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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 128:1, 2

“Ang Pamilya Na May Pagkatakot Sa Dios”

ni Rev Wilbur G Bruinsma

Sa susunod na tatlong palatuntunan ay ating susuriin ang Mga Awit 128.  Ito ay naglalarawan sa atin ng
isang mananampalatayang tahanan at pamilya.  Sa mga pangyayari kapag aking ipinapangaral ito sa
pamilya, hindi ko layunin na huwag bigyan ng pansin ang lugar at halaga ng mga binata at dalaga sa
simbahan.  Kundi ang mensahe ng Mga Awit 68:6 sa iglesia ay:  “Ang nag-iisa ay binibigyan ng Diyos ng
tahanan,” at kaya naman may pangangailangan nga na ito ay patungkulan ang paksa ng banal na mga
tahanan at pamilya.

Bago ko ipaliwanag ang iba’t ibang mga talata sa Salmo na ito, ating munang suriin ang Mga Awit ayon
sa kabuuan.  Hindi natin talaga mauunawaan ng wasto ang pagtuturo ng iba’t ibang mga talata sa Mga
Awit nang hindi muna aalamin ang intensyon at layunin ng mang-aawit sa pagsulat nito.  Una sa lahat,
ang talatang ito ay may kapareho sa Mga Awit 127.  Sinundan naman ito ng Mga Awit 128 ayon sa
kaisipan ng Mga Awit 127.  Sa Mga Awit 127 binigyang diin sa atin ng Salita ng Dios ang kagalakan sa
pagkakaroon ng mga anak.  Hindi lang dahil dadalhin ng ating mga anak ang ating pangalan.  Hindi lang
dahil ipaglalaban ng ating mga anak ang iglesia at ang pamilya.  Kundi dahil ang ating mga anak ay
pamana ng Panginoon!  Sila ay mga anak ng Dios, na ibinigay sa atin upang palakihin sa Panginoon sa
tamang panahon.  Ating minamasdan sila na mahalaga dahil sila ay pag-aari ng Dios.  Ibinigay Niya sila
sa atin bilang pamana.    

Pero dapat, ang maranasan ang kagalakan sa kanilang mga anak ay may wastong pamilya na dito siya
ipapanganak.  Kaya inako ito ng mang-aawit sa sarili niya sa Mga Awit 128 na awitin ito ng gayong
pamilya:  Ang asawa mo'y magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan; ang
mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong hapag-kainan.

Sa pangkalahatan, ang Mga Awit 128 ay may lang dapat pansinin.  Una, ito ay isinulat ng lalaki na totoong
ulo ng sambahayan.  Isinulat ito sa asawang lalaki o ama ng pamilya.  Tila hindi ganito mula sa talatang
1 sa Mga Awit, na nakasaad:  “Ang bawat may takot sa PANGINOON ay mapalad, na sa kanyang mga
daan ay lumalakad.”  Pero una sa lahat, ang salitang ito ay pwedeng isalin na “ang bawat lalaki.”  At
ikalawa, sa sumunod na mga talata ating makikita na ang lalaki sa sambahayan ang pinatungkulan.  Sa
talatang 2:  “Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay; ikaw ay magiging masaya at ito'y
magiging mabuti sa iyo.”  Sa talatang 3:  “Ang asawa mo'y magiging gaya ng mabungang puno ng ubas.”
Muli sa talatang iyan, “ang mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng olibo.”  Sa ikatlong dahilan,
ating mababasa sa talatang 4, “Narito, ang taong may takot sa PANGINOON, ay pagpapalain ng ganito.”
Kaya, ang Salmong ito ay naisulat sa partikular na lalaki na siyang ulo ng sambahayan.

Ang ikalawang pangkalahatang papansinin natin sa Mga Awit na ito, na naisulat ito upang ilarawan kung
bakit Masaya at masagana sa espiritu ang isang tahanan.  Ang salitang “mapalad” na ginamit ng ilang ulit
sa mga talata ng Mga Awit ay may kapwa kahulugang masaya at masagana.  Sa madaling salita, ating
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matututunan sa Mga Awit kung ano ang pamilya na iba sa pamilyang walang silbi.  Gustong pag-usapan
sa ating lipunan ang tungkulin at kawalang silbi ng pamilya.  Ating matututunan sa Mga Awit na ito ang
ano ang dapat – at kung ano ang mga kaanib sa pamilya para maging masaya ito.

Pangatlo, patungkol pa rin sa Mga Awit na sa buhay at kagalakan ng isang pamilya, ito ay umiikot sa
tahanan.  Sa kasalukuyan, ito ay hindi pamilyar sa marami.  Bumibili ang mga tao ng malalaki at
magagarang bahay pero kakaunti lang ang iginugugol sa panahong may kalidad.  Sa trabaho, paglilibang,
at sa mga kaibigan, tila lahat ay nakaukol sa hinihingi sa buhay.  Dinadala nila ang pamilya sa labas ng
tahanan.  Kaya ang resulta, ang buhay sa tahanan ay nagiging magulo at walang kaayusan.  Kakaunting
panahon lang ang naiiwan sa iba.  Ang Mga Awit na ito ay nagsasabi ng kagalakang umiikot sa paligid ng
tahanan at pamilya.

Panghuli, wala sa Salmong ito na ang mang-aawit ay nag-utos sa atin o may hiningi.  Hindi sinasaway dito
ang ating makasalanang kalikasan.  Sa halip, ang mang-aawit ay nagsasabi sa bagong buhay kay Cristo
na tumatahan sa atin.  Siya ay umaapela sa espiritual na pagnanais ng isang mananampalataya.  Ibinibigay
niya sa atin ito sa paraan ng karunungan.  Ito ay pagsasabi na tila, “Hoy!  Masdan mo!  Gusto mo bang
maging masaya, na isang mananampalataya?  Nais mo bam aging masaya sa iglesia?  Nais mo ba na
pagpalain ka ng Dios na mula sa Zion?  Narito ang paraan!  Ito ay pagsunod sa ganitong daan:  mamuhay
ka na kasama ang iyong pamilya!  At gawin mo na ang tahanan ay isang espiritual na pugad ng
kapahingahan, kapayapaan, at kagalakan!  Hayaan na ang sanlibutan ay dumaan lang sa iyo!  Mamuhay
ka na kasama ang iyong asawa at mga anak sa tahanan, at makakasumpong ka ng kasiyahan.

Atin ngayon isaalang-alang ang talatang 1 at 2 sa Mga Awit na ito.  Ating mababasa:  “Ang bawat may
takot sa PANGINOON ay mapalad, na sa kanyang mga daan ay lumalakad.  Kakainin mo ang bunga ng
paggawa ng iyong mga kamay; ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo.”

I. Ang Lalaking May Takot sa Dios

Dito mga kaibigan, isa ito sa mga paunang kailangan para maging masaya ang paligid ng tahanan:  ang
mga kaanib sa pamilya na may takot kay Jehovah.  At nagpapasimula ito sa asawang lalaki at ama ng
tahanan.  Una sa lahat, dahil ito ang hinihingi ng Dios sa kanya.  Inihahanda niya ang espiritual na tono
ng kanyang pamilya.  Ang Salmong ito ay nakaugat sa pangwakas ng Ecclesiastes 12:13:  “Matakot ka sa
Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos; sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao.”

Oo, tama, ang pagkatakot kay Jehovah.  Ang pangunahing kahulugan nito ay ang salitang “manginig.”
Ang ganitong kaisipan ay hindi maiaalis o dapat baliwalain ayon sa salita.  Narito ang kaisipan na
ipinahayag ng salitang “pagkatakot” na misasagawa mo ngayon sa Dios.

Bilang 1.  Ang Dios mismo ay maluwalhati sa lahat.  Nagliliwanag Siya sa lahat Niyang kagila-gilalas na
dignidad.  Ang Dios ay tumatahan sa liwanag ng kabanalan at pagiging ganap kaya walang makakalapit
sa Kanya na hindi namamatay.  Ang Dios ay nasisinagan sa Kanyang karangalan at pagka Soberano.  Sa
Kanyang mga kamay, hinahawakan Niya ang malalalim na dako ng lupa.  Lahat ng mga nilalang sa lupa
ay walang kabuluhan sa Kanyang paningin.  Hinahawakan ng Dios ang mga susi ng langit at impierno sa
Kanyang mga kamay.  Siya ay may kapangyarihan, at isasagawa Niya ang kapangyarihang iyan sa araw
ng paghuhukom, upang hayaan sa langit at itapon ang iba sa impierno.  Hindi ba, isang hangal lang ang
siyang tatayo sa presensya ng nagngangalit na alon tubig na lalamon at wawasak sa kanya sa isang saglit
lang?  Hangal lang, ang maghahamon na tumayo sa presensya ng Dios nang hindi nanginginig?
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Bilang 2.  Isaalang-alang ang mga gawa at paraan ng Dios na ito.  Naghatid Siya ng mga pagwasak ng
lupain sa Ehipto.  Nagpadala Siya ng mga salot sa Kanyang bayan nang sila ay lumakad sa paglaban sa
Kanya.  Gumawa ang Dios ng kapayapaan at digmaan.  Winasak ng Dios ang mga hari at bansa sa
Kanyang makatarungang hatol sa kanila.  Sino ang matapang na tatayo sa Kanyang hindi matatawarang
presensya at paratangan Siya ng kawalang katarungan?  Madali ang labagin ang laban sa Dios na hindi
kasi natin nakikita o nagpapatagal pa ng Kanyang kaparusahan hanggang matapos ang kamatayan.  Pero
ang paratangan ang Dios sa Kanyang mukha, ito ay isang kahangalan!  Lumuhod ka sa harap ng Dios at
ng Kanyang Anak at halikan mo ang Kanyang mga paa baka sakaling hindi Siya magalit at mapahamak
ka.  Ang pagkatakot na ito ay nakaka-panginig!

Pero ang tao na may takot kay Jehovah sa Salmong ito ay lalaking nakakakilala sa Dios at nanginginig sa
harap ng gayong pagkilala.  Ang lalaki sa Salmong ito ay nakatayo sa harap ng Dios at sinasamba Siya.
Minamahal niya ang Dios at kaya naman siya ay malalim na paggalang sa Kanya.  Siya ay nakakiling sa
Dios dahil nakakatiyak siya na ang Dios ay nasa panig niya.  Minamahal din siya ng Dios.  Hindi nito
mababago ang Dios.  Siya ay Dios pa rin na sa Kanya tayo ay nanginginig.  

Ang pangalang Jehovah, o Jaweh ay may kahulugang “AKO NGA.”  Ang isang katangian ng Dios na
nakatindig sa pangalang ito ng Dios na hindi nagbabago.  Ang Dios ay mananatili magpakailanman.  Hindi
Siya nagbabago ng isipan.  Hindi Niya binabago ang Kanyang walang hanggang layunin sa lahat ng mga
bagay.  Ang mahalaga dito sa atin ay ito:  hindi binabago ng Dios ang isipan Niya patungkol sa Kanyang
bayan kay Cristo!  Pinili Niya sila mula sa walang pasimula na maging bayan Niya.  Kanyang ipinadala si
Jesu Cristo sa sanlibutan para mamatay sa kanila.  Tinapos ni Cristo ang Gawain ng Kanyang pagliligtas
minsan at magpakailanman sa krus.  Iningatan Niya ang kanilang katuwiran.  Sa krus, lahat ng bayan ng
Dios ay ipinahayag na matuwid.

Kapag naniwala tayo na ito ay totoo nga sa atin, nalalaman nga din natin na ang Dios ang nagpadala ng
Espiritu ni Cristo upang tubusin ang Kanya sa kanilang mga puso.  Ang Espiritu ay gumagawa ng
kaligtasan na tinamo ni Cristo.  Lahat ng ito ay tiyak nga na naisakatuparan!  At mula rito, hindi tatalikod
dito ang Dios!  Ang minsang pinili, minsang iniligtas, minsang ikinilos ng Espiritu Santo ang puso, ay
makakatiyak na hinding hindi tayo aalisin dito ng Dios!  Hinding hindi!  Bakit?  Dahil si Jehovah ay Dios
– ang AKO NGA!  Na ibig sabihin, hindi tayo aalisin ng Dios sa Kanyang pag-ibig at pakikisama.  Hindi Niya
tayo iiwan man o pababayaan sa panahon ng pangangailangan o kapag nagkakasala tayo laban sa Kanya.
Ang Dios ay matapat.  Ang kaawaan Niya ay bago sa bawat umaga!

Dahil diyan, natatakot tayo sa Dios.  Nakatayo sa harap Niya na may malalim na pagsamba at pag-ibig.
Ito ang Dios na siyang mas mataas pa sa mga langit na mataas pa sa mga tao na may mababang antas
at tumatahang kasama natin.  Wow!  Lumumuhod tayo na may paggalang at kabanalan sa harap Niya at
sa pagpapasalamat na pagpupuri sa Kanyang katapatan sa atin.  Sa pagkatakot na ito natin Siya
sasambahin.  Ang pagkatakot sa Dios ang paunang kailangan sa kasiyahan – kahit pa sa tahanan at
pamilya.  Ang mabuhay na labas sa pagkataklot na ito ang pasimula ng pagkawala ng ating kagalakan.

Dagdag pa sa Salmong ito:  “na sa kanyang mga daan ay lumalakad.”  Mapalad ang lalaki na natatakot
sa Dios at lumalakad sa Kanyang daan.  Ngayon, ang paglakad sa mga daan ng Dios ay hindi naiiba sa
pagkatakot sa Dios.  Ito ay panlabas lamang na pahayag ng ating pagkatakot sa Dios.  Kapag tayo ay
natatakot sa Dios sa ating mga puso, lumakad dapat tayo sa Kanyang mga daan sa ating mga buhay.  Ang
ibig sabihin ng mga daan ng Dios ay hindi ang Kanyang mga kautusan.  Kasama siyempre dito ang mga
kautusan.  Masaya tayo kapag lumalakad tayo sa Kanyang mga kautusan.  Pero ang mga daan ng Dios
na tinutukoy dito ay mas malawak pa sa kautusan ng Dios.  Tumutukoy ito sa pagtuturo na ibinigay sa
Salita ng Dios ayon sa pangkalahatan.  May ilang paraan na dapat nating sundan sa ating mga tahanan
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at pamilya.  Halimbawa, ang mga kautusan ng Dios ay nagsasabi:  “Basahin mo dapat ang Biblia, isang
beses sa isang araw.”  Sinasabi sa atin sa Salita ng Dios:  Manalangin ng walang patid.  Iyan ang daan ng
Dios.  Makisama sa bayan ng Dios.  Iyan ay isa sa mga daan ng Dios.  Hanapin mo ang mga bagay mataas
at mababa.  Maraming mga daan ang Dios.

Ang may takot sa Dios ay lumalakad sa gayong mga daan.  Ang mga paa niya ay natayo sa landas ng
Salita ng Dios at nagnanais siya na lumakad sa mga daan ng Dios.  Hindi siya lumalakad sa mga daan ng
sanlibutang ito.  Hindi niya hinahaluan ito, o sinasabayan ang mga daan ng Dios sa sanlibutang ito.
Nabubuhay siya sa buhay na may pakikipaglaban, tumatanggi sa daan ng masasama at sang-ayon sa mga
daan ng Dios.

Pero ikintal mo sa iyong isipan ang pagtuon sa Salmong ito.  Ang salmo ay tumutukoy sa buhay na may
pagkatakot sa Dios sa tahanan at pamilya.  Ang Salita ng Dios na tinutukoy dito ay ang paraan ng Dios
na naghahatid sa tao sa kabanalan at wastong paraan.  Ito ay tumutukoy sa lalaking may takot sa Dios
na lumalakad sa kanyang tahanan at pamilya sa mga daan ng Dios.  Ang asawang lalaki at ama sa bahay
ay dapat lumalakad sa kanyang tahanan sa isang banal na pamamaraan.  Kung hindi, ang kanyang bahay
ay hindi espiritual na makakakilos.  Ito ay magiging inutil!  Ang tahanan at pamilya ay “mawawala sa
landas,” mula sa dapat sana ay daanan nito na maghahatid sa kasiyahan.  Mapalad, o masaya ang lalaki
na may takot kay Jehovah at lumalakad sa mga daan ni Jehovah sa kanyang tahanan kasama ng kanyang
maybahay at mga anak.  Ang espiritual na tahanan ay nakatindig sa paunang kailangan ng lalaki na may
takot sa Dios at lumalakad sa mga daan Niya.

II.  Ang Kanyang Paggawa

Ang Mga Awit ngayon ay nasa gawain o tungkulin ng lalkaking may takot sa Dios sa tahanan at pamilya.
Siya ay kumikilos.  Ating mababasa sa talatang 2,  “Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga
kamay; ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo.”  Kailangan nating magkaroon ng
wastong kaisipan na nasa harapan natin.  Kung isasalin ito ng wasto, nagtuturo ito sa atin ng isang
katotohanan tungkol sa tungkulin ng asawang lalaki at ama sa tahanan.  Ganito natin ito mababasa:  “sa
tuwing kakainin niyo ang bunga ng paggawa ng inyong mga kamay ay masisiyahan kayo at magiging
mabuti ito sa inyo.”  Walang nang mas mabuti pa sa pagtataguyod ng tahanan kaysa sa ama na patuloy
sa paggawa ng kanyang mga kamay at nagbibigay ng pangangailangan ng kanyang sambahayan.
Tanungin mo ang tao ngayon:  Ano ang magpapasaya sa iyo?  Sasabihin niya, pera, o masayang
bakasyon, kalayawan, kasiyahan.  Sasabihin naman ng iba:  katanyagan at mabuting kapalaran.  

Alam mo ano?  Wala sa mga bagay na ito ang maghahatid ng tunay na kasiyahan!  Mapupuno mo ang
iyong buhay ng katanyagan, pera, kasiyahan.  Magagawa mo na maging abala ka sa bawat araw, pagba-
bakasyon, pagdalo sa mga pagpupulong, pero hindi ang mga ito ang maghahatid ng tunay na kasiyahan.
Wala nang mas kasiya-siya sa isang lalaki kaysa sa pagkakaroon ng maibiging maybahay at masasayang
mga anak matapos ang nakakapagod na araw.  Wala nang maghahatid ng dakilang kasiyahan sa isang
lalaki na may takot sa Dios kaysa ang malaman niya ang kanyang tungkulin sa Dios at sa pamilya sa
gawain na ginagawa sa bawat araw.  Marami sa mga kalalakihan sa iglesia ay mangangalakal na
gumagawa sa kanilang mga kamay.  Ang iba naman ay nagne-negosyo o dalubhasa na ang isipan ang
gumagawa.  Pero wala itong kaibahan.  Matatagpuan mo ang kasiyahan dito:  na sa katapusan ng araw,
kapag pagod ka na sa paggawa, isang lalaki ang uuwi sa kanyang pamilya na nalalaman na ang ginawa
niya ang pagkatawag niya na dapat gawin.

Kakain ang pamilya niya ng bunga ng kanyang paggawa.  Ang paggawa ng ama at asawang lalaki ang
maglalagay ng pagkain sa lamesa at magdadamit sa kanyang mga anak.  Gumagawa siya upang maglagay
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ng takip sa ulo ng kanyang pamilya.  At kapag naisakatuparan niya ito, hindi na mahalaga kung magkano
ang pero na natira matapos bawasan ng buwis, wala siyang dahilan para hindi masiyahan.  Hindi hinihingi
ng kanyang mga anak at anak na magkaroon sila ng mansion o lahat ng laruan at bakasyon.  Sila ay
masaya kasama ang asawang lalaki at ama na may takot sa Dios at lumalakad sa kanyang mga daan,
nagsisikap na maibigay sa kanila ang pangangailangan sa buhay.  Ito ay magiging mabuti sa inyong
kalalakihan!  Sapat ito para magbigay ng kasiyahan sa iyo  habang ikaw at ang pamilya mo ay nabubuhay
sa pagkatakot sa Dios.

Kayong mga maybahay at mga anak, gaano kayo kadalas magpasalamat sa Dios dahil sa ganitong klase
ng asawang lalaki at ama?  Gaano kayo mapagpasalamat sa Dios sa ating mga asawang lalaki dahil sa
pagsisikap para sa ating kapakanan?  Ang lalaki ay isang kapag ang pamilya niya ay masaya rin.  Kung
ang mga anak ay palaging bukang-bibig ang pagbili ng higit pa – isang maingay na maybahay sa kawalan
ng kasiyahan at mga anak na mahilig mag reklamo ang idudulot – sampal ito sa mukha ng nagbibigay ng
kabuhay sa tahanan.  Kapag tayo ay marunong masiyahan sa ibinigay ng Dios at pinupuri ang asawang
lalaki at ama  dahil sa pagsisikap sa bawat araw, ito ang kanyang magiging gantimpala.

Totoo ang lahat ng ito, basta ang wastong pundasyon ng pamilya ay naririto – asawang lalaki na
nagbibigay ng pangangailangan, asawang babae, at mga anak na may takot sa Dios.  Ito ang tahanan na
inilalarawan sa atin sa Mga Awit.  Kapag ang lalaki ay lumalakad sa mga daan ng Dios, tinutugunan ang
pagkatawag sa paggawa ng kanyang mga kamay para sa pamilya – narito nga ang kasiyahan.

III.  Ang Mapalad

Iyan ang kahulugan ng mapalad – kasiyahan.  Katunayan, isinalin ito ng ganito sa talatang 2.  Pero ang
kasiyahan ay tumtukoy hindi sa panlabas, panlabas na tawanan na maririnig mo sa inuman at palakasan
sa sanlibutan.  Hindi ito pag ngiti, paglalaro o pagbibiruan na ipinapalagay ng mga tao kapag sila ay
kasama natin.  Hindi ito huwad na kagalakan na makikita mo sa mga pelikula ngayon.  Ang malakas na
pagtawa ay hindi maituturing na kasiyahan.  Ang kasiyahan ng lalaking may takot sa Dios ang tunay na
mapapalad.  Ito ay kagalakan at kapayapaan na matatagpuan sa puso.  Ito ay kagalakan na nasa atin
kahit malungkot at dumadaloy ang pagluha sa ating mga mukha.  Ito ay kasiyahan na nananatili at tiyak
dahil ito ay nakaugat sa pagkatakot sa Dios.  Ito ay nakaugat kay Jehovah, ang matapat, tiyak na Dios
na tumatahan at nagmamahal sa atin.

Tunay nga, na ang lalaki na may pagkatakot sa Dios at lumalakad sa Kanyang mga daan sa kanyang
tahanan at pamilya, ang lalaking ito na gumagawa ng kanyang mga kamay ay gumagawa ng mabuti – iyan
ang lalaking masaya.  Siya ay pinagpala.  At matatagpuan niya iyan sa pinagpalang tahanan niya.


