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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 15:17

“Ang Malaking Kabutihan Ng Pamilya Ng Pag-ibig” 

ni Rev. Carl Haak

Nais ko ngayong magsalita sa inyo ng dakilang mensahe ng pamilyang nag-iibigan.  Aking ibinase ang mga
ito sa Salita ng Dios sa aklat ng Mga Kawikaan 15:17, kung saan ating mababasa,  “Maigi ang pagkaing
gulay na may pag-ibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman.”

Ang Dios ay nagsasalita sa atin ng makapangyarihang pag-ibig ni Jesu Cristo upang gawin ang ating mga
tahanan na dakilang yaman na ating makikilala.  At ang Dios din ay nagbababala sa atin ng kasalanan na
magagawa nitong pihitin ang tahanan tungo sa malaking sakit sa ulo at mapait na sumpa na ating
makikilala.

Ang tahanan mo ay sagrado.  Ito ay nilikha ng Dios para sa Kanyang layunin.  At kapag, sa biyaya ng Dios,
tayo ay namuhay ayon sa kalooban ng Dios, tayo ay magagalak sa pag-ibig at kapayapaan sa ating tahanan.
At kapag ang ating pamumuhay ay ayon sa ating sariling kasalanan tayo rin ay maghihirap ng sobrang
kalungkutan at takot sa ating mga tahanan.

Ang kawikaan na aking nabanggit sa iyo ay tunay sa ating sariling karanasan.  Ating nalalaman na ang
pag-ibig ng Dios ay nagpapatamis sa palayok ng pagsubok, at kahirapan.  Subalit malalaman din natin na
ang pagkagalit ay nagpapaasim ng iba’t ibang bagay.  Sinasabi ng Dios na ang Kanyang pag-ibig ay
napakabuti na ang isang pamilya, kasama ang pag-ibig ng Dios, ay magiging masaya kahit pa walang wala
sila sa daigdig.  At sinasabi ng Dios, na kung wala ang Kanyang pag-ibig, ang isang pamilya ay magiging
mesirable kahit pa mayroon sila sa buhay na maibibigay ng sanlibutan.

May pagmamahalan ba sa inyong tahanan?  May kapayapaan ba d’yan?  Nariyan ba ang Dios?  Ang inyo
bang pag-aasawa ay may pagmamahalan?  Ang Panginoon ay nasa banal Niyang tahananan.  Siya ay
nagtatanong sa atin ngayon: paano kayo namumuhay sa inyong tahanan?

Ating isaalang-alang kung gayon ang Salita ng Dios:  Ang dakilang kabutihan ng pagmamahalan sa pamilya.

Sa kawikaan na aking nabanggit, may dalawang labis na inilagay sa magkabilang panig, dalawang tahanang
pinag-iba.  Ating basahin itong muli.

Sa isang banda naman, may isang tahanan na nasa mababang kahirapan.  Na ang tanging pagkain ay mga
gulay.  Subalit may pagmamahalan.  Sa isang banda naman, may isang tahanan na napupuno ng luho –
na may isang baka, primera klase na tadyang ng baka.  Subalit may pagkagalit at ang lahat ay napanis.

Ating buksan ang mga pintuan at puntahan ang mga tahanang ito ng saglit.
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Oras ng hapunan.  Ang pamilya ay magsisimula ng maghati-hati ng mga pagpapala ng pagkain at uminom
ng ibinigay ng Ama sa langit.  Ito ang oras na ang Espiritu Santo ay sumusuri sa mga ganitong tahanan.
Ito ay mahalaga, ‘di ba?

Sinasabi ng Salita ng Dios kung ano ang nangyayari sa iyong hapag ay isang paglalarawan kung ano ang
inyong tahanan.  Kung iyo bang iuunat ang lahat sa iyong buhay, at kung kukunin mo lang ang bahagi ng
kung ano ang nasa oras ng hapunan kapag nagsasalu-salo ng magkakasama ang pamilya, ito ay
magkapagbibigay sa iyo ng paglalarawan ng kalikasan at kalagayan ng inyong tahanan.  Ito ang sinasabi
ng Salita ng Dios.  At ngayon dapat nating itanong ang katanungang ito, at kailangan mong sagutin ang
tanong na:  Kayo ba ay may regular na pagsasalu-salo ng pamilya sa hapunan?  Kung kayo wala nito, bakit
wala?  Nasaan ka?

Subalit puntahan natin ang isang tahanan.  Oras ng hapunan.  Sa unang tahanan ang ina ay naghahanda
ng isang napakasarap na hapunan.  Ating isipin kunwari na may isang maliit na batang lalaki, at tawagin
natin siyang Billy, na dumating mula sa paaralan at siya ay nagtanong, “Nanay, ano po ang ulam?”  “Oh,”
wika ng ina, “may gulay tayo dito.  Ilang piraso ng maliit na karne.”  “Nanay, darating po ba si tatay?  Sila
ate at kuya po ba ay darating?  Makakapag-usap po ba tayo?  Makakapanalangin at makakapagbasa po ba
ng Biblia si Tatay?  Makakaupo po ba ako sa kanyang binti habang  ginagawa niya ito?”  “Oo, Billy,
mangyayari iyan.”  “Oh, nagugutom na po ako Nanay.  Hindi na po ako makapaghihintay!”

Nakita mo ba, ang pag-ibig ng Dios ay nasa tahanang ito kahit pa wala silang napakasarap na pagkain.

Ating puntahan naman ang pangalawang tahanan.  Ito ay nasa kalapit na bahay lang.  Ang nanay ay
naghananda rin ng kanilang hapunan.  Isang maliit na bata ang dumating (atin siyang tawaging Johnny).
“Ano po ang ulam ‘nay?”  “Oh, primera klase na dibdib ng baka, ang baka na inalagaan ng iyong ama.
Kanyang pinatay ito at tayo ay may pinakamagandang hati ng karne nito.”  “Nanay.”  “Bakit.”
“Nakakapag-usap po ba kayo ni tatay?  Pupok-pukin ba uli ni tatay ang lamesa natin?  Iiyak ka ba uli?  Sila
ate ba uli ay mag-aaway na parang mga pusa?  May pagtatalo at sigawan pa rin po ba?  Sasabihin mo ba
sa akin, ‘ipasa mo sa ama mo ang pagkain’?  Nanay, makakapunta po ba ako sa bahay nila Billy para
maghapunan mamayang gabi doon?”

Nakita mo ba, ayaw ng bata na manatili doon, kahit pa nasa kanila ang pinakamainam na pagkain, dahil ang
galit na may iba’t ibang pag-aaway ay nasa sa tahanang ito. 

Napunta na tayo sa mga lamesang ganito, ‘di ba?  Marahil, marami sa atin, ay hindi nakakita ng hapunan
ng gulay na ito.  Marahil marami sa atin ang ulam ay masarap na pagkain.  May higit pa rito tayo ngayon.
Subalit nanggaling na tayo tiyak sa hapag kung saan ang pag-ibig ng Dios ay nakasahog sa bawat ulam.
At nakaupo na rin tayo sa hapag na may mamahaling baka – isang kaibig-ibig na hapunan (Thanksgiving
o ulam sa Pasko) – lahat ay napanis dahil sa kasalanan ng galit sa ating mga puso.  Makikita ang galit sa
kawalan ng kapayapaan, pagse-selos, kawalang kasiyahan, kabiguan na nagpapawala ng iyong gana o
siguro ikaw ay tumayo at iniwanan mo ang lamesa sa galit dahil ikaw ay hindi lumalakad sa pag-ibig at ikaw
ay nanganganlong ng kasalanan sa iyong puso.  Ang pag-ibig ng Dios ang gumagawa ng tahanan.  Kapag
ang pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo ay umalis sa tahanan, mawawalan ng seguridad sa tahanang ito.
Walang matitira sa tahanang ito.  Pagkatapos ay may pagse-selos sa pagitan ng asawang lalaki at babae,
galit at paglalabanan.  May inggitan sa mga anak.  May pagkamakasarili, inggit.  Ang mga salitang “galit
ako sa iyo” ang sinasabi.  At natatakot tayo sa tahanan kahit pa ito na ang pinakamagandang tahanan sa
hanay ng mga magkakapit-bahay at ito ay napapalamutian din.  Natatakot tayong mapunta rito.

Ang pinagmumulan ng pagpapala sa pamilya ay ang pag-ibig sa Dios.  Sapagkat ang pag-ibig na ito ng Dios
ang kapangyarihan na gumagawa upang maging mabulaklak ang mga bagay at nagbibigay ng kapahingahan
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at kagalakan.  Kapag ang ating kasalanan (aking kasalanan) ay nagpapapawi ng pag-ibig na ito, walang
maiiwan.  Ang mga kaanib ng pamilya ay magkakawatak-watak.  Ang bawat tao sa pamilya ay magtatayo
ng pansariling pakinabang at maglalagay sa sarili laban sa iba.  Unawain natin, ang Salita ng Dios ay hindi
nagsasabi sa atin na may kabutihan sa kahirapan at may kasamaan sa pag-unlad.  Ang sagot sa ating
suliranin ay hindi ang “ibigay ang lahat at makakaranas ka ng pag-ibig.”  Hindi.  Ang punto ay ito:  ang
kayamanan ay hindi makakapagtiyak ng kasiguruhan.  Ang kahirapan ay hindi makakasira ng kaligayahan.
Ang pagpapala ay tanging sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Dios ay Jesu Cristo.  Kasama ang pag-ibig ng
Dios, ikaw ay magiging masaya sa inyong tahanan, sa pinakamababang kalagayan at sa ilalim ng mabigat
na mga kabigatan.  Kung wala ang pag-ibig ikaw ay magiging mesirable sa pinakamataas na kalagayan.

Pakinggan mo ang puso ng usapin: Lumakad sa pag-ibig bilang minamahal na mga anak ng Dios.  Ito ang
nagtatatag ng tahanan.

Ano ang pagmamahal na ito ng Dios?  Ito ay malalaman lamang sa pamamagitan ng isang makasalanang
nagpapakumbaba sa ilalim ng kamay ng Dios.  Kung hindi mo nakikilala at kinamumuhian ang iyong
kasalanan, huwag kang magsalita tungkol sa pag-ibig ng Dios.  Hindi mo nalalaman kung tungkol sa ano
ang sinasabi mo.  Ang kasalanan ang palaging naglalayo sa atin.  Alam ko na ang kasalanang ito ay palaging
nangangako sa ating lahat ng mga uri ng mga bagay – kasiyahan, kalayawan, pagkakaroon ng
kakuntentuhan, kapangyarihan.  Subalit ang kasalanan ay hindi makakapagbigay sa iyo ng anoman.

Inaalis lahat sa iyo ng kasalanan.  At inaalis nito sa anak ng Dios ang karanasan ng pag-ibig ng Dios.  Hindi
mo ito matatakasan.  Nais mo bang malaman ang pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo na Siyang Panginoon?
Nais mo ba ng kapangyarihan nito bilang asawang lalaki, isang asawang babae, bilang isang anak?  Nais
mo ba ng kapangyarihan nito bilang isang kabataan na palaging nakikipaglaban na maging katulad subalit
pakiramdam ay walang katiyakan?  Nais mo ba ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Dios?  Hindi mo malalaman
ito malibang malaman mo ang iyong sariling kasalanan.

Nakita mo, ang pag-ibig ng Dios ay isang kahanga-hanga, ito ay isang dakilang kahanga-hanga sa lahat.
Ito ay isang dakilang kahanga-hanga kaysa nang magsalita ang Dios ng gawin nito ang kalawakan, o hatiin
ang Dagat na Pula, o patumbahin ang pader ng Jerico.  Ang dakilang kahanga-hanga sa lahat ay ito:
Minahal Niya ako.  Ang Anak ng Dios ay namatay para sa akin dahil sa aking kasalanan.  Tunay na
kahanga-hanga!  Nais mo ba na patunayan pa ng Dios ang pagmamahal Niya sa iyo?  Oh, gagawin natin
iyan.  Ating sasabihin, “Nasaan ang Kanyang pag-ibig?  Tingnan mo ang nangyayari sa buhay ko.  Ang
buhay ay nawawasak na.  Nasisira na ang pangalan ko, ang aking pag-asa.”  Sinasabi ng Dios, “Tingnan
mo ang krus.  Tingnan mo ang pag-ibig ng Dios.”  Isang pambihirang pag-ibig ng Dios ang ipinamalas Niya
para sa atin!  Ang di-nagbabagong pag-ibig ng Dios.  At ang pagmamahal na ito ng Dios para sa atin na
mga makasalanan at di-nanarapat ay sapat.  Walang ibang makakagawa nito.  Kailangan mong marinig ito,
mga kabataan.  Kailangang bumaba nito sa iyong kaluluwa.  Wala nang iba pa na makakapagpasiya maliban
sa pag-ibig ng Dios.  Mga babae, ang makalaman na pagyakap ng isang lalaki ay hindi makakapagpasiya
sa iyo.  Ang palakpakan at ang pagsamba ng ibang tao ay hindi makakapagpasiya sa iyo.  Tatlong libo o
apat o limang libong metro-kuadradong tahanan, isang sasakyan, mga damit man – ang mga bagay na ito
ay hindi makakapagpasiya sa iyo.  Pakinggan mo ang aking awtoridad.  Ako ay nagsasalita sa pangalan ng
nabubuhay na Panginoon.  “Sapagka't ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong
sanglibutan at mawawalan siya ng kaniyang buhay?”  Hindi makakapagsiya sa iyo ang buong sanlibutan!

Subalit sa pag-ibig ng Dios?  Ito ay sapat!  Ito ay higit pa sa kasapatan nang minahal Niya ako at ibinigay
ang Kanyang sarili para sa akin.  Sa nananatiling pag-ibig ng Dios, ako ay may kagalakan at kapayapaan!
Naniniwala ka ba dito?

Ito ang magdadala ng pagpapala sa tahanan – ang pag-ibig ng Dios.
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Kung ang pag-ibig ang pinagmumulan ng pinagpalang pamilya, tayo ay tinuruan na ang pagkainggit, o
kawalan ng kasiyahan, ay ang nakamamatay na kaaway.  Kahit pa ang Salita ng Dios ay nagtuturo na
walang kasamaan sa mga bagay at walang kabutihan sa kadukhaan, gayonman hindi natin makakaligtaan
ang kaguluhang ito at kasaganaan sa sarili nito ay hindi masama, kaya ating itatanong, “Ano ang
kaugnayan, ano ang sinasabi ng Salita ng Dios?”  Ang Salita ng Dios ay nagsasabi nito, (tingnan pa ng maigi
ang kabanata – Mga Kawikaan 15:27), “Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang sariling
sangbahayan.”  Hindi ang mga bagay na ito.  Hindi ang kasaganaang ito na panlupa ang suliranin.  Ito ay
ang pagmamahal sa kayamanan.  Ito ay ang pagmamahal sa mga bagay.  Ang kalaban ay ang
paghahangad.  Ang kaaway ng inyong tahanan ay kapag ikaw ay nag-ukol para sa iba o bagay o sa
kaninoman, kaysa sa Dios, ito ang iyong ginagawa.  Pinapagulo mo ito.  Mayroon bang away sa inyong
tahanan at pag-aasawa?  May galit ba?  Kulang ba sa kapayapaan?  Pakiramdam mo ba ay lumalakad ka
sa yelo?  May pagitan ba sa iyo bilang asawang lalaki at babae, paghihinala sa pagitan ninyong dalawa at
ng inyong mga magulang, may lumalaking paratang na nakapananakit?  Ang magsasaka ay humahanap ng
dahilan para sa kanyang bukirin upang hindi masayang.  Ang pastol ay humahanap ng mga lobo na
nagtatangkang sumira ng kawan.  Ang Dios ay naghahanap at Siya ay nagtatanong sa inyong pamilya, sa
inyong pag-aasawa, sa inyong relasyon sa inyong mga magulang.  Huwag ninyong sabihin sa Kanya na wala
Siyang pakialam sa anoman para magtanong Siya tungkol sa inyong buhay pampamilya.  Bakit may
problema?

Narito ang pinagmumulan:  Kasalanan.  Subalit huwag mo itong iwanan lang na pangkalahatan.  Hindi dahil
sa ikaw ay walang kasiyahan sa Dios.  Iyong inilaan ang iyong puso sa bagay na labas sa Kanyang kalooban.
Ito marahil ay ang iyong sarili.  Ito marahil ay ang iyong kayamanan.  Ito marahil ay ang iyong kalooban.
Ito marahil ay ang iyong laman.  Ito marahil ay pagka-materyoso.  Ito ay ang pagmamahal sa panlupang
mga bagay.  Ito ang dakilang kalaban natin.  Ngayon sinabi sa atin na ikaw ay dapat magkaroon nito… at
kung ikaw ay meron nito, ikaw ay magiging maligaya.  Ang mga bagay ay magiging pampa-kalma – mga
pag-aari, mga damit.  Ang mga tahanan ay magiging “taga-ayos” ng kaluluwa.  Kaya kailangan natin ang
dalawang magdudulot – ang asawang lalaki at babae.  At kailangan natin ang ganitong klase ng tahanan.
Kailangan natin ang klase ng tainga.  Tayo ay handa upang mag sakripisyo ng isang ina na nasa tahanan
lang upang matamo ito.  At ito ay makakahawa sa ating mga anak.  Magpapasimula silang matuto sa kung
ano ang solusyon sa kawalang kasiyahan sa mga bagay.  Sa iyong anak na kabataang babae, kung siya ay
may problema sa kanyang relasyon sa sekondarya, sasabihin mo sa kanya, “Gagawin ka naman naming
masaya.  Dadalhin ka namin sa Mall at ibibili ka ng isang bagong damit.”

Ito ay maaaring materyalismo.  Ito ay maaaring pagmamahal sa kalayawan.  Ito ay sa paglalagay ng iyong
puso sa kaaliwan, palakasan at laro.  Ito ay maaring sa laman.  Ang pagkaalis ng tali na inilagay ng Dios
sa kadalisayan – pagnanais na mapasiya ang sarili.  Ito marahil ay kawalang kasiyahan – hindi ko nais ang
aking mga magulang.  Hindi ko gusto ang tatay ko.  Hindi na ako masaya sa buhay ko.  Hindi na ako
masaya sa aking asawa.  Kailangan silang magbago.

Ang kalaban ng iyong tahanan ay ang paghahangad.  Ito ay pagkalihis ng puso mula sa Dios.  Ito ay
kawalang kasiyahan.  Hindi, ito iyun:  Ito ay pagmamataas, mabaho, malansa sa pang-amoy ng Dios, ang
kayabangan.  Ito ay pagkabigo na magpasalamat sa Dios.  Bago ka mahawakan ng paghahangad sa iyong
puso, nais mo muna ang iyong pamamaraan.  Nais mo muna ang bahay na ito, ang bagay na ito.  Ikaw
muna ay mabibigo na kilalanin na minahal ka ng Dios.

Pagkatapos, kapag ito ay nanatili, mauunawaan natin ito kung paano ito nangyayari.  Magpapasimula
tayong magsabi sa ating mga puso, “Gusto ko ito, at ikaw ay nakaharang sa daraanan ko, kaya naiinis ako
sa iyo.  Gusto ko ng kotse at edad na labing-anim, at sinabi ni tatay, ‘hindi,’ kaya galit ako sa kanya.  Gusto
ko yung asawa na pangarap ko, kaya ayoko sa kanya.  Nais ko ang anak ko na maging ganito at kaya
naman ako ay bigo nang hindi ito ang mangyari.  Naiinis ako.  Galit ako!  Ako ay nagpunyagi laban sa Dios.”
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Ang sinasabi ko na ako ang Dios.  At aking sinisira ang aking bahay at akong sinunog ang lahat dito.  Ginulo
ko ang aking bahay, ang aking makasalanang pagmamataas ang dahilan ng paglalabanan.  Totoo ito.  Hindi
mo kailangang tumingin ng malayo sa sarili mo.  Mas mabuting iwanan mo ang ibang tao ngayon.  Ikaw
ay nasa harap ng Dios at ng Kanyang Salita.  Gayon din ako.  Magsisi ka.  Itanim mo ang krus sa iyong
tahanan.  Itanim ito sa iyong kusina, sa silid ng pamilya, sa kuwarto, sa sasakyan na patungong iglesia.
Ang evangelio ay dapat pumarito na kapangyarihan nito.  Ito ay dapat dumating na may kapakumbabaan
sa ilalim ng bigat ng iyong kasalanan.  At ito ay dapat magdulot sa iyo  na magpahayag sa Dios at sumigaw
na, “Ama, Ama namin sa langit, Ama ng kaawaan at pag-ibig, itayo ang tahanan.  Itayo ito sa pag-ibig ng
Dios.  Ibigay sa akin na makilala ang pag-ibig ng Dios kay Jesu Cristo.  Pagkatapos ang aking tahanan ay
maitatayo.”

Ito ang pagpapala ng Cristianong tahanan.  Handa ka bang suriing muli ang tahanan mo ngayon?  Sa
ngayon sa pangalan ng iyong maybahay, ng iyong mga anak din.  Pumunta ka sa trabaho, tingnan mo ang
iyong mga diploma doon.  Iligpit mo ang iyong mga kasangkapan.  Kunin ang lahat ng magkakasama sa
iisang bigkis lang.  Ano ang isasama mo paalis?  Ano ang mahalaga sa iyo?  Nalalapit na, iiwanan mo lahat
ng iyan – ang asawa mo, ang anak mo, ang iyong kasalukuyan – at kanilang ibababa ang iyong katawan
sa libingan.  Ano ang madadala mo?

Ah, sasabihin ng anak ng Dios, “Sa pag-ibig ng Dios, nasa akin ang lahat.”  Ito ang pagpapala.  Ang
pagpapala ay ang pamilya ng Dios na ibinigay sa iyo upang ikaw ay makagawa ng gawa ng Dios sa
pamilyang ito at upang ikaw ay mabuhay sa Kanyang pag-ibig.  Ito ay pagpapala.

Marahil ang kapaitan sa iyong kaluluwa at sa ilalim ng pasan mong mga pagsubok ay masasabi mo, “Hindi
ko magagawa.  Alam ko ang sinasabi mo, pero hindi ko kaya.”  Ngayon pakinggan mo ang Salita ng Dios.
Totoo na sa oras na ito ang ating mga pamilya at hindi ganap at sila ay nasa lugar ng maraming kasalanan.
Subalit, magkagayon man, posible ito para sa iyo, para sa bawat mananampalatayang tahanan.  Paano?
Kay Jesu Cristo, sa paraan ng isang wasak, nagpapakumbabang makasalanan na nagkakatipon sa paanan
ng krus.  Siya ang iyong kapayapaan.  Manatili ka sa Kanya, mga maliliit na anak.  Ilagay mo ang iyong puso
sa Kanya.  Lumakad sa pag-ibig sa harapan Niya.  Ipahayag mo ang iyong kasalanan.  Bantayan mo ang
iyong puso.  Huwag mong ilaan ang iyong puso sa pinatabang baka.  Huwag mong ilaan ang iyong puso
sa isang bahay na may kalayawan, o ng panlupang kapangyarihan at pagtataas sa sarili.  Hindi mo
matatagpuan ang kasiyahan dito.  Ang kasiyahan ay matatagpuan sa pag-ibig ng Dios.  Ang Dios ang
nagtatatag ng ating mga tahanan.  Ginagawa Niya ito sa pamamagitan ng biyaya.  Ginagawa Niya ito sa
pamamagitan ng pagsisisi.  Ginagawa Niya ito sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig.  Sa nananatiling
pag-ibig ng Dios, ikaw ay magkakaroon ng pagpapala sa inyong tahanan.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pagpalain ang Iyo pong Salita sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus, Amen.


