula nang pagkahulog, ang tao ay kinailangang masikap na magpagal, sa pamamagitan ng
pawis ng kanyang mukha, upang magpakahirap kumita ng ikabubuhay sa sanlibutang ito.  Maaari siyang
magpagal na mabuti, ngunit hindi ito tumitiyak na ang lupa ay magbubunga ng plano niya para dito.  Dahil
sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, nahaharap tayo sa kawalang-katiyakan sa ating buhay.  Kasama nito
ay ang katotohanang ikaw at ako ay hindi na ganap.  Ang tao ay nahulog sa kasamaan ng kasalanan at
kawalang-pananampalataya.  At iyan din, ay dahilan sa kawalang-katiyakan sa buhay.  Nakita mo, sa halip
na umasa sa Dios para sa bunga ng lupa at sa maibibigay nito, ang tao ay umaasa sa sarili niyang bisig
na laman.  Sa kawalang-pananampalataya, ginagamit ng tao itong nilikha hindi sa paglilingkod sa Dios
kundi sa paglilingkod sa sarili niyang pangalan at sa paglilingkod sa kasalanan.  Bagama’t ang anak ng Dios
ay tinubos at pinalaya mula sa kasalanan at kawalang-pananampalataya, gayunpaman ay dala-dala pa rin
niya ang lumang pagkatao na makasalanan.  At ang lumang pagkatao na makasalanan na nasa atin ay
madalas, sa katunayan ay napakadalas, na nahuhulog sa parehong pagkakamali gaya ng sa
di-mananampalataya.  Kaya ikaw at ako rin, sa halip na tumingin sa Dios, ay nagsisimulang tumingin sa
ating sarili at sa sarili nating kakayahan upang makausad sa sanlibutang ito.  At kapag ito ay nangyari, ang
lahat ay muling nagiging di-tiyak.  Sino tayo upang hulaan kung ano ang kaya nating gawin sa isa pang
taon?  

Pagkatapos nariyan din ang isa pang kawalang-katiyakan.  Nagsisimula nating gamitin ang ating mga
trabaho bilang pamamaraan upang makaipon ng higit pa dito sa makalupang ari-arian para sa ating sarili.
Naglalagay tayo ng mga hangarin na kadalasan ay higit sa ating pinagkakakitaan, o kahit paano ay
sinasagad ang ating pamamaraan sa kanilang hangganan, lahat ay dahil ginagamit natin ang nilikha ng
Dios upang maisagawa ang sarili nating mga layunin.  Kaya, dahil sa kasalanan, gumagawa tayo ng isa
pang kawalang-katiyakan.  At sa paggawa niyan, maaari tayong mabalisa sa buhay na ito.  Ang
kawalang-katiyakan na iyan ay:  Magkakaroon ba tayo ng sapat na pera upang matupad lahat ng ating
makalupang ninanasa (hindi mga pangangailangan natin, ngayon, kundi ang ating mga ninanasa)?

At kasama ng kasalanang ito, kasama ng sumpa ng Dios sa nilikha, at kasama ng ating pagnanasang
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magkaroon ng higit pa sa mga makalupang bagay, ay ang kasalanan ng pag-aalala.  Ah, oo.  Pag-aalala.
Iyan ay kasalanan, naunawaan mo.  Ang pag-aalala ay nangangahulugang mapuno ng pagkabalisa at takot
para sa hinaharap.  Ito ang katawagang ginamit ni Jesus sa sitas na ating pinag-aaralan.  Nang sabihin
Niyang, “Huwag kayong mabalisa,” hindi Niya sinasabing hindi tayo maaaring mag-isip tungkol sa
hinaharap.  Sinasabi Niya na hindi tayo maaaring mag-alala o mabagabag sa mangyayari.  Ang
makabagong yupimismo para sa katagang “pag-aalala” ay kapaguran.  Puno tayo ng kapaguran sa ating
buhay.

Ang mag-alala ay magulumihanan sa mga alalahanin ng sanlibutang ito hanggang sa punto ng kapaguran
at kalungkutan.  Ito ay ang mapagod sa mangyayari bago pa ito mangyari.  Iyan ang pag-aalala.  Ito ang
mismong kabaliktaran ng pagtitiwala sa Dios, ang mismong kabaliktaran ng pagpapaubaya sa Dios na
alagaan tayo.  At iyan ang dahilan kung bakit kailangan din nating marinig ang Salita ng Dios sa sitas na
ito.  Harapin natin, bayan ng Dios, tayong lahat, dahil sa kasalanan, ay nag-aalala kung minsan tungkol
sa hinaharap.  Hinaharap nating lahat ang tanong kung sa darating na taon, halimbawa, maaari kayang
mawala sa atin lahat ng mayroon tayo o kung magkakaroon tayo ng sapat na pambayad sa mga bayarin
o hindi.  At kadalasan tayo ay tumutugon sa kawalang-paniniwala at pag-aalala tungkol sa mga bagay na
ito.  

Nagsisimula tayong “alalahanin ang bukas.”  Naguguluhan tayo tungkol sa hinaharap – magkakaroon ba
tayo ng sapat na pagkain, madadamitan ba natin ng maayos ang ating pamilya, makakakita ba tayo ng
sapat na silungan?  At ang pag-aalalang ito ay nadaragdagan lalo na kapag ang ekonomiya ay tila
bumabagsak sa atin, kapag tumitingin tayo sa ating pitaka upang tingnan kung may sapat tayong pera
upang magpuno ng tangke ng gas.  Sa gayon ay nagsisimula tayong mag-alala.

Sa talatang pinag-aaralan natin, ipinapakita sa atin ni Jesus ang ganap na kahangalan sa pag-aalala
tungkol sa hinaharap, upang tayo ay makapanalangin sa pananampalataya at pag-asa.  Habang tayo na
nagpipigil sa mga trabaho ay tumitingin sa unahan sa mga pamamaraan na ibinigay ng Dios sa atin upang
suportahan ang ating sarili at ang ating pamilya, dapat nating maunawaang lubos ang kahangalan sa
pag-aalala tungkol sa mga bagay na ito – pag-aalala tungkol sa magkakaroon ba tayo ng sapat para sa
ating pamilya.  Binibigyang-diin ni Jesus ang kahangalang ito, itong kababawan sa pananampalataya, itong
di-kinakailangang alalahanin.  Ginagawa Niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng dalawang
di-mapag-aalinlanganang katotohanan.  

Sa isang banda, binibigyang-diin ng Tagapagligtas ang kahangalan ng pag-aalala nang sabihin Niya sa atin
sa dulo ng talatang 25:  “Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit?”  Sa
pagtatanong ng tanong na ito sa atin, ginagamit ni Jesus ang katwiran mula sa mas higit hanggang sa
kakaunti.  Hindi ba mas mahalaga ang ating buhay, mas higit, kaysa pagkaing kinakailangan upang
palusugin ito?  Hindi ba mas mahalaga ang ating katawan, kung saan ang buhay ay matatagpuan, higit
na mahalaga, mas nakahihigit, kaysa mga damit na isinusuot natin upang ingatan ito at takpan ito?  Kung
ang Dios ay may ibinigay na mahalaga gaya ng buhay, at inilagay tayo dito sa kasalukuyang nilikha upang
mabuhay, hindi ba kahangalang isipin na hindi Niya tutustusan ang kinakailangan upang mapanatili ang
buhay na iyan?   Iyan ang ibig sabihin ni Jesus.  Ang Dios ba, na nagbigay sa atin ng buhay, ay mabibigo
sa Kanyang probidensyang pangangalaga sa atin upang ibigay sa atin ang kaunting pagkain na kailangan
natin upang mabuhay?  O, dapat nating maunawaan, syempre, na hindi kailangan ng labis upang gawin
ang pangangailangang ito gaya ng iniisip nating maaari.  Ito ang dahilan kung bakit, kapag nananalangin
tayo sa ating Ama sa langit, hinihingi natin sa Kanya na ibigay sa atin ang pagkain lamang natin sa
araw-araw.  Wala nang iba pa.  Pagkain lamang na kinakailangan para sa buhay.  

Kaya ang tanong ay:  Nabigo na ba Siya na gawin iyan para sa atin?  Napakahangal ba natin upang isipin
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na hindi Niya magagawa iyan, sabihin na natin, sa darating na taon?  Oo, maaari Niyang pigilin ang
kayamanan; maaari Niyang pigilin ang gusto nating makuha.  Maaaring hindi tayo makaupo at kumain ng
kasing-sarap na pagkain gaya ng dati.  Ngunit bibigyan tayo ng Dios ng sapat upang makapagpatuloy
tayo, sapat upang makayanan nating suportahan ang ating buhay sa sanlibutang ito.  Ang Dios, sa
Kanyang probidensya, ay nagbibigay sa Kanyang mga nilikha ng kailangan nila upang mabuhay.

Totoo din iyan pagdating sa pananamit at tirahan.  Ibinigay sa atin ng Dios ang ating pisikal na katawan
bilang pambihirang kaloob sa atin.  At pinahahalagahan natin sila, gaya ng nararapat.  Kung binigyan tayo
ng Dios ng isang bagay na mahalaga gaya ng katawan, hindi ba dapat tayong maniwala na titiyakin Niya
na ang ating katawan ay makakatanggap ng pantakip at tirahan mula sa panahon?  Binigyan tayo ng Dios
ng pananamit at tirahan, higit pa sa sapat, dati.  Bakit natin naiisip na baka hindi Niya gagawin sa
hinaharap?  Maaaring hindi Niya tayo bigyan ng magarang bahay gaya ng nais natin.  At, harapin natin,
sa ating lipunan, ang uso ay sa pagbili ng maganda, magarang bahay.  Maaaring hindi tayo bigyan ng Dios
ng maraming damit upang isuot gaya ng hinahangad natin.  At, muli, ang mga tindahan ay puno ng mga
ganoong uri ng mga damit.  Ngunit gayunman, hindi kinakailangan ang labis upang damitan at takpan tayo
gaya ng maaari nating isipin.  At makakatiyak tayo na ibibigay ng Dios sa atin ang kailangan natin upang
damitan at tirahan natin sa hinaharap.   Bakit kung gayon mag-aalala kung magbibigay ang Dios?  Ang
katotohanan ay magbibigay ang Dios, sa Kanyang probidensyang pangangalaga sa atin bilang Kanyang
mga nilikha.  

Kaya tinitiyak sa atin ni Jesus sa sitas na ito na ang pag-aalala ay kahangalan,  una sa lahat dahil sa
probidensyang pangangala sa atin ng Dios.  At kung hindi pa tayo nabibigyang-katiyakan nito, kung gayon
ay sinasabi sa atin ni Jesus na tingnan ang mga ibon sa himpapawid at ang mga liryo sa kaparangan bilang
halimbawa ng Kanyang pangangalaga.  Wala ni isang ibon ang mahuhulog mula sa pugad nito malibang
loobin ng ating Ama.  Ang mga ibon ay hindi nagtatanim, ni gumagapas man sila o nagtitipon sa mga
kamalig, subalit tingnan ang probidensyang pangangalaga ng Dios sa kanila.  Pansinin sila!  Tinitiyak ng
Dios na sila ay may pagkain at mga pugad at wala isa man sa kanila ang mamamatay hanggang piliin Niya.
Hindi ba iyan magiging totoo sa atin?

Pansinin ang mga liryo.  Pansinin ang napakagandang bulaklak na iyan sa kanyang mabangong amoy.
Ang mga liryo ay hindi kailangang mag-alala na dadamitan sila ng Dios.  Dinadamitan Niya sila.  At
ginagawa Niya iyan nang napakagara na nahihigitan nila ang kagandahan ng mga damit ni Solomon.

Anong kailangan kung gayon upang tayo ay mag-aalala?  Ang Dios ay magbibigay.  Titiyakin ng  Dios na
ang mga pananim ay magbubunga ng sapat upang mapakain tayo.  Titiyakin ng Dios na mayroon tayong
pananamit na sapat para sa hinaharap.  Anong gandang paraan upang tingnan ang ating buhay.
Nagbibigay sa atin ng katiyakan sa ating pananalangin sa paglapit natin sa Dios na hinihingi sa Kanya na
pangalagaan tayo sa buhay na ito.

Kung hindi pa iyan nagbibigay sa atin ng sapat na katiyakan (at dapat naman), kung gayon ay nagdagdag
ng isa pang katotohanan si Jesus na para sa bawat anak ng Dios.  Makakamit ng mananampalataya itong
dakilang katiyakan.  Kaya ng mananampalataya!  Ang Dios ay ating Ama.  Tinutukoy ito ni Cristo sa dulo
ng talatang 26.  Doon ay sinasabi Niya ang tungkol sa Dios bilang makalangit nating Ama.  Ginagawa Niya
ito kapag ipinaaalala Niya sa atin na higit tayong mahalaga sa ating Ama kaysa mga ibon sa himpapawid.
Ito ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin Niyang, “Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila?”  Nais
ni Jesus na malaman ng bawat isa sa Kanyang mga anak na sumasampalataya na tayo ay mas higit na
mahalaga kaysa iba pang nilikha sa sanlibutang ito, kabilang na ang karamihan sa mga tao, dahil, sa kabila
ng lahat, tayo ay mismong mga anak ng Dios.  Huwag din natin iyang kalilimutan, habang nagpaplano tayo
para sa hinaharap.  Ang Dios ang ating makalangit na Ama!  Mula sa walang hanggan, sa Kanyang
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napakadakilang pag-ibig sa atin, pinili Niya tayo upang maging mismong bayan Niya kay Cristo.  Pinili Niya
tayo kay Cristo upang makibahagi sa pinagpalang pakikisama at pakikipag-ugnayan sa Kanya, pinili tayo
upang makibahagi sa walang hanggan kasama Niya.  Kinupkop Niya tayo sa dugo ng ating Panginoong
Jesu Cristo.

Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo iniwan ng Dios sa kabulukan at sala at kawalan ng pag-asa.  Mahal
na mahal ng Dios ang Kanyang bayan kaya ibinigay Niya ang kaisa-isa Niyang Anak upang mamatay ng
kamatayan ng isinumpa upang mapalaya sila sa mahigpit na hawak ng kasalanan at impierno.  Hindi Niya
tayo iniwan sa ating kawalan ng pananampalataya at kahirapan.  Sa halip, kinupkop Niya tayo sa mismong
dugo ni Jesu Cristo at ipinagkaloob sa atin na sumampalataya sa Kanya.  Paano Niya tayo kinupkop sa
pamamagitan ng Kanyang dugo?  

Napakaliit ba ng ating pananampalataya?  Minamahal ng Dios ang Kanyang bayan kay Cristo.  Tayo ay
maganda sa Kanyang mata – ipinagmamalaki at kagalakan Niya.  Tayo ay Kanyang mga anak.  Bilang
Ama, aalagaan tayo ng Dios na di kaya ng sinumang amang makalupa, dahil Siya ang ating makalangit
na Ama.  Ang makalupang mga ama ay maaaring naisin na alagaan ang kanilang mga anak at ibigay sa
kanila ang kailangan nila.  At maaari silang magtrabaho nang mabuti at magsumikap na gawin ito, ngunit
kung minsan ay hindi nila ito magagawa dahil, sa kabila ng lahat, sila ay tao lamang.  Ang Dios ay hindi
tao.  Ang Dios ay makalangit na Ama.  At kaya Niyang ibigay sa atin ang lahat ng mga bagay, at may
pagnanais, bilang matapat na Ama.  

Nilikha ng ating Ama ang lahat ng mga bagay at inaalalayan sila ng Kanyang kapangyarihan at lakas.
Pinapatnubayan Niya ang buong kalikasan.  Wala kahit isang bagay ang tutubo o mamamatay kundi ayon
sa banal na kalooban ng Dios.  Naghahari Siya sa kalangitan.  Wala kahit isang pangyayari ang nangyayari
sa iyo o sa aking buhay malibang ipadala Niya ito.  At kung ang Dios na ito ang ating Ama, kung ang Dios
na ito ay para sa atin, kung gayon ano, bayan ng Dios, ang maaaring maging laban sa atin sa sanlibutang
ito?  Wala tayong dapat ipag-alala, walang dapat ikabahala o “ikabalisa,” walang anuman na dapat ikagulo
ng ating puso at pumuspos dito ng alalahanin.  Dapat tayong mapuspos ng pananampalatayang gaya ng
sa isang bata at magtiwala kay Jehovah.  Nananalangin tayo, sa pananampalataya, walang
pag-aalinlangan.  At, matapos manalangin, tayo ay nagpapahinga sa Dios at nasisiyahan sa daan na
pinag-aakayan Niya sa atin.  

_______________________________________________________

Lumapit tayo sa ating Ama sa panalangin.

Mapagbiyaya at walang hanggan naming Ama, pinasasalamatan Ka po namin na ibinigay Mo sa amin lahat
ng aming kailangan.  Hinihiling namin na Iyong ibigay sa amin sa araw na ito ang aming pagkain sa
araw-araw.  At sa katiyakan ay nagpapatuloy kami sa aming buhay na nalalamang ibibigay Mo sa amin
ang lahat ng kinakailangan para sa katawan at kaluluwa.  Turuan Mo kami, Ama, upang maging
mapagpakumbaba rin at maunawaan na dapat naming nasain lamang sa Iyo ang mga bagay na
kinakailangan para sa buhay na ito baka kami ay mapuno ng pag-aalala at kawalang-kasiyahan.  Kung
magkagayon, patawarin Mo kami, alang-alang kay Cristo at gumawa Ka sa amin ng pananampalataya,
hindi nag-aalinlangan na tunay Mo nga kaming aalagaan bilang makalangit naming Ama.  Hinihiling namin
ang mga ito sa tanging pangalan ni Jesus, Amen.


