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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 Kahibangan ng Pagkabalisa” 

ni Rev. Wilbur Bruinsma

Sa Mateo, mga kabanatang 5-7, ay may isang pangangaral si Jesus na ipinangaral habang Siya ay
nagmi-ministeryo sa daigdig.  Ito ay tinawag na Pangangaral sa Bundok, at ito ay puno ng lahat ng uri ng
pagtuturo patungkol sa ating buhay sa sanlibutang ito.  Ang sitas na ating isasaalang-alang ngayon ay isa
sa kasama dito.  Pinapatungkulan nito ang ating pagkatawag bilang mga mananampalataya sa panahon
nang kawalang katiyakan na ekonomiya.  Sa mga talatang 25 at 26 ng Mateo 6, ating mababasa:  “Kaya
nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong
kakanin, o kung ano ang inyong iinumin; kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin.
Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa pananamit?  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?”.

Mayroong katunayan ng paglikha na maliwanag na ipinahiwatig ni Jesus sa mga salitang ito na Kanyang
sinasabi sa atin.  At ang katunayan nito ay ito:  ang tao ay hindi maihihiwalay sa kaugnayan nito sa
sangnilikha.  Nilikha tayo ng Dios sa ganitong kayarian.  Hindi mahirap kilalanin ang katunayang ito.  Sina
Adan at Eba ay nilikha sa ika-anim na araw ng linggo mula sa alabok ng lupa at nilikha ito matapos lamang
ang lahat ng bagay.   Sabi nga, ang tao ay ang putong sa lahat ng nilikha ng Dios.  Lahat ng ibang bagay
ay nalikha muna, inihanda ang estado para sa tao upang ilagay sa mundo upang mabuhay at magparami.
Ang tao ay nakadepende sa sangnilikha upang mabuhay.  Sa katunayan, hindi lamang sa may kinalaman
ang tao sa sangnilikha mula sa pisikal na pananaw, na siyang, umiiral sa mundo dahil siya ay kabilang sa
iba, kundi, maniwala ka sa hindi, ang panlupang nilkhang ito ay kaugnay sa pagkahulog ng tao sa
kasalanan at sa kanyang huling pagtutubos ni Cristo.

Tandaan, nang mahulog si Adan sa pagkakasala ang mundo ay isunumpa alang-alang sa kanya.  Sa
kamatayan ni Cristo, ang mundo ay naalog, maging sa oras ng kanyang muling pagkabuhay.  Sa Mga
Roma 8:21 at 22, mababasa natin ito tungkol sa panlupang nilikha na:  “Ang buong nilalang naman ay
magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios.
Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na
kasama natin hanggang ngayon.”

Dapat nating tandaan, sa huling araw, kapag si Cristo ay dumating, ang kasalukuyang panlupang
sangnilikha, kahit pa nawasak na, ay hindi mawawala.  Ito ay tutubusin at gagawing isang bagong mga
langit at bagong lupa.

Kaya ang tao ay tunay ngang nakaugnay sa sangnilikha, sa pasikal at maging sa espiritual din.  At ang
mahalaga na ating isaisip na mayroong dalawang magkaparehong pagka-depende ang dalawa sa isa’t isa.
Sa ibang banda naman, ang tao ay tinawag ng Dios upang punuin ang mundo at paamuhin sa paglilingkod
sa Dios.  Gagamitin niya ang sangnilikhang ito, pauunlarin ito at lilinangin ito.  Ito ang tungkulin pang
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kultura ng tao:  ang gamitin at paunlarin itong sangnilikha sa ikapag-lilingkod sa Dios.  At sa ganitong
paraan ang sangnilikha ay umaasa sa tao.

Sa ibang banda naman, sa sukli na gagawin ng tao, siya ay lubos na naka depende sa sangnilikhang ito.
Kinakailangan niya ito para sa pagkain, pananamit, masisilungan, at iba pa.  Sa ganitong paraan ang tao
ay walang pinag-iba mula sa mga hayop at mga halaman.

Subalit may malaking kaibahan sa pagitan natin at ng mga hayop.  Nilikha ng Dios ang tao na marunong
mangatwiran na moral na nilikha.  Binigyan Niya tayo ng iisang isipan at iisang kalooban.  Binigyan Niya
tayo ng pag-iisip at pagnanais.  Ibig sabihin nito, na tayo, hiwalay sa ibang nilikha, ay binigyan ng
kakayahan na gamitin ang sangnilikha na may talino para sa ating layunin at disenyo.   Magagawa nating
ang subukin ang sangnilikha, paunlarin ito sa paraang magagamit ito sa kanyang hangganan at pasunurin
ang sangnilikha.  Ang tao ang naghahanda ng sanlibutan.  Kanyang isinasaboy ang buto; kanyang
nililinang ang lupa; kanyang inaani ang bukid; kanyang iniimbak ang mga ani na inani upang siya may
maraming pagkain.  At kung ang kasalukuyang sangnilikha ay nanatiling perpekto, na tulad ito bago pa
ang pagkahulog ng tao sa kasalanan, walang tao na titigil upang paunlarin hanggang sa makakaya nito,
sa perpekto at nakalulugod na paraan, sa ikapaglilingkod sa Dios.  

Subalit hindi ganito ang nangyari, ayon sa walang hanggang layunin ng Dios para sa lahat ng mga bagay.
Ang tao ay nahulog mula sa kasalanan, ang sangnilikha ay isinumpa, at ang resulta, ang lupain ay
nagdulot ng mga tinik at mga dawagan.  Simula nang pagkahulog sa kasalanan, ang tao ay dapat maging
masipag sa paggawa, sa pamamagitan ng pawis ng kanyang mukha, upang madagdagan ang pamumuhay
sa sanlibutang ito.  Makakapaggawa siya ng napakahirap, subalit hindi nito tinitiyak na ang mundo ay
magdudulot sa kung ano ang kanyang inihanda para dito.  Dahil ang pagkahulog ng tao sa kasalanan, ay
pagharap natin sa kawalang katiyakan sa ating mga buhay.

Kaalinsabay ng katunayang ito na ikaw at ako ay hindi na perpekto.  Ang tao ay nahulog sa kasamaan ng
kasalanan at kawalang pananampalataya.  At ito rin, ay isang dahilan nang kawalang katiyakan sa buhay.
Sa nakita mo, sa halip na umasa sa Dios para sa pag-unlad ng mundo at kung ano ang makakayanan nito,
ang tao ay umaasa sa kanyang sariling bisig ng laman.  Sa kawalang pananampalataya, ginagamit ng tao
ang sangnilikha hindi para ipaglingkod sa Dios kundi sa paglilingkod ng kanyang sariling pangalan at sa
paglilingkod sa kasalanan.  Kahit pa ang anak ng Dios ay natubos at napalaya mula sa kasalanan ay
kawalan ng pananampalataya, gayonpaman dinadala niya pa rin ang lumang pagkatao ng kasalanan.  At
ang lumang pagkatao ng kasalanan na nasa atin ay madalas nahuhulog sa kaparehong kamalian tulad sa
mga di-mananampalataya.  Kaya ikaw at ako rin, sa halip na tumingin sa Dios, ay nagpapasimulang
tingnan ang ating mga sarili at sariling kakayahan upang tapusin ang pangangailangan sa sanlibutang ito.
At kapag ito ay nangyayari, ang lahat ay nawawalan ng katiyakan muli.  Sino tayo upang malamang tayain
kung ano ang ating magagawa sa susunod na taon?

Dito mayroon pa na isang kawalan ng katiyakan.  Nagpapasimula tayong gamitin ang ating hanapbuhay
bilang pinagmumulan upang makaipon sa ating mga sarili ng maraming maraming pag-aari sa mundong
ito.  Naglalagay tayo sa ating mga sarili ng mga plano na madalas malayo sa ating makakayanan o,
nagtutulak sa ating kakayanan sa kanyang hangganan, ang lahat ng ito ay dahil ating ginagamit ang
nilikha ng Dios upang tapusin ang sariling mga pangangailangan.  Kaya dahil sa kasalanan, lumulikha tayo
ng panibagong kawalan ng katiyakan.  At paggawa nito, tayo ay nagiging maaalalahanin sa buhay na ito.
Ang kawalan ng katiyakang ito ay:  May sapat ba tayong pera upang tugunan ang lahat ng ating
ninanasang panlupa (hindi ang ating mga pangangailangan ngayon, kundi ‘yung ating ninanais)?



Page 3 of  5

At kaakibat ng kasalanang ito, kasama ng sumpa ng Dios sa sangnilkha, at kasama ng ating ninanais na
mabubuting panlupang bagay, dumarating ang kasalanang ito ng pagkabalisa.  Ah, tama.  Pagkabalisa.
Maiisip mo, na ito ay kasalanan.   Ang pagkabalisa ay nangangahulugan na mapuno ng kabalisahan at
takot sa hinaharap.  Ito ay katagang ginamit ni Jesus sa sitas na ating isinaalang-alang.  Nang sabihin
Niya,  “Huwag kayong mabalisa,” ay hindi nangangahulugan na huwag nating isipin ang para sa
kinabukasan.  Ang sinasabi Niya na huwag tayong mabalisa sa kung ano ang mangyayari.  Ang
makabagong kataga sa pagkabalisa ay kabigatan o stress.  Tayo ay napupuno ng kabigatan sa ating mga
buhay.

Ang mabalisa ay maguluhan sa mga alalahanin ng sanlibutang ito hanggang sa punto ng pagkapagod at
ng matinding kalungkutan.  Ito ang pagkabalisa.  Ito ang kabaligtaran ng pagtitiwala sa Dios, ang
kabaligtaran na hayaan nating mangalaga ang Dios.  At kung bakit kailangan nating marinig ang Salita ng
Dios sa sitas din na ito.  Tayo na bayan ng Dios ay dapat harapin ito, lahat tayo, dahil sa kasalanan,
madalas ang pagkabalisa tungkol sa hinaharap.  Lahat sa atin ay hinaharap ang katanungang ano ang
mangyayaring posibilidad sa susunod na taon, halimbawa, mawala ang lahat ng mayroon tayo, o kung
tayo ba ay may sapat na pambayad sa mga bayarin.  At madalas tayo ay tumutugon sa kawalan ng
pananampalataya tungkol sa mga bagay na ito.

Nagpapasimula tayo na “mabalisang isipin ang bukas.”  Tayo ay naguguluhan tungkol sa ating hinaharap
– may sapat ba tayong kakainin, magagawa ba nating damitan ng maayos ang ating pamilya,
makakahanap ba tayo ng tamang masisilungan?  At ang pagkabalisang ito ay tumitindi lalo na kapag ang
ekonomiya ay tila binibigo tayo, kapag ating tinitingnan ang ating bulsa upang makita kung tayo ba ay may
sapat na pera na punuin ang langis.  Dito magpapasimula tayong mabalisa.

Sa talata na ating isinaalang-alang, ginagawang ipakita sa atin ni Jesus ang nasasambit na kahangalan ng
pagkabalisa tungkol sa hinaharap, upang tayo ay makapanalangin sa pananampalataya at pag-asa.
Binigyang diin ni Jesus ang kahibangang nito, ang kababawan ng pananampalatayang nito, ang hindi
kailangang pagkabalisa nito.  Ginawa Niya ito upang ipakita sa atin ang dalawang katotohanan na hindi
mapapasubalian.

Unang una, binibigyang diin ng ating Tagapagligtas ang kahibangan ng pagkabalisa nang sabihin Niya sa
atin sa huli ng talatang 25:  “Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain, at ang katawan kay sa
pananamit?”  Sa pagtatanong sa atin ng katanungang ito, ginagamit ni Jesus ang argumentong mula sa
dakila hanggang sa pinakamababa.  Hindi baga mas mahalaga ang buhay, kaysa sa kailangang pagkain
upang magpalusog sa atin?  Hindi ba ang katawan, na dito matatagpuan ang buhay, ay higit na mahalaga,
kaysa sa damit na ating isinusuot upang pangalagaan at takpan ito?  Kung binibigyan tayo ng Dios ng
mahalaga tulad ng buhay, at inilagay tayo sa kasalukuyang sangnilikha upang mabuhay, hindi ba’t isang
kahangalang isiping hindi Niya maibibigay kung ano ang ating pangangailangan upang pahabain ang buhay
na ito?

Ito ang ibig sabihin dito ni Jesus.  Ang Dios ba na nagbigay sa atin ng buhay ay magagawang, mabigo sa
Kanyang pangangalaga upang mabigyan tayo ng kaunting pagkain na kailangan natin upang mabuhay?
Oh, dapat nating maisaisip, hindi ito gaanong mahirap upang tugunan ang pangangailangang ito kaysa
sa atin iniisip.  Kaya nga, kapag nananalangin tayo sa ating Ama sa langit, hinihiling natin sa Kanya na
ibigay sa atin ang pagkain lamang sa araw-araw.  Wala nang iba pa.  Pagkain lamang ang kailangan sa
buhay.

Ang tanong ay:  Siya ba ay nabigo na gawin ito sa atin?  Tayo ba ay napakahangal na mag-isip na Siya
ay mabibigo na gawin ito, sa darating na taon?  Oo, magagawa Niyang pigilan ang kasaganaan;
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magagawa Niyang pigilan anomang nais nating magkaroon.  Hindi natin magagawang maupo at kumain
ng masasarap na tulad sa nakaraan.  Subalit bibigyan tayo ng Dios ng sapat upang maingatan tayo, sapat
upang ating magawa na suportahan ang mga pamumuhay sa sanlibutang ito.  Ang Dios, sa Kanyang
probidensya, ay nagbibigay sa Kanyang mga nilikha ng kanilang kailangan upang mabuhay.

Totoo rin ito pagdating sa pananamit at masisilungan.  Binibigyan tayo ng Dios ng pisikal na
pangangatawan bilang kamangha-manghang kaloob sa atin.  At ating pinapahalagahan ang mga ito tulad
ng nararapat.  Kung binibigyan tayo ng Dios ng isang bagay bilang kasing halaga ng ating mga katawan,
hindi ba dapat tayong maniwala na Kanyang titiyakin na ang ating mga katawan ay tatanggap ng pantakip
at masisilungan mula sa panahon?  Binibigyan tayo ng Dios ng masisilungan sa nagdaan, nang higit pa
sa kasapatan.  Ano ang nagpapaisip sa atin na hindi Niya magagawa ito sa hinaharap?  Hindi man tayo
bigyan ng magandang bahay tulad ng ating nais.  At ating harapin ito, sa ating lipunan, ang uso ay ang
pagbili ng isang maganda, magarang bahay.  Hindi man tayo bigyan ng Dios ng maraming kasuotan na
masusuot tulad ng ating marahil pinag-iimbutan.  At muli, ang mga tindahan ay napupuno ng iba’t ibang
uri ng mga damit at kasuotan.  Subalit, hindi tayo nakakatiyak na bibigyan tayo ng Dios kung ano ang
ating kailangan na kasuotan at masisilungan sa ating mga sarili sa hinaharap.  Bakit ka mababalisa kung
ibibigay naman ng Dios ito?  Ang katunayan, gagawin ng Dios, sa Kanyang pangangalaga sa atin bilang
Kanyang mga nilikha, na pagkalooban tayo.

Kaya tiniyak sa atin ni Jesus sa sitas na ito na ang pagkabalisa ay kahibangan, una sa lahat dahil sa
pangangalaga ng Dios sa atin.  At kung hindi pa tayo tiyak dito, sinasabi sa atin ni Jesus ngayon na
tingnan ang mga ibon sa kalangitan na halimbawa ng Kanyang pangangalaga.   Walang ibon na
mahuhulog mula sa kanyang pugad maliban sa probidensyang kalooban ng ating Ama.  Ang mga ibon ay
hindi nagtatanim, o gumagapas man o nagtitipon ng ani, subalit tingnan mo ang pangangalaga sa kanila.
Isaalang-alang mo sila!  Tinitiyak ng Dios na sila ay may makakain at mga pugad at walang isa man sa
kanila ang mamamatay hanggang sa Kanyang naisin.  Hindi ba’t ito rin ay tunay sa atin?

Wariin natin ang mga liryo.  Wariin ang kanilang magagandang bulaklak na may matamis na halimuyak.
Ang mga liryo ay hindi nababahala na sila ay dadamitan ng Dios.  Ginawa Niya.  At ginawa Niya ito nang
marangya kaya sila ay higit pa sa magandang kasuotan ni Solomon. 

Ano ngayon ang kailangan pa upang mabahala?  Ang Dios ang magkakaloob.  Titiyakin ng Dios na ang
mga anihin ay nagbubunga sa kung ano ang sapat na ating makakain.  Titiyakin ng Dios na tayo ay may
maisusuot na sapat para sa ating kinabukasan.  Isang kahanga-hangang paraan na matanaw ang ating
pamumuhay.  Isang katiyakan ang ibinibigay nito sa atin sa ating mga pananalangin habang tayo ay
lumalapit sa Dios na hinihingi sa Kanya na pangalagaan tayo sa buhay na ito.

Kung ito ay hindi nakakapagbigay sa atin ng sapat na katiyakan, nagdagdag pa si Jesus ng maraming
katotohanan na humahawak sa bawat isa sa atin na siyang anak ng Dios.  Ang mananampalataya ay may
ganitong kadakilang katiyakan.  Magagawa ng mananampalataya yan!  Ang Dios ang ating Ama.
Pinapatungkulan ni Cristo ito sa hulihan ng talatang 26.  Dito Siya ay nagsasalita tungkol sa Dios bilang
ating makalangit na Ama.  Ginawa Niya ito nang Siya ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mas may
mahalaga sa ating Ama kaysa mga ibon sa himpapawid.  Ito ang ibig sabihin dito ni Jesus nang sabihin
Niya,  “Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kay sa kanila?”  Nais ni Jesus sa bawat isa sa Kanyang
mga anak na malaman na tayo ay mas higit na mahalaga kaysa sa ibang nilalang sa sanlibutang ito,
kasama na riyan ang karamihang tao, dahil, tayo ay sariling mga anak ng Dios.  Huwag nating kalimutan
din ito, habang tayo ay nagpa-plano para sa hinaharap.  Ang Dios ang ating makalangit na Ama!  Mula
sa walang pasimula, sa Kanyang kadakilaan, ay may dakilang pag-ibig sa atin, Kanyang pinili tayo na
maging Kanyang sariling bayan kay Cristo.  Kanyang pinili tayo kay Cristo upang ibahagi sa pinagpalang
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pagsasama-sama at pakikiisang kasama Siya, pinili tayo upang ibahagi ang walang hanggang kasama Siya.
Kanyang kinupkop tayo sa dugo ng ating Panginoong Jesu Cristo. 

Ito kung bakit tayo hindi iniiwan ng Dios sa kabulukan at sala ng kasalanan at kawalang pag-asa.  Minahal
ng Dios ang Kanyang bayan na Kanyang ibinigay ang Kanyang tanging Anak upang mamatay ng
isinumpang kamatayan upang palayain tayo mula sa pagkakagapos ng kasalanan at impierno.  Hindi Niya
tayo pinabayaan sa ating kawalan ng pananalig at paghihirap.   Sa halip, Kanyang kinupkop tayo sa dugo
ni Jesu Cristo at binigyan tayo ng pananalig sa Kanya.  Paano Niya tayo kinupkop sa pamamagitan ng
Kanyang dugo?  Sa pamamagitan ng pag-alis ng ating sala, sa gawa Niyang tayo ay maging matuwid.
Binayaran ni Cristo ang halaga ng kasalanan, at Kanyang ipinagkasundo tayo sa Dios upang tayo na dating
hiwalay mula sa Dios, at minsang naging mga espiritual na ulila, ngayon ay dinala sa Dios sa dugo ni
Cristo, na kinupkop sa Kanyang dugo.  Tayo na hindi nararapat tumanggap sa Kanyang kamay ng dakilang
kaloob sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Cristo.  Tayo ay ginawang mga anak ng Dios, mga kaanib
sa Kanyang sambahayan at pamilya.  At kung ang Dios, sa Kanyang dakilang pag-ibig, dumaan sa lahat
ng ito para sa atin, ano ang nagpapaisip pa sa atin na hindi Niya magagawang ibigay ang ating
pangangailangan sa darating na taon?

Tayo ba ay may maliit na pananampalataya?  Minamahal ng Dios ang Kanyang bayan.  Tayo ang
mansanas ng Kanyang mata – ang Kanyang ipinagmamalaki at kagalakan.  Tayo ay Kanyang mga anak.
Bilang isang Ama, ang Dios ay mangangalaga sa atin hindi sa magagawa ng panlupang ama, dahil Siya
ang ating Ama sa langit.  Ang mga ama sa lupa ay nagnanais na pangalagaan ang kanilang mga anak at
bigyan sila kung ano ang kanilang kailangan.  At sila ay gumagawa at nagsisikap na gawin ito, subalit
minsan hindi nila magawa ito dahil, sila ay tao lamang.  Ang Dios ay hindi tao.  Ang Dios ay makalangit
na Ama.  At magagawa Niya na ibigay sa atin kasama ang lahat ng mga bagay, at may pagnanais, bilang
isang matapat na Ama.

Nilikha ng ating Ama ang lahat ng mga bagay at pinapanatili Niya ang kapangyarihan nito at lakas.
Kanyang pinapangasiwaan ang lahat ng kalikasan.  May isang bagay na maaaring tumubo o mamatay
subalit ito ay ayon sa kalooban ng Dios.  Siya ay naghahari sa kalangitan.  Walang anomang pangyayari
na naganap sa iyong buhay malibang ito ay ipinadala Niya.  At kung ang Dios na ito ang ating Ama, kung
ang Dios na ito ay panig sa atin, sino pa ang laban sa atin sa sanlibutang ito?  Wala tayong dapat
ikabahala, walang darating sa atin na mapaimbabawan ng kabalisahan o “isipin,” walang anoman ang
dapat makapagpagulo ng ating mga puso at punuin ito dapat ng pangangalaga.  Dapat tayong mapuspos
ng pananampalatayang tulad bata at pagtitiwala kay Jehovah.  Aming dalangin, sa pananampalatayang
ito, na walang pag-aalinlangan.  At matapos manalangin, tayo ay mamamahinga sa Dios at masisiyahan
sa daang pinag-aakayan Niya sa atin.
_________________________________

Tayo ay lumapit sa harapan ng ating Ama sa panalangin.

Mapagbiyaya at walang hanggang Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyo na Ikaw po ay nagbigay ng lahat
ng aming kailangan.  Hinihiling po namin sa Iyo na bigyan kami sa araw na ito ng tinapay  sa araw-araw.
At sa pagtitiwala namin sa aming mga buhay na malaman Ka na Siyang magkakaloob ng lahat ng
kinakailangan para sa aming katawan at kaluluwa.  Turuan kami, Ama, gayon din na maging
mapagpakumbaba at upang maisip namin na dapat nasain sa Iyo ang mga bagay na kailangan sa buhay
na ito malibang kami ay mapuspos ng pag-aalala at kawalan ng kasiyahan.  Patawarin po kami, kapag
kami ay ganito, alang –alang kay Cristo, at sa gawa ng aming pananampalataya, hindi nagdududa na Ikaw
po ang mangangalagang tunay sa amin bilang aming makalangit na Ama.  Aming hiling ang mga bagay
na ito sa pangalan lamang ni Jesus, Amen.


