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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 8:2

"Mula Sa Bibg Ng Mga Sanggol"

ni Rev. Carl Haak

Ang ating mensahe na maririnig ngayon ay mula sa Salita ng Dios sa Mga Awit 8:2.  Pakibuksan mo ang iyong
Biblia at basahin kung ano ang matatagpuan dito:  “Mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos, ikaw ay
nagtatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo, upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa iyo.”

Ang Mga Awit 8 ay isang magandang salmo sa kaluwalhatian ng Dios na makikita sa Kanyang nilikha lalo na,
sa pagkakalikha sa sangkatauhan.  Alam ni David na sumulat ng Salmo, na ang kanyang paksa ay higit pa
sa kanya; ang tungkulin niya ay ipahayag ang lubos na kaluwalhatian ng Dios na higit pa sa kanyang
kakayanan.  Kaya nagpasimula siya sa pagsasalita ng isang pananalitang may pandamdam:  “O PANGINOON,
aming Panginoon, sa buong lupa ay napakadakila ng iyong pangalan!”  Ang salitang “napakadakila” ay
nangangahulugan ng “kahigitan, magaling, higit na mainam.”  Ibig sabihin ni David, hindi magagawang
ipantay ang kalikasan sa kaluwalhatian ng Dios.  Inisip niya ang kahigitan ng mga bituin:  “Kapag
pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na
iyong inilagay,” sinabi niya na ito man ay hindi hihigit sa kaluwalhatian ng Maylikha.  Kahit pa ang kalawakan
ay naghahayag ng kadakilaan, kapangyarihan, at kawalang hanggan ng Dios, higit pa rin dito ang Dios, dahil
sa pagpapatuloy pa ni David,  “Sa itaas ng mga langit ay inaawit ang iyong kaluwalhatian”  (t.1).  Magagawa
mong sukatin, kung nais mo, ang kahanga-hangang mga bituin sa layo at disyansya nito, pero hindi nito
maaabot ang kaluwalhatian ng Dios.  Kahit ang mga bituin man ay hindi makapapantay sa kapurihan Niya.

Kaya si David, sa ilalim ng pagkasi ng Espiritu ay nagbulay-bulay.  Saan ko matatagpuan ang bagay na
makapagpapahayag sa kaluwalhatian ng Dios sa paraang nararapat?  Ito ba ay sa paraan ng mala-anghel
na sabayan?  Paano kaya kung sa bukal na pagdaloy?  Pag-aawitan ng mga ibon?  Ano ang nararapat?  At
inihatid siya ng Espiritu Santo na makita ang paraan na itinalaga ng Dios para magpakita ng Kanyang
kaluwalhatian – paraan na pinili ng Dios para ipahayag ang Kanyang biyaya, pag-ibig, at kagandahan.
Isinulat niya:  “mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos, ikaw ay nagtatag ng tanggulan dahil sa mga
kalaban mo.”  Sa bibig ng mga sanggol.  Kapag ang mga sangggol, maliliit na mga bata, ay nagsasalita ng
pangalan ng Dios, nagsasalita sila ng pangalan ni Jesus; kapag sila ay umaawit mula sa kanilang mga puso
– ito ang sinasabi ni David na isang dakilang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Dios.

Hayaang ito ay pumasok sa loob mo!  Ang kataasan ng Dios, ang Kanyang kaluwalhatian at kagandahan, ay
makikita sa mga sanggol, sa mga anak ng mga mananampalataya, pagpupuri sa Dios kasama ng kanilang
mga bibig.

Ganito rin ang naisip ni Jesus.  Maaalala mo pa siguro na sa huling linggo ng Kanyang ministeryo sa lupa,
Kanyang sinipi ang talata sa mga eskriba at mga fariseo, na nagagalit at nagpapaalis sa mga tao na gaya sa
bata na tumatakbo habang sumisigaw,  “Hosana sa Anak ni David!  Mapalad Siya na dumarating sa pangalan
ng Panginoon!”  Ang sinabing ito ay tungkol kay Jesus.  Narinig ng mga batang ito sa kanilang mga magulang
na nagsabi sa Linggo ng Palaspas.  At sila ay naglalakad patungo sa templo na nagpupuri kay Jesu Cristo,
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na Anak ng Dios:  “Hosana sa Anak ni David.”  Nakatayong nakangiti si Jesus.  Nagalit ang mga fariseo.
Sinabi nila sa Kanya:  “Pigilan Mo sila.”  At sinabi naman Niya,  “Hindi ba ninyo kailanman nabasa, 'Mula sa
bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili?"  Kapag ang
sanggol na mga anak ng Dios ay nagpuri sa Dios, sabi ni Jesus, may bagay sa kaluwalhatian ng Dios ang
nahahayag – bagay na Kanyang biyaya.

Masasabi mo palagi, kapag may bagay papupurihan sa Dios.  Ang mga kaaway ng Dios ay galit na galit,
habang ang mga eskriba at fariseo naman ay nagpupuyos sa galit.  Ang pagpupuri sa Dios ay masakit sa
kanilang mga tainga.  Sinasabi ng Dios na ang Kanyang layunin kasama ang mga anak ng mananampalataya
(mga anak sa tipan), na mula sa pagiging kabataan kanilang matutunan na purihin Siya at ito ay italaga sa
Kanya na maging mabuting halimbawa ng Kanyang karangalan, kapangyarihan, at kaluwalhatian – mga
pagpapakita na nagbibigay ng patotoo sa mga bituin at sa mismong sangnilikha.

Ating mababasa, na itinalaga ng Dios ang kalakasan, o pagpupuri na lumabas sa mga bibig ng mga bata.
Ang salitang “purihin” dito ay katumbas ng pagiging “malakas.”  Ang pagpupuri ay nangangahulugan na
pagsasalita ng mabuting bagay, na nagsasabi kung gaano kabuti siya na dapat itaas.  May nag-iisa lamang
nararapat sa papuri – ang Dios!  “Nararapat Siya sa buong kapurihan,” ito ang sinasabi at itinuturo sa atin
ng Kasulatan.  May isa lamang mabuti.  May isa lamang gumagawa ng tama.  May isa lamang na dapat itaas,
dapat parangalan.  “Purihin ang Panginoon!  Pagpupuri mula sa kanyang mga banal.  Aking pupurihin ang
Panginoon,”  sabi ng mang-aawit.  Ibig sabihin ng pagpupuri, ay  kinikilala mo ang Dios bilang Dios.  Ibig
sabihin, Siya ay nasa harapan mo, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng Kasulatan, sa
buo Niyang kapangyarihan, kaluwalhatian, kabanalan, kabutihan, pag-ibig, kaawaan, at biyaya.  Ibig sabihin
ikaw ay may tumpak na pagkilala sa Dios.  Masasabi mo, “Dakila ang Dios, ang Dios ay kahanga-hanga, ang
Dios ay kagila-gilalas, ang Dios ay maluwalhati.”  At ikaw ay ibinibaba sa harap ng Dios na siyang
maluwalhati.

Itinalaga ng Dios ang gayong papuri na lumabas sa bibig ng mga bata.  Kapag ang mga anak ng
mananampalataya ay naturuan patungkol sa Dios, at ang Espiritu Santo ay naglagay ng isang bagong puso,
kanilang papupurihan ang Dios.  At sinasabi ng Dios na Siya ay nasisiyahan sa papuri na lumalabas sa bibig
ng mga sanggol at mga musmos.

Iyan ang salita na para sa atin na mga magulang, at iyan ang salita sa atin bilang mga anak.  Ang Dios ay
nagtalaga ng papuri mula sa bibig ng mga bata.  Kinilala Niya mula sa walang pasimula sa Kanyang malakas
na kaloob, sa Kanyang soberanong kalooban, sa Kanyang layunin para sa lahat ng mga bagay, na Kanyang
luluwalhatiin ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng mga bibig ng mga bata.  Kapag mula sa bibig ng mga
mananampalatayang mga anak nagbubuhat ang papuri, talatang isinaulo, pananalangin – kapag tayo ay nasa
programa ng mga nasa kindergarten, kapag ikaw ay nasa inyong tahanan, kapag ang inyong mga anak ay
umaawit ng mga naririnig sa iglesia at magkahawak ang kamay, kapag natutunan ng nasa elementary kung
paano magbasa ng biblia kasama ang pamilya sa lamesa – sinasabi ng Dios na itinalaga Niya ito.  Huwag
mong sabihin na ito ay “cute.”  Huwag mong sabihin,  “ang ganda nang inihanda ng mga guro na
palatuntunan.”  Huwag kang magsabi na,  “Hindi ito mula sa kanilang puso.  Hindi nila ito naiintindihan.
Nanggagaya lang sila.  At ikaw na nasa radio, Rev. Haak, masyado ka lang maarte.”  Huwag mong sabihin
iyan.  Binabasa ko sa iyo ngayon ang Salita ng Dios.  Kung may tutol ka, dalhin mo ang pagtutol mo sa Dios.
Sinabi Niya na Siya ang nagtalaga ng pagpupuri.  Siya ang nag-plano.  Siya ang tumupad nito.  Gumamit Siya
ng kasangkapan.  Pero Siya pa rin ang gumawa nito.

Ibig sabihin binuksan Niya ang mga puso ng mga anak sa tipan sa kanilang kabataan kasama ang himala ng
muling kapanganakan, ang himala ng buhay ni Jesus na sumasakanila.  Kapag ginagawa Niya iyan, alalahanin
ninyo mga magulang, na nagpapasimula Siya ng pakikibaka sa inyong anak, isang pakikibaka sa laman, laban
sa kanilang kasalanan.  Kaya oo, nagkakasala pa rin sila.  Napapasigaw, nakikipagtalo, nag-aaway,
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nagmamaktol sila.  Sila ay gaya mo at gaya ko.  Pero mananampalatayang mga magulang, sila ay kagaya mo
rin!  Nagpahayag sa kanilang mga puso ang dakilang Dios kay Jesu Cristo.  Kapag itinataas nila ang kanilang
mga kamay sa katekismo o sa paaralan, at nais nilang sumagot at nang sabihin nila ang mga talata at
nanalangin, o nagsabi patungkol sa Dios, ang Dios ang nagtalaga nito, ang Dios ang naghatid ng papuri mula
sa mga bibig ng mga bata.  Ginawa ng Dios at hindi natin, hindi para sa ating karangalan, kundi ito ay gawa
ng Dios. 

Itinalaga ng Dios ang papuri na lumabas sa kanilang mga bibig.  Ating maingat na isaalang-alang ito.  Ibig
sabihin, sila ay nagsasalita at umaawit ng pagpupuri sa Dios.  Ibig sabihin, ang anak sa tipan, na mga anak
ng mananampalatayang mga magulang, ay dapat may kakayahan sa usaping espiritual.  Sa kalikasan natin,
tayo ay mga pipi.  Wala tayong anumang masasabi patuingkol sa kaluwalhatian ng Dios.  May masasabi tayo
patungkol sa panahon.  May palagay tayo patungkol sa palakasan at kung paano magturo na tumakbo ang
isang koponan.  Masasabi ng tao sa iyo kung paano maglasing kapag gabi ng Biyernes.  Magagawa nilang
maglathala ng mga kasalawaan.  Pero sila ay pipi, wala silang masasabi, patungkol sa Dios ng kalangitan at
lupa.

Sinasabi ng Dios na mula sa bibig ng isang bata ng tipan, na mga anak ng mananampalataya, lalabas dito
ang espiritual na pangungusap.  Kasama sa kanilang wika ang kahanga-hangang Dios.  Magagawa rin nila
na magsalita patungkol sa kasalanan at kapatawaran.  Magagawa nilang magsalita tungkol kay Cristo at sa
iglesia.  Matatagpuan mo sa kanila, na sinasabi ng Dios, ang patungkol dito.  Iyan lang ba?  Sinasabi ng Dios
iyan ang mangyayari.  Dahil sa kapangyarihan ng kapanganakang espiritual, lilikha ang Dios sa kanila ng
larawan ng Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Bibigyan Niya sila hindi lang ng mga anyo ng salita, at
magsasabi,  “Nanay, Tatay.”  Siya ay gagawa sa pamamagitan ng biyaya, ng mga wika ng Kanyang pagpupuri
sa kanilang mga puso. 

Ganyan ba ang sinasabi ng ating mga anak?  Sinasabi nila na ang kanilang natutunan ay mula sa kanilang
mga magulang.  Ganyan ang pagkilos ng Dios.  Kaya ilagay mo ang iyong supling sa iyong binti.  Kasama
mong manirahan sa bahay ang iyong asawa at anak.  Kung paano mo kausapin ang asawa mo; paano mo
kausapin at turuan ang mga anak sa paggamit ng kanilang mga bibig sa pagpupuri sa Dios. 

Matatanong mo na ngayon ang iyong mga anak na lalaki at babae (mga nasa sekondarya) at kabataan:
“Komportable ka ba na ipahayag ang iyong pananampalataya, pag-usapan ang mga espiritual na bagay,
patungkol sa Dios, sa Kanyang biyaya at pag-ibig, sa iyong mga kasalanan at pakikibaka?   Iyan ba ay
pangkaraniwan sa iyo?  Nagagawa mo ba iyan na walang pag-aalinlangan?  Dapat mong ginagawa iyan.
Kung hindi, at hindi mo iyan ginagawa sa sekondarya, oo, may mali nga sa iyong ginagawa.”  Anong mali?

Nais ko ngayon patungkulan iyan sa iyong mga magulang na nakikinig, lalo na kapag kinakausap ko ang mga
kabataan (makinig kayong maigi).  At nais kong sabihin sa atin bilang mga magulang,  “Huwag natin silang
lagyan ng balakid na tumalon sa mas mataas na kaya nating maabot.”  “Ano ang ibig mong sabihin,”
sasabihin mo nga sa akin?  Tandaan natin na ang kakulangan sa espiritualidad sa ating mga kabataan ay
larawan ng espiritual ng mga magulang.  Maging handa nga tayo, makinig tayo sa Kasulatan kapag
binabalaan tayo sa pagiging materyalismo – mamuhay sa mga bagay na patungkol sa kung ano higit na
meron ang iba, patungkol sa kung paano natin ginugugol ang ating oras sa harap ng salamin – ang
materyalismo ang magbubunsol sa atin.

Sinasabi ng mang-aawit sa Mga Awit 144:11 na ninanais niya na mahiwalay mula sa mga anak ng mga
dayuhan, na ang bibig ay nagsasalita ng walang kabuluhan (walang laman – walang sustansya ang sinasabi
dahil ang puso nila at puso ng kanilang mga magulang, ay nakatuon lang sa mga bagay na panlupa).  Ano
ang mahalaga sa iyo bilang magulang?
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Sa mga ama, kung meron man na nagbubuhat ng kanilang kamay at sinasakal ang lalamunan ng inyong
maliliit na mga anak, wala ka bang gagawing hakbang sa sumasakal na ito?  Kung ikaw ay nabubuhay sa mga
bagay sa buhay na ito, sinasabi nga ng Dios na ang dapat sumakal sa lalamunan ng inyong mga anak ay ang
papuri sa Dios.

Ang materyalismo nga ang sasakal sa pagpupuri.  Ang kapaimbabawan ang magpipigil sa papuri sa Dios.
Kung nakikita nila na tayo ay hindi nagpapatuloy sa buhay-espiritual, kung makikita nila na tayo ay
nakikipag-usap minsan sa mga kasamahan sa iglesia at minsan naman ay sa ibang tao na wala sa iglesia, atin
ngang ginagawang pipi ang ating mga anak.  Kaya sa halip na magpuri, kabaligtaran ang nangyayari.  

Nagtalaga nga ang Dios mula sa bibig ng ating mga mananampalatayang anak.  Bakit Niya ito ginagawa?
Sinasabi ng mang-aawit,  “upang patahimikin ang kaaway at ang maghihiganti sa iyo.”  Ito ay kaugnay sa
pamamaraan ng Dios – ito ang paraan ng Dios kung paano Niya tatalunin ang Kanyang mga kaaway.  Bakit
nagtalaga ang Dios mula sa bibig ng musmos na mga bata na dadalhin Niya ang maluwalhating papuri sa
Dios?  Dahil ang paraan ng Dios ay gamitin ang itinuturing ng tao na mahihina bilang kasangkapan kung saan
SIya ay maluluwalhati at ang Kanyang Anak na si Jesu Cristo.  Nagbibigay si apostol Pablo ng pangkalahatang
altuntunin ng Dios, na nasa 1 Corinto 1, nang sabihin niya sa atin na marami ang hindi makapangyarihan ang
tumawag kay Jesu Cristo; iyan ang ating layunin sa paghahatid na maitali ang mga bagay na wala; upang
walang laman ang maluwalhati sa Kanyang presensya.  Sinasabi ng apostol nga, na itinalaga ng Dios ang
Sarili sa pagkilos sa Kanyang mga kaaway.  Ang gawaing ito ay:  Dalhin sila sa pagkagapos, gagamitin Niyang
kasangkapan ang itinuturing nating mahihina.

Paano mapapatahimik ng Dios ang kaaway at paghihiganti?  Paano Niya sila patatahimikin?  Dahil
nagyayabang ang mga kaaway at paghihiganti ng mga kaaway ng Dios, sila ay palaging laban nga sa Kanya.
Sila ay may palaging may pagsigaw laban sa Dios.  Kanilang dinudumihan ang hangin at tunog.  At palagi
nilang sinasabi,  “Makapangyarihan kami, at ang Dios ay walang magagawa.”  Paano nga sila patatahimikin
ng Dios?  

Sa pamamagitan ng bibig ng bata.  Oo, kayo na mga guro at mangangaral ng Kasulatan sa Reformed,
ginagamit kayo ng Dios.  Pero sinasabi ng Dios na nasisiyahan Siya na gamitin lalo na ang tinig ng maliliit na
bata para patahimikin ang Kanyang kaaway at paghihiganti.

Marami ang kaaway ng Dios.  Si Satanas ang nangunguna sa mga kaaway, at ang layunin ay agawin sa Dios
ang Kanyang kaluwalhatian.  Nais niya ang papuri para sa sarili.  Ang nais niya ay maghiganti.  Ating
mababasa, ang Dios ay hindi titigil.  Nais ng diablo na pagbayarin ang Dios.  Inaakala niya na may inagaw
ang Dios na dapat ay sa kanya.  Sa katarungan ng Dios, nang ipatapon siya ng Dios mula sa langit at ibagsak
mula sa mataas na lugar bilang Lucifer, na anak ng umaga, at hatulan ng impierno, ang alam niya, wala
siyang ginawang anumang kamalian.  At nais niyang maghiganti sa Dios.  Ayaw niyang makita na ang Dios
ay pinupuri.  Ito ay tumatagos na masakit hanggang sa kanyang bungo.  Hindi niya matagalan na naririnig
na pinupuri ang Dios.

Ang diablo nga ay isang makapangyarihang kaaway.  Sinasabi niya,  “Pipigilan ko ang pagpupuri.  Susubukan
kong sirain ang iglesia ng Dios.  Maglalagay ako ng maling mga aral sa iglesia.  Wawasakin ko ang iglesiang
ito.”  At sinasabi naman ng Dios,  “Tatalunin kita.”  Paano?  Sa pamamagitan ng mga bata.  “Tatalunin kita
sa iglesia, sa pagsamba ng simbahan.”

Makinig ka ngayon maigi.  Huwag mong aalisin ang iyong anak na dalawa-tatlo-apat na taong gulang sa
iglesia, para dalhin sa ibang silid, o magkulay habang may nangyayaring pagsamba.  Huwag mong gagawin
iyan.  Dahil gumagawa ka ng taliwas sa layunin ng Dios.  Ating mababasa sa Kasulatan na itinalaga ng Dios
ang pagpupuri mula sa bibig ng mga bata.  Saan sa lupa papupurihan ang Dios?  Sa panahon ng pagsamba.
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Ibig sabihin, naroroon dapat ang mga bata.  Mayabang ang kaaway.  Sinasabi nito,  “ang mga bata, ang mga
kabataan, ay akin lahat,” sabi niya.  “Ang bulaklak ng buhay, ang buhay ng kabataan at sa akin.”

Pero napapatakimik siya ng Dios sa pamamagitan ng bibig ng mga bata, kasama ng mga kabataan na
nakikinig ng sermon, kasama ng mga kabataan na nagbubukas ng kanilang bibig na mula sa kanilang mga
puso – mga pagpupuri sa Dios.  Ito ang kalakasan ng iglesia.  Ang lakas ng iglesia ay matatagpuan sa ating
mga anak, sa ating kabataan.  Ang kalakasan ng iglesia ay narito.  Nakikita mo ang malalaking mga iglesia
at ang kamera na tumatakbo sa mga tagapakinig.  Kakaunti ang mga bata.  Dahil sa kahanga-hangang
pag-ibig lang ng Dios, may mga simbahan na palaging may mga bata sa bawat hanay ng mga upuan.  Siguro
may mga nagsusulat ayon sa naririnig na sermon.  Sila ay tinuruan na maupo ng mahusay.  Sila ay umaawit.
At ang diablo ay naliligalig!

Ang Dios ay nagtalaga ng pagpupuri sa pagsamba ng iglesia at ang mga bata ay naroroon para umawit ng
Kanyang pagpupuri.  Ang Dios ay nagtalaga ng papuri kapag ating ipinapahayag ang pangalan ng Dios sa
ating tahanan.  Ang Dios ay nagtalaga ng pagpupuri sa Cristianong mga paaralan kapag ang mga bata, at
kabataang lalaki at babae, ay nagpapahayag sa Kanyang pangalan.  Kapag sila ay naniwala sa paglikha sa
loob ng anim na araw ng Dios, ang Dios ay nagtatalaga ng pagpupuri sa Kanyang sarili. 

Atin ngang tanggapin ang Salita ng Dios ngayon.  Ating isagawa ito sa ating mga puso.  Ating sundin ito
bilang mga magulang.  Ano ang lumalabas sa inyong mga bibig bilang magulang?  Musika na nag-aalis ng
parangal sa Dios?  Pamumusong?  Pagmumura?  Anong uri ng pag-uugali meron ka sa harap ng iyong mga
anak?  Nagtatalo ba kayo sa harap ng mga bata?  Ano ang naririnig sa inyong mga bahay – ang TV ba buong
magdamag?

Mga minamahal sa Panginoon, ating tanggapin ang krus sa ating mga sarili.  Ating tanggapin ang Kasulatan.
Ating tingnan bilang mga magulang ang ating kinalalagyan at pagkatawag.  Umawit tayo (sa pansarili).
Magsalita tayo (sa pansarili).  Matuto tayo (sa pansarili) ng makapangyarihang pagpupuri sa Dios.  Kaya
habang nabubuhay tayo sa harap ng mga bata, ating sabihin,  “Lumakad ka sa nilalakaran ko, gawin mo ang
ginagawa ko, mamuhay ka gaya sa pamumuhay ko.”

Magpasimula tayong muli.  Saan tayo makakahanap ng halimbawa sa kaluwalhatian sa Dios?  Hahanapin ba
natin ito sa mga bituin?  Sinasabi ng Dios,  “Makinig kayo sa maliliit na mga bata, kapag sila ay umaawit, at
kapag sila ay nananalangin.”  Ang mga anghel man sa langit ay napapatahimik.  Si Satanas ay naiinis at
nagagalit.  At ang Dios ay naluluwalhati kapag ang ating mga anak ay nagpupuri sa Kanya.  Mangyari nga
sana ito.

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Inyong Salita.  Aming hiling na pagpalain Mo poi to at maisagawa ito sa
aming mga puso ngayon.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


