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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 103:13

"Pagkahabag Sa Ating Mga Anak"

ni Rev. Jai Mahtani

 “Kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga
natatakot sa kanya.”

Ang may kabanalan, pagiging Cristianong magulang ay isang kahanga-hanga, gayunman ay mahirap na
tungkulin.  Pumupunta tayo sa Salita ng Dios para sa pagtuturo at kaaliwan.

Marahil ay nagulat kayo sa pagkapili sa teksto ngayon.  Marahil ay nagulat kayo sa teksto mismo (Awit
103:13).  Ganoon ba ang karaniwang iniisip natin?  Nagkakaloob tayo bilang mga ama; nagdidisiplina tayo;
nagtuturo tayo; nag-uutos tayo.  Ngunit magpakita sa kanila ng habag?  Ang mga ama ay nagpapakita ng
kahabagan at awa?

At saka, sinasabi sa atin ng teksto na ang ating habag sa mga anak natin ay inihahalintulad sa habag ni
Jehovah sa Kanyang bayan.  Ang Dios, ang tapat na Ama ng tipan sa Kanyang bayan, ay handang ihalintulad
ang Kanyang sarili sa ating mga makalupang ama.  Kung gayon, sinasabi ko sa iyo, ang aspetong ito ng
kahabagan ay napakahalaga siguro, hindi ba?

Nauunawaan mo ba ang kahabagan?  Sa sanlibutan maraming maling kaisipan ang sumasagana tungkol sa
kahabagan.  Kailangan nating matutuhan ngayon ang tungkol sa biblikal na kahabagan.

Ang kahabagan ay madalas na nakikita bilang isang uri ng kahinaan.  “Malakas ako.  Macho ako.  Ako ay
isang ama, kung gayon kailangan kong maging matapang.  Dapat akong mamuno.  Dapat akong manguna.
Sino ang may gusto ng habag?   Iyan ay para sa mga mahihina.  Sa katunayan, hindi kailangan ng mga anak
ko ng habag – sila ay mga dakilang bata.  Hindi ko sila kailangang kahabagan.”  O, kung kahahabagan natin
sila, iniisip natin na kailangan nating ibigay sa kanila anumang magustuhan nila.  Maaari pa nga nating
makaligtaan ang disiplina sa ngalan ng kahabagan.

Ngunit bakit dapat tunay na kahabagan ng mga ama ang kanilang mga anak?  Kung paanong ang ama ay
nahahabag sa mga anak niya, na sinasabi ng Salita ng Dios, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga
natatakot sa kanya (Awit 103:13).  Sa katunayan, nauunawaan mo, ang kabaliktaran ay totoo.  Kung paanong
nahahabag sa atin ang Panginoon, ay gayon natin dapat kahabagan ang ating mga anak.  Tayong mga ama
ay dapat tularan ang ating makalangit na Ama.  Natutuhan natin sa Panalangin ng Panginoon na manalangin:
“Ama naming nasa langit.”  Ang mga anak natin sa tahanan ay dapat magkaroon ng kahanga-hangang
larawan ng kanilang makalangit na Ama kung paano silang nakakaugnay sa kanilang makalupang ama.

Tunay nga, tayong makalupang mga ama ay isa lamang napakahinang larawan, sapagkat kadalasan tayo ay
nabibigo at nagbabantulot at nangangapa.  Alam kong madalas akong nabibigo bilang isang ama.  Ako at ang
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aking asawa ay biniyayaan ng Panginoon ng walong anak sa tipan.  Ang panalangin namin ay ang aming
relasyon sa kanila ay sumalamin sa pag-ibig at kahabagan ng ating makalangit na Ama sa Kanyang bayan.

Ngunit, nakita mo, inilalagay ito ng Salita ng Dios sa kasalungat na paraan – parang epekto sa salamin –
upang tumingin tayong mabuti.  “Kung humingi ang kanyang anak na lalaki ng tinapay sa kanyang ama,” sabi
ni Jesus sa Lucas 11, “bibigyan ba siya nito ng bato?”  Syempre hindi.  Kaya gayundin ang ating makalangit
na Ama na mapagbiyayang nagbibigay sa atin ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya.  Sa I Tesalonica
2:6-8 ang apostol, sa katunayan, ay sinasabi sa mga banal na sila ay dumating hindi bilang pabigat kundi
naging malumanay sa gitna nila, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak.  Anong gandang
larawan ng isang makalupang ama!

Ang mga ama ay dapat maging malumanay sa kanilang mga anak.  Sila ay dapat maging mapagmalasakit.
At, ayon sa ating teksto ngayon, dapat nilang kahabagan ang kanilang mga anak.  Ah, pati ang mga ina din
syempre! Bakit nakaturo ang mang-aawit sa mga ama kung gayon?  Ang malinaw na dahilan ay ang mga ama
ay dapat sumalamin sa makalangit na Ama.  Bukod dito, ang ama ang ulo ng tahanan, at dapat siyang
manguna sa pamamagitan ng halimbawa.  Ngunit, pangatlo, hinahamon ko ang mga ama diyan dahil alam
kong totoo din sa akin sa kalikasan na napakadali para sa mga lalaki na abusuhin ang ating pagiging ulo at
kumilos ng may kahangalan bilang mga mapang-api sa ating mga asawa at gayundin sa ating mga anak –
sa halip na maging mapagmahal na asawa at ama na nagpapakita ng pang-unawa, habag, at awa, na
handang magbigay ng dobleng sukat ng pampalakas-loob at papuri, at nagpapakita ng mabuting malasakit
sa mga pangangailangan ng ating mga anak.

Kinahahabagan ba nating mga ama ang ating mga anak?  Itinuturing ba natin sila sa may kamalayang
katotohanan na sila man, gaya natin, ay mga alabok na nilalang lamang?  Tingnan mo ang talatang 14 ng
sitas na ito, na nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit nahahabag si Jehovah sa Kanyang mga anak:
“Sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman, naaalala niya na tayo'y alabok.”  Alam iyon ng Dios
dahil Siya ang bumuo sa atin.  Naaalala Niya na tayo’y alabok lamang.  Kapag tinitingnan natin ang ating mga
anak, kung minsan ay nalilimutan natin iyan.  Nalilimutan natin na sila man ay mahina at makasalanan, gaya
rin natin.  Tandaan, kung isasalamin natin sa ating mga anak ang kanilang makalangit na Ama at ating
makalangit na Ama, kung gayon ay dapat nating ipakita sa kanila ang gayong maka-amang kahabagan.  

Dapat masabi nila sa kanilang mga puso:  “Kung paanong ang aking ama ay nahahabag sa akin, gayon
nahahabag ang Dios sa mga natatakot sa Kanya.”  Hindi sila dapat nanginginig.  “Naku, ang sama ng nagawa
ko!  Kung paanong papaluin ako ng makalupa kong ama, gayundin marahil ako hindi patatawarin ng Dios.
Ah, kung paanong nagagalit sa akin si Tatay, siguro ganoon din ang Dios sa akin.  Hindi Niya pakikinggan
ang makasalanang tulad ko!”

Makinig, minamahal na bayan ng Dios, tinatawag tayo ng Salita ng Dios na alisin ang gayong masamang
pagiging magulang, na hindi karapat-dapat sa tungkulin ng isang ama.  Kapansin-pansin na ang Efeso 6:4
at Colosas 3:21 (magkaparehong mga sitas sa Bagong Tipan) ay kapwa nagbibigay sa atin ng parehong
pagtuturo.  “At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak.”  Kundi, sa halip na ibunsod
sila sa galit at panghinain sila, dapat natin silang sanayin sa pangaral ng Panginoon. 

Ano ba talaga, ang mahabag sa iyong mga anak?  Ano ang kahabagan na sumasalamin sa habag sa atin ni
Jehovah?

Ang habag sa Kasulatan ay kahalintulad ng awa.  Sa Lumang Tipan ang salitang Hebreo para sa awa ay literal
na nangangahulugang “ang sinapupunan” o ang “loob na bahagi.”  Maaalala mo na madalas binabanggit ng
Kasulatan ang “puso ng kahabagan,” o “kaawaan.”  Alam mo ba kung bakit?  Dahil ang pinaka ugat na
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kaisipan ng awa o habag ay ang malalim na pagmamahal – mula sa kaibuturan ng isang tao.  Ito ay hindi
paimbabaw.  Ito ay mula sa puso.  Ito ay mula sa kalooban.

Si Jehovah, sa pag-ibig Niya sa Kanyang bayan, ay ipinapakita sa kanila ang gayong awa, ang gayong habag,
na siyang  kalinisang-budhi ng Kanyang dakilang pag-ibig kay Jesu Cristo.  Inaawit ni Moises sa Exodo 15:13,
“Iyong pinatnubayan sa iyong wagas na pag-ibig ang iyong tinubos na bayan.”  O Awit 40:11 (ang panalangin
ng mang-aawit):  “Huwag mong ipagkait sa akin, O Panginoon, ang iyong kahabagan.”  O Awit 25:6:
“Alalahanin mo, O Panginoon, ang iyong kahabagan, at ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat ang mga iyon
ay mula pa nang unang kapanahunan.”  Sa kaawaan ang Dios ay nagmamahal nang mabuti sa Kanyang
bayan.

Nauunawaan mo, ang Dios ay magiliw na nagmamahal sa Kanyang sarili.  Kahit wala tayo Siya ay Dios ng
kaawaan.  Siya ay mabuti.  Siya ang bukal ng lahat ng mabuti.  At niloloob Niya mismo, bilang Dios na
trinidad (Ama, Anak, at Espiritu Santo), upang maging Isa na walang hanggang pinagpala.  Ngunit ngayon
pinaaabot ng Dios ang awang iyon sa atin na nasa kasalanan, na nasa pagdurusa.  Iyan ang hiwaga ng
ebanghelyo.  Silang mga may takot sa Kanya, silang nakakaalam na sila ay alabok lamang, silang sumisigaw
sa Kanya na kinikilalang sila ay makasalanan ganap na umaasa sa Kanya – ang Dios na Makapangyarihan sa
lahat ay itinataas sila sa kaawaan sa kalagayan ng pinagpalang kaluwalhatian na tinatamasa Niya maging sa
Kanyang sarili.  Ang Dios na Jehovah, sa pagbibigay ng sarili Niyang Anak, ang ating Panginoong Jesu Cristo,
ay ipinakita sa atin ang pinakamataas na kapahayagan ng awa.  Tunay na ginawa Niya ito bilang Ama!  Iniibig
Niya ang Kanyang mga anak.  Nakita Niya ang kanilang kahinaan.  At ibinigay Niya ang Kanyang tanging
bugtong na Anak, upang sa pamamagitan nitong mahabaging punong pari tayo ay maaaring maging mga
anak na lalaki at mga babae ng buhay na Dios.  

Nais mong malaman kung ano ang tunay na awa?  Narito ang Anak ng Dios sa krus.  Sa daang iyon, ang
tanging daan, kinuha Niya sa Kanyang sarili ang sakit, ang pagdurusa, ang kamatayang nararapat sa atin,
at inilapit ang Kanyang bayan sa kabanalan ng kanilang makalangit na Ama.

Mga ama, yamang nalalaman ang maluwalhating ebanghelyo ng biyaya kay Jesu Cristo, dapat nitong
masalamin ang ating habag sa ating mga anak.  Tayong mga Cristiano – tayong mga Reformed – tayong
nakakaunawa ng walang kondisyong pag-ibig ng Dios sa atin – tayo, sa lahat ng mga tao, ay dapat malaman
kung ano ang kahulugan ng magpakita ng habag, na makilala ang pagdurusa na mismong kinaroroonan natin
(at ng ating mga anak kasama natin), upang ibigin sila ng sapat na handa tayong pumasok sa kanilang
pagdurusa at nasain ang kanilang kabanalan.  Ibig sabihin ay upang madama ang kanilang sakit.  Ibig sabihin
ay upang maging handang dalhin ang kanilang sakit – hindi kinakailangang laging alisin ito.  Tandaan, kung
minsan ay pinarurusahan tayo ng Dios.  Kailangan din nating parusahan at disiplinahin ang ating mga anak,
gaya ng narinig natin noong nakaraan, nang pinag-usapan natin ang tungkol sa pagsasanay sa ating mga
anak at pagpapakipot ng daan, ipinapakita sa kanila ang daan upang kapag sila ay tumanda na hindi nila ito
tatalikuran.  Gayunpaman, dapat nating gawin iyon sa kahabagan, sa pag-ibig, binibigyan sila ng katiyakan,
nananalangin para sa kanila at kasama nila, hinihikayat silang tumingin sa Dios, nakikinig sa kanilang mga
pangangailangan upang malaman nila na alam natin at nauunawaan natin.  Tandaan, walang ama ang
magiging mabuting tagapagsanay malibang mailagay niya ang kanyang sarili sa lugar ng kanyang anak at
kahabagan ang anak na iyon.  

Hindi ba iyon totoo?  Hindi ba iyan ang gusto mo sa mangangaral?  Kapag dinadala sa iyo ng mangangaral
ang Salita ng Dios, hindi lamang siya naghahatid ng mga teorya, ng mga matataas na kaisapang aral na
walang praktikal na kahihinatnan, na walang personal na pagsasagawa.  Gusto mo ng mangangaral na
nagdadala ng katotohanan ng Dios sa pag-ibig, na pumapasok ng may pang-unawa sa upuan ng kanyang
tagapakinig upang makapaglingkod sa kawan.  Kapag ikaw ay nasa ospital gusto mong maramdaman na ang
mga nars at mga doktor ay hindi lamang naroon para sa trabaho, abalang paroo’t parito, kundi tunay na
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mahabagin, tunay na nauunawaan ang sakit at ang iyak, kung kaya’t sila ay nagpapakita ng
kagandahang-loob at pag-ibig at kahabagan sa mga nasa ilalim ng kanilang pangangalaga.  Tunay nga,
walang tagapagligtas ang makakapagligtas, malibang siya ay marunong makiramay sa ating mga kahinaan
(Heb. 4:15).  

Gayundin, mga ama, matuto tayong mahabag sa ating mga anak.  Kung paanong nahabag sa atin ang
makalangit nating Ama, ay gayon natin tinitingnan ang ating mga anak, alalahanin na sila ay mahihinang
nilalang lamang mula sa alabok, alalahanin na sila ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan, alalahanin na
dala nila ang ating mga kahinaan at mga kasalanan, at sila ay may napakaraming kaguluhan sa buhay gaya
natin, na sila ay dumadaan sa mahihirap na panahon ng kanilang buhay.  Kaya ipinapakita natin sa kanila na,
kung paano tayong nakaranas ng awa sa ating Ama, magkakaroon tayo ng pagtitiis, magkakaroon ng
panahon, magpapakita ng pang-unawa, aalalahanin kung saan sila naroroon, makikinig sa kanilang mga
dalamhati at alalahanin, at pagkatapos ay magpapakita sa kanila ng habag – pinalalakas sila at hinihikayat
silang patuloy at dinadala sila sa kalagayan ng kabanalan at tinatamasa natin mismo kay Jesu Cristo.   

Nais natin ngayong magsalita ng napaka praktikal sa paraan na maaaring lumago ang mga ama sa habag na
iyon sa kanilang mga anak.

Una sa lahat, naniniwala akong ang daan upang tayo ay lumago sa kahabagan sa ating mga anak ay sa
pagtitig at pagbubulay at sa araw-araw na pagtayo ng may pagkamangha sa habag sa atin ni Jehovah.
Sapagkat, kapag mas kilala natin ang Dios, mas magkakaroon tayo ng kapahayagan ng Dios Ama sa ating
buhay.  At iyon ay lubos na makikita ng mga nakapaligid sa atin – lalo na ng ating mga anak, na namumuhay
ng malapit sa atin at ang pinakamalapit nating kapwa.  Isipin, gaya ng pinag-usapan natin sa seryeng ito,
kung magkakaroon tayo ng panahon upang ibigin ang dayuhang nasa sanlibutan, maging ang magkaroon
ng panahon na ibigin ang mga kapatid sa loob ng iglesia, at pagdating sa tahanan isinasantabi natin itong
lahat at nag-aasal bilang mga hangal na mapang-api sa sarili nating mahahalagang anak.  Anong lungkot na
kasaysayan!  Hindi, dapat tayong lumakad nang malapit sa Dios sa ating mga pribadong munting silid na may
kamalayan sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan.  Sigurado ako na lahat
ng may kabanalang ama ay nakakaranas ng kirot ng sala sa kanilang mga puso kapag nakakarinig sila ng
pangangaral gaya nito.  Ang mga ina rin.  Ngunit yamang pinatutungkulan ng Salita ng Dios ang mga ama
ngayon, mga ama, dapat nating matutunan na kahabagan ang ating mga anak gaya ng pagkahabag sa atin
ng makalangit nating Ama.

Kung minsan lumilingon ako at nakikitang kaya kong gumugol ng maraming oras sa pakikipag-usap sa ibang
nangangailangan at pagkatapos ay wala ako kahit minuto (limang minuto) upang umupo at makinig, makinig
na mabuti, na isara ang iba pa – ito man ay telebisyon o ang dyaryo o ang e-mail o anuman – at umupo
lamang, alisin lahat ng iba ko pang iniisip, at ibigay ang tuon at pansin sa aking mga anak.  Dapat akong
magsisi doon sa harap ng Dios at matakot sa Kanya, upang maipakita ko sa aking mga anak ang parehong
habag na ipinapakita sa akin ng Dios.  Dapat tayong lumuhod muli at magpasalamat sa Dios na inalis Niya
ang ating mga kasalanan kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, na nakikinig Siya sa atin, na
nagmamalasakit Siya sa atin.  Dapat ay masasabi nating, “Panginoon, ako ay alabok lamang, gayunman ay
may pagkatakot ako sa Iyo.  Maawa Ka sa akin.”  Kung gayon ay luluha tayo, ngunit hindi dahil sa takot.
Sapagkat ang Dios sa Kanyang awa, ay gagawa sa atin upang tayo rin naman ay magkaroon ng mapagmahal
na pagdidisiplina sa ating mga anak.  Hinahamon kita.  Gawin mo iyan!  Dahil ito ay lubos na makikita ng
iyong mga anak.  Dumating nawa ang araw na masasabi ng ating mga anak, “Alam mo,Tay?  Kilala ko na
ngayon ang makalangit kong Ama.  Alam ko na Siya ay mahabaging Dios.  Iyon ay dahil nakikita ko iyon sa
iyo, na aking ama, na umibig sa akin at nagmalasakit sa akin – nagmalasakit nang sapat upang bigyan ako
ng mapagtiis na tainga upang makinig sa akin.”
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Sa gayon, minamahal, habang tayo ay lumalago diyan, dapat din natin gawin ang isa pang bagay.  Iyon ay,
dapat nating punuin ang tainga ng Dios ng mga panalangin na dinadala natin sa Dios para sa ating mga anak.
Ilarawan mo ang isang lalaking nakaluhod na ang kanyang mga tainga ay bukas sa mga iyak ng kanyang
anak, tinatanong ang kanyang anak ng mga tanong na mag-uudyok sa kanya, nakikinig sa kanyang mga
hinaing at kalungkutan, pagkatapos, tatalikod, mananalangin sa makalangit na Ama, tumatawag sa Kanya,
nakikiusap para sa mga bata, humihiling sa Dios, sa makalangit na Ama, dinggin ang mga panalangin at ang
mga daing ng Kanyang mga anak sa kahabagan.  Araw-araw, walang palya, dapat nating dalhin ang mga
pangangailangan ng ating mga anak, isa-isa, sa ating makalangit na Ama.  Punuin natin ang tainga ng Dios
ng panalangin tulad nito:  “Panginoon, Ikaw ay naging napaka mahabagin sa amin.  Tumingin Ka ng may
kahabagan sa mga batang ito.  Sila ay mga alabok lamang, sila ay mga makasalanan tulad din namin.
Napakaraming kabigatan, napakaraming tukso, pagsubok, at takot.  Tingnan Mo sila sa kaawaan.  Patawarin
sila at mapagbiyaya silang pagpalain upang sila ay lumakad sa pagkatakot sa Iyo.” 

Nais kong magtapos sa mensahe natin ngayong araw sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyo sa dulo ng ating
teksto:  “gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya.”  Hindi natin dapat hayaan ang
kahabagan na maging isang uri ng mahinang pag-ibig na nagpapahintulot sa mga bagay-bagay upang
magpatuloy lamang nang walang disiplina.  Hindi, kung tunay nating iniibig ang ating mga anak, dapat natin
silang parusahan.  Dapat mayroong aktibo, matibay na disiplina sa loob ng tahanan.  Dapat mayroong
pagsasanay.  Dapat mayroong mga panuntunan.  Dapat mayroong mga tuntunin.  Ngunit ipinapakita ko sa
inyo na lahat ng mga panuntunang iyon at lahat ng disiplinang iyon, habang nananatili ang mga anak natin
sa ating tahanan, ay dapat pangasiwaan ng dobleng sukat ng kahabagan.  Dapat natin silang turuan sa
pagkatakot sa Dios.  Dapat nating malaman na ang Dios na makalangit nating Ama ay nakatingin.  Dapat
tayong lumakad sa pagkatakot sa Dios.  Yamang naranasan ang kaawaan ni Jehovah, dapat nating punuin
ang ating tahanan ng kahabagan ni Cristo, upang ang ating mga anak ay tunay ngang malaman na ang ama
at ina ay marunong makiramay sa kanilang mga kahinaan.  Sa isang banda, tayo ay naroon para sa kanila,
upang maging tagapag-alaga nila, upang maging doktor nila, masasabi ko rin na upang maging
tagapag-pasigla nila, na nag-uudyok sa kanila.  Kung paanong nahahabag ang makalangit na Ama sa mga
natatakot sa Kanya, ay makakaranas din ang ating mga anak ng kaawaan, ng kahabagan, ng kanilang mga
ama at ina sa loob ng tahanan.  At, sa gayon, sila rin ay lalakad sa pagkatakot sa Dios at magkakaroon ng
banal na paggalang sa kanilang mga magulang.  

Pagpalain nawa ng Dios at tulungan tayo na makitungo sa kahabagan sa ating mga anak.

_______________________________________

Manalangin tayo.

Makalangit na Ama, habang kami ay nagbubulay-bulay sa Iyong Salita, habang nagpapatuloy kaming lumago
sa aming pagkaunawa ng pag-ibig sa aming sa anak, nawa ay makita Ka namin, nawa ay makita namin, O
Panginoon, ang Iyong biyaya at awa at pag-ibig sa amin kay Jesu Cristo.  At lumago nawa kami sa
pagsalamin sa aming Ama at kay Jesu Cristo, na, sa gayon, ang aming mga anak din ay makaranas ng
kaawaan ni Jehovah sa pamamagitan ng kahabagan ng mga ama.  Dinggin Mo kami, sapagkat hinihiling
namin ito sa pangalan ni Jesus, Amen.


