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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Galacia 6:9

“Huwag Mapagod sa Paggawa ng Kabutihan”

ni Rev. Carl Haak

Ang Biblia ay naisulat sa atin sa isipan.  Ito ay naisulat sa mga pangyayari sa iyong buhay sa isipan.
Hindi natin masasabi na ang Kasulatan ay hindi tumutulong sa atin, na hindi nito nalalaman, na hindi
nito nailalarawan ang problemang ito o sitwasyong ito na ating kinakaharap.  Ang mga ito ay naisulat
ng Espiritu Santo sa atin sa isipan.  Ito ay lalong totoo sa mga sulat ng Bagong Tipan ni apostol Pablo.
Ang mga sulating ito ay hindi dapat isiping palaisipan, o isang pananaw sa mga katanungang pang
relihiyon para sa dalubhasa sa Unibersidad ng Jerusalem.  Ang mga sulat na ito ay isinulat ng mga
Crisrtiano, sa mga iglesia, sa bayan ng Dios – isinulat upang maging liwanag ng Dios at ng lunas sa
kanilang kaluluwa.

Ito ang kalagayan ng talata na ating matatagpuan sa Mga Galacia 6:9, kung saan ating mababasa,  “At
huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo,
kung hindi tayo manganghihimagod.”  Sa Salitang ito ng Dios ang Kasulatan ay nagsasabi sa atin ng
isang napakaseryoso at pangkaraniwang espiritual na kasalanan ng pagkakaroon ng pagkapagod sa
mga ginawa.  Sa mga Mga Galacia ating makikita ang mga tao na nakatingin sa tamang tahakin.  Hindi
natin masasabing sila ay nasa maling daan.  Subalit sila ay napapagod, nawawalan ng pag-asa, at
namamatay.  Sila ay nagpapalipat-lipat, na ginagawa ang mga bagay ng tama, subalit ginagawa nila
na may nanghihinang mga ulo ay mga kamay.  Ang maka-Cristianong gawain na mayroon sila sa
tahanan at sa iglesia at sa kanilang pansariling pamumuhay ay nagiging isang pabigat.  Makakarinig
ka ng maraming mga kapaguran ng pag-aalala.  Isang tiyakang pagsuko ang makikita mo sa kanila.
Nagpapasimula silang sumuko sa kanilang mga sarili mula sa gawain.  Ang kabiguan ay makikita.

Hindi mo naman masasabi na ang mga tao ay tumigil na sa kanilang mga gawain.  Ang iglesia ay
dinadaluhan, ang ministro ay gumagawa ng mga sermon, ang matatanda at mga diakono ay gumagawa
ng kanilang gawain, ang mga panalangin ay inihahandog, ang mga labahin ay naisasagawa, ang mga
hugasin ay malinis, at ang mga higaan ay nagawa na rin.  Subalit dahil sa mga kahirapan at mga
kasalanan, ang buhay Cristiano ay tumakas na sa kanila, at ang tiyakang kamatayan, isang pagsuko,
at isang kawalang pag-asa ay mailalarawan mo sa kanila.

Ito ba ay tunay sa iyo?  Ating dalhin ang ating mga kaluluwa sa ilalim ng pagsaway at sa ilalim ng Salita
ng Dios, na siyang naisulat sa atin at nalalaman natin at sumasaliksik sa atin.  Ang pangangaral ng Dios
ay  “Huwag kayong mapagod sa paggawa ng kabutihan.”

May malaking tukso, sa kanila na mga pinagpala na gawin ang gawain ng Panginoong Jesus, sa
paggkakaroon ng kapaguran sa paggawa ng kabutihan.  Tayo ay bantad sa sumuko at isuko ang
paggawa ng kabutihan.
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Ano ang kahulugan dito ng “kabutihan”?  Ang kaisipan dito ay hindi ang pantaong kaginhawahan.  Ito
ay tumutukoy sa gawain ng pagkatawag ni Cristo sa Kanyang bayan na gawin sa Kanyang pangalan.
Ating mababasa sa Efeso 2:10 na tayo ay mga  “Kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa
mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran.”  Tayo ay naligtas
sa pamamagitan ng biyaya lamang upang tayo ay mabuhay sa paggawa ng kabutihan.

Sa konteksto, ang nasa isipan ni apostol Pablo ay ang ating buhay sa iglesia (basahin natin ang
naunang mga talata ng Galacia 6).  Ang kanyang tinutukoy sa pakikiisa ng mga banal at ang ating
pagkatawag ay magtungo sa taong nagkamali at upang panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuhan.
Kanyang tinuruan tayo sa iglesia na pasanin ang bawat isang kabigatan.  At sinabi niya rin sa atin na
dapat nating gawin ito na may buong kapakumbabaan.  Kanyang tinukoy dito ang gawain ng ministro.
Ang sinasabi niya sa talatang 6, ay ang tao na naturuan ng Salita ng Dios upang makipag ugnayan sa
lahat ng mga hnirang ng Dios na namumuhay sa Salita Niya.

Ngayon, nang sabihin ng apostol,  “huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti,” hindi niya
tinutukoy lang ang iilang tao.  Kanyang tinutukoy ang lahat ng mga hinirang ng Dios.  Hindi lang niya
tinutukoy ang pagbibigay ng mga bagay sa mahihirap, kundi kanyang tinutukoy ang ating buong
pagkatao na mula kay Jesu Cristo.  Tinutukoy ba niya ang gawain ng matatanda o diakono sa inyong
iglesia?  Oo.  Subalit sa mga ina rin ito ng tahanan. at kasama na rin ang mga ama, habang kanilang
pinalalaki ang kanilang mga anak, habang sila ay nagta-trabaho para suportahan ang kanilang pamilya.
 Ang ating buhay Cristiano sa iglesia ay kasama dito.  Ang ating pag-aasawa ay kasama.  At ang lahat
ng mga gawa ng mga katapatan at kabutihan na ating ginagawa sa Kanyang pangalan.  Pagiging
patotoo ng evangelio at pagsusulong ng paghayo sa iglesia.  Ang lahat ng mga bagay na ito ay gawang
kabutihan.

Ating magagawang isalin ito na “magandang gawain.”  Huwag kayong mapagod sa magandang gawain.
Ito ay napaka makapangyarihang salita ng Dios dahil dito natin nakikita na ang mahiwalay sa Dios sa
bawat ginagawa, bawat hakbang, at bawat mga gawain ay kadiliman.  Ang hiwalay mula sa
kagandahan ng biyaya ng Dios ay unang gumagawa sa ating puso, bawat gawain na naisagawa sa
mundo, sinasabi ng Biblia, ay pangit, mabaho, at panis na pagmamataas.  Subalit may kagandahan.
At ang kagandahang ito ay dumarating mula lamang sa Dios.  Ito ay ang ganda ng Kanyang biyaya
kapag Kanyang ginagawa sa pamamagitan ng Kanyang mga hinirang kay Jesu Cristo.  Ito ay hindi
nagmumula sa kanyang sarili, hindi nakaugat sa sarili, kundi ito ay biyaya sa atin.  Ito ang kagandahan
ng gawain.  At kahit pa ngayon ang mga gawain ito rin, ay maging ating kasalanan, ang ngingiti pa rin
ang Dios dahil Kanyang nakikita sa gawaing ito ang Kanyang kahanga-hangang biyaya.  Kaya huwag
kang mapagod ngayon sa mabubuting gawain.

Higit pa rito, ating natutuhan na ang mabuting gawain ay katulad ng pagtatanim sa Espiritu.  Ating
tingnan ang mga talatang 7-8 at ating tingnan ang Salita ng Dios na naisulat sa isang prinsipyo para
sa bawat isa.  Dito ay ating mababasa,  “Sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin
niya.”  Mayroon lamang dalawang posibilidad.  Ang isa ay pagtatanim, sa kanyang buhay, sa kanyang
pagkawasak, o siya ay nagtatanim sa kanyang buhay ng buhay na walang hanggan.  Ang Salita ng Dios
ay nagsasabi na may tiyakang tugon sa pagitan ng naitanim at kung ano ang aanihin.  Hindi ka
nagtanim ng isang bagay ay aasahan mo na umani ng iba.  Gayondin ang hinihingi sa atin ng Salita ng
Dios,  “Ano ang lahat na inihasik mo sa buhay na ito?  Ikaw ba ay magtatanim ng iyong laman, o ikaw
ay magtatanim ng buhat sa Espiritu ni Cristo?  Kung magtatanim ka ng buhat sa laman, ikaw ay aani
ng kabulukan.  Kung ikaw ay magtatanim sa pamamagitan ng Espiritu ni Cristo, sa pamamagitan ng
biyaya ay tatanggap ka ng isang gantimpala ng buhay na walang hanggan.
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Ikaw ba ay naghahasik ng pagkamakasarili sa iyong buhay bilang isang ama?  Ang sinasabi ng Salita
ng Dios,  “Huwag kang umasa ng kasapatan kundi mga gabing balisa at makitid na mga paningin.”
Ikaw ba ay naghahasik ng tsimis sa iyong iglesia?  Nagsasalita ka ba ng tungkol sa ibang tao?  Huwag
kang umasa ng kapayapaan at pag-ibig sa iyong iglesia o sa iyong pag-aasawa o pamilya.  Kundi ikaw
ay aani ng dibisyon at pagkagalit.  Ikaw ba bilang isang kabataan, ay naghahasik ng laman sa
pamamagitan ng mga malalaswang panoorin sa iyong buhay?  Huwag kang umasa na ikaw ay may
kasapatan kung ikaw ay bibigyan ng asawa ng Dios.  Anoman iyong inihasik ay iyong aanihin.

Kaya ang paggawa ng kabutihan, kung gayon, ay dapat unawain bilang gawa ng Espiritu ni Cristo kung
saan tayo ay naghahasik para sa buhay na darating, upang magkaroon tayo ng masaganang pag-aani.

Subalit unawain mo na ang paggawa ng kabutihan ay isang napakahirap na gawain, ito ay
nagpapatuloy, wala itong katapusan.  At naniniwala ako, ito ang tunay binibigyang diin ng apostol.
Hindi mo nakikita ang bunga ng mabilis na paggawa.  Dahil ito ang sitwasyon, napanghihinaan tayo
ng loob at ang ating mga kaluluwa ay nagpapasimulang manlumo.  Sasabihin mo sa akin,  “Sinasabi
mo ba sa akin na ang aking gawa bilang isang ina ay magandang gawain?  Niloloko mo ba ako?  Nakita
mo na ba ang bahay naming ng umaga ng Lunes?  Ito ay nakataob.  Magandang gawain ba itong
kasama ang anak ko?  Nasisigawan ko ang anak ko.  Paanong magiging magandang gawain ito?”
“Magandang gawain ng aming pagsasama”  sasabihin mo sa akin?  “Kaya mahirap na gawain ito!”  At
sasabihin mo siguro sa akin,  “Hindi ito magbabago.  Hindi na magbabago pa ang pagsasama naming.
Hindi na kasi siya magbabago pa.  Titigilan na namin ito.  Suko na kami.”

Siguro nasasabi mo rin yan sa iglesia.  Sinasabi mo,  “Sinubukan kong maging aktibo sa pakikisama sa
mga banal.  Sinubukan kong anyayahan sila sa aming bahay.  Wala man lang kapalit.  Magandang
gawain ba ito?  Nasasaktan ako sa iglesia!”  Siguro bilang nakatatanda sasabihin mo sa akin,  “Pastor,
tinatawag mo na magandang gawain ito, subalit sa iglesia tila ito ang problema ng higit pa sa iba!”  At
siguro sasabihin mo,  “Nabibigatan na ako.  Parang di na ako makakatakas pa dito.  Wala na sa akin
ang epsiritu ng muling kalakasan sa aking buhay ay nawala na dahil sa mga balakid, dahil sa mga
kasalanan ng iba, dahil sa aking mga kasalanan.  Natutukso akong sabihin,  “Kaya ganyan ang makikita
ko kung may pakialam ako!”

Madalas nakikita natin ang ating mga sarili na paulit ulit na lang.  Napanghihinaan tayo ng loob at
natutukso na tumigil mula sa paggawa ng mabuti – sa iglesia, sa pag-aasawa, sa pamilya, sa ating
pansariling buhay.  Nagpapasimulang dumami ang mga balakid at lumalaki ang mga balakid at
sasabihin natin,  “Hindi natin magagawa ito!”  Handa na agad tayong sumuko.  At gagawain nga natin
ito kung wala tayong makikitang dahilan para gawin pa ito.

Ito ay isang malaking panganib ang maging maalalahanin sa paggawa ng kabutihan.  Ito ay malaking
panganib dahil ito ay naghahatid sa atin sa kawalan ng pag-asa.  Pagkatapos, hindi tayo siguro susuko
sa paggawa.  Magpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuting mga bagay na dapat natin namang
ginagawa.  Nawawalan na tayo minsan ng damdamin para sa ating pag-aasawa, sa ating pamilya, sa
ating iglesia, para sa pansariling lakad natin kasama si Cristo, para sa pagpapatotoo.  Ang lahat ay
nagiging tungkulin na lang na ititigil na ito sa ating mga sarili, at magkakaroon tayo ng hinaing.  At ang
tinig ay magpapasimulang magsabi sa iyo.  Sinasabi nito,  “Sumuko ka na, pabayaan mo na, tama na
ito.  Pagod ka na, hindi ka naman kinikilala.  Sobra na para gawin mo pa ito.”  At magpapasimula nating
isipin na tayo ay parang martir na.  Kahit wala naman ito sa atin puso, patuloy pa rin tayo sa pagsasabi
na,  “Sige gagawin ko pa rin ito, kahit wala na akong pakialam pa.”  Ganito ka ba?
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Kung hindi man ito maghahatid sa kawalang pag-asawa, ito marahil ay magiging isang
pagpapaimbabaw na pampagana.  Magsisimula ka ng humanap ng ibang makakasama.  Marahil
sasabihin mo,  “Ang alak ay magbibigay sa akin ng pansamantalang kabutihan – kahit ang problema
naman ay nananatili pa rin.  Ang mga problemang ito ay mahirap, kaya gagamutin ko ang sarili ko –
kasama ang interes ng iba, mga libangan, ilang lugar sa aking puso.”  Ganito din ang nangyayari sa
iglesia.  Sa iglesia ngayon, sinasabi,  “Wala namang nagagawa ang pangangaral ng pananampalatayang
Reformed at panghahawakan sa kaibahan ng evangelio.  Hindi naman lumalago ang iglesia.  Kaya
kailangan tayong gumawa ng paraan.  Kailangan natin ng pansamantalang pampagana.  Kailangan
natin ng programa sa mga kabataan.  Kailangan tayong maglagay ng pangalan sa harapan ng iglesia
– mga klase ng tanda na magpapahikayat sa mga tao na pumasok.  Nauubos na tayo.  Kailangan ng
bago ng isang relihiyon.  Nagkakaroon tayo ng pagkapagod sa gawain ng Panginoon.  Hindi natin alam
kung ang pangangaral at pagtuturo ng evangelio ay may magagawa dito.  Hindi na uubra pa ang
pagsasama ng mga Cristiano sa iglesia para lumago ito.  Kailangan natin ng pansamantalang
pagmapagana.”  Ang problema sa ganitong pansamantalang pampagana ay ito:  kahit pa tila ito ay
tumutugon sa kailangan ng ating laman, ito ay nagtatapos lang sa mas malaking pagkagumon pa dito.

Sinasabi ng Panginoon,  “At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa
kapanahunan ay magsisipag-ani tayo.”  Ito ay pampalakas-loob sa atin.  Ang pampalakas-loob na ito
una sa lahat ay isang pagsasaway kung tutuusin.  Huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan!
Ito ang gawain ng Panginoon.  Ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo.  Sinasabi Niya,  “Bakit ka
mapapagod?  Bakit malamig ka sa Aking gawain?  Bakit ka natutuksong sumuko na?  Ginagawa mo ba
ang gawain Ko sa sairling lakas mo imbes na sa Aking Espiritu?  Iniisip mo ba na ito ay nakasalalay sa
iyo?  Inaakala mo na kung hindi masusunod ang gusto mo, mauuwi lang ito sa kabiguan?  Ginawa mo
na ito sa sariling lakas mo?  Kung ganoon, dapat ka ngang mapagod!

“Bakit mo ginagawa ang kabutihang ito?”  ang tanong ng Panginoon.  “Ginagawa mo ba ito para
masiyahan ang sarili mo?  Ginagawa mo ba ito para masabi mo,  ‘Ang galing ko.  Tingnan mo ang
nagawa ko?  Kailangan mo ba ng papuri at pagluwalhati sa mga bagay na ito?”  sinasabi ng Panginoon,
“suriin mo ang iyong sarili.  Bakit ka mapapagod?  Napapagod ka sa paggawa ng kabutihan?”

Ito ang pinagpalang gawain na ibinigay ni Cristo sa atin na dapat gawin.  Hindi ito mahirap na gawain.
Kapag nagpasimula nating tingnan ang ating buhay Cristiano at ating gawaing Cristiano at pagkatawag
sa tungkuling ito, ating iniinsulto ang Dios!  Ito lamang ang gawain na may kabuluhan sa mundong ito.
Dumating ito sa atin sa biyaya  Niya!  Bakit mo ito ginagawa?  Ginagawa mo ba ito ng nakakapagod,
dahil kailangan mo kasing gawin ito?  Ito ba dahilan kaya ka na lang nagpapakita ng pagtitimpi sa iyong
asawa?  Ito ba ang dahilan kaya may malasakit ka sa iyong mga anak?  Kaya ba nagpapatotoo ka ng
evangelio sa iba?  Ito ba ang dahilan kaya ka nagpupunta ng iglesia – dahil kailangan mo kasing gawin
ito?  Ito ba ay sagabal na sa iyo kung tutuusin?  Wala ka ba talagang pakialam dito, hindi mo na
gustong gawin pa ito?  Kaya nga, sinasabi ng Dios sa akin at sa iyo,  “Iniinsulto mo Ako.  Hinahamak
mo ang kahanga-hangang biyaya at pagmamahal Ko.”

Sino ba may sabi sa iyo na gawin mo ang mga ito dahil lang sa kailangan habang nagbubugtong
hininga ang puso mo?  Hindi sinabi ng Dios sa iyo na gawin ito!  Ito ay pribilehiyo sa iyo – isang
kahanga-hangang pribilehiyo ng Dios na dapat mong gawin.

Kung ang buhay Cristiano mo ay nagiging kapaguran sa iyo at kabigatan, at ang pagkatawag mo na
mayroon ka sa tahanan o iglesia o pag-aasawa, ay nagiging kapaguran sa iyo, dapat ka ng umatras.
Dapat mong balikan ang sinimulan mo, at dapat mong maunawaan anomang mayroon ka ay dahil sa
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biyaya ng Dios.  Kaya naman, dapat mong gawin ito na may malaking pagpapasalamat, hindi
kapaguran.

Kaya hinihimok tayo ng Dios.  Sinasabi Niya na tayo ay aani sa kapanahunan, kung hindi tayo
mapapagod.  Ang sinasabi ng Panginoon sa atin na ang lahat ng gawa na ginawa para sa Kanyang
pangalan ay magbubungang gawain.  May darating na malaking pag-aani – isang pag-aani na inihanda
ng Dios na gagawin sa pamamagitan ng Kanyang Anak.

Nakita mo, may bagay na nakapagdudulot ng kapaguran sa espiritu sa atin kaya ginagawa ito para sa
wala.  At walang bagay na hindi mauuwi sa kapaguran sa kaluluwa hangga’t hindi mo ito ginagawa para
sa Panginoon.  Ang gawain sa Panginoon ay pararangalan na may tagumpay.  Ang bawat hakbang na
ginagawa sa Kanyang pangalan, sa bawat tungkulin ng paglilingkod, bawat pagtitiis na ginawa, kung
saan tayo ay nagpapasakop, lahat ng mga bagay na ito ay magiging masaganang kabayaran.  Tayo ay
aani sa tamang kapanahunan, kung hindi tayo mapapagod.

Isang araw, sinabi ng apostol, makikita ng iyong mga mata ang nilayon ng Dios na tapusin sa
pamamagitan ng ating kahinaan at pagkamakasalanan.  At kapag dumating ang pag-aaning ito, sa araw
na iyun ng Panginoon kapag ating namasdan ang lahat ng ito na Kanyang ginawa sa pamamagitan ng
ating mga makasalanang paggawa sa tahanan at sa iglesia, sa pag-aasawa at sa ating pamilya, kapag
ating namasdan kung ano ang dinadala ng Dios mula rito, ating itatango ang ating mga ulo at ating
pag-iisipan, bakit pa natin naisip noon ang sumuko.  Mahihiya tayo na naisip pa natin ito dahil sa
walang kabuluhan.  Ganyan kaluwalhati ang inihandang pag-aani kung ating dadaanang muli ang lahat
ng ito, magiging handa tayo na dumaan ng maraming ulit sa mga kahirapan at pagsubok.  Sa harap
ng gayong pag-aani ay may masanang kaluwalhatian ng Dios.

At tayo ay magagalak sa Kanya.  Tayo ay aani sa kapanahunan kung hindi tayo mapapagod.  Subalit
pakinggan mo ang Salita ng Dios: tayo ay aani sa kapanahunan, sa panahon ng Dios.  Ang mga resulta
ng paggawa ay hindi madalian, dahil nais ipakita ng Dios na ito ay ang kabuuan ng Kanyang biyaya at
karunungan.  Hindi para sa atin ang hawakan ang oras at kapanahunan.  Ang pag-aani ay magiging
masagana.  Sapat sa atin na malaman ito.  Subalit kapag ang pag-aaning ito ay makikita na, na ito ay
sa Panginoon – sa tamang kapanahunan, sa panahon ng Dios.  Makikita mo na tayo ay matutulad sa
maliliit na mga bata.  Naalala mo pa ba noong ikaw ay nasa gradong 1 o 2?  Siguro nais ng ating guro
na turuan tayo tungkol sa mga binhi at kung paano ito lumalago kaya kumuha tayo ng isang baso na
styrofoam at ng lupa at ng buto.  Pinili ng ating guro ang buto ng munggo dahil isa ito sa mga mabibilis
tumubong mga buto.  Tapos naalala pa natin na ating itinanim ang mga butong ito sa loob ng baso at
dinidiligan ito at hinihintay natin na tumubo ang buto ng isang araw pero hindi ito tumubo.  Nang
bumalik tayo sa paaralan ng sumunod na araw, hindi pa rin ito tumutubo.  Kaya nawalan na tayo ng
gana dito dahil hindi ito mabilis na nangyari.  Ganito kasi tayo.  Hayaan nating takpan ng Dios ang
Kanyang mukha; hayaan nating ihatid tayo ng Dios sa daan na hindi natin maintindihan; hayaan nating
ang Dios ay maglaan ng maraming panahon sa paghahanda sa buto – at ating ipaubaya ito.  Ang nais
kasi natin ay resulta; nais natin ay ang iniisip nating resulta; at gusto natin na ang resulta ay ngayon
na.  At sinasabi natin sa Dios,  “Panginoon, kung ganito na lang talaga ang mangyayari, hindi na lang
ako interesado.  Suko na ako.  Ang gusto ko ay ang bunga… ngayon na.”

Sinasabi ng Panginoon na sa tamang panahon tayo ay aani, kung hindi tayo mapapagod.  Sinasabi ng
Panginoon,  “Hindi mo alam ang hatid ng Panginoon mula sa mga butong ito na iyong itinanim.”
Habang tinuturuan mo ang iyong mga anak ng Kanyang kuwento sa Biblia, habang ikaw ay
nagpapatotoo sa iba, habang ikaw ay abala sa pakikisalamuha sa bawat madalas na mahihirap na
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gawain ng Panginoon sa iyong pag-aasawa, hindi mo nalalaman kung ano nga ba ang hatid na ito ng
Panginoon mula rito.  Subalit sinasabi ko sa iyo ito, na sa araw ng pag-aani, ikaw ay darating na ang
mga kamay ay napupuno ng mga ginapas na ani, habang nagagalak sa Dios.  Tayo ay magsisipag-ani
sa tamang panahon, kung hindi agad tayo mapapagod.  

Dahil ang mapagod ay nangangahulugan ay pagsuko sa ating mga pag-aalala.  Kapag napagod na tayo,
hindi natin ito namamalayan.  Hindi na natin nakikita pa kung ano ang nangyayari sa ating mga
inaalala.  Pagkatapos kapag tayo ay napagod, hindi natin ito namamalayan.  Ang ating mga gawa ay
hindi mawawalan ng kabuluhan.  Kaya kumilos tayo sa paggawa.  Huwag nating hayaan na ang
panghihina ng kalooban ay maging ating kawalan ng pag-asa.  Huwag nating hayaan na ang pagsubok
ay magdulot sa atin ng kawalan ng pagnanais.  Huwag nating hayaan na ang pagtitiis sa ating gawain
bilang asawa sa iyong pag-aasawa; sa iyong gawain bilang ama at ina sa iyong pamilya; sa iyong
paggawa bilang kabataan, ministro, diakono, o kaanib ng iglesia; na gumawa sa ibinigay sa iyo ng
Panginoon na gawin mo.

At kapag ikaw ay natutukso na mag-alala, iyong alalahanin ang Kanyang Salita:  “Ako ay kasama mo
hanggang sa dulo ng sanlibutan.  Sa tamang kapanahunan ikaw ay mag-aaning kasama Ko.”

Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, pagpalain Mo po ang Iyong Salita sa aming mga puso ngayong araw na ito.
Sa pangalan ni Jesus, Amen.


