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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 68:6

"Ang Pamilyang Kaloob Ng Dios”

ni Rev. Carl Haak

Nagbabalik ako ngayon sa mikropono ng Reformed Witness Hour ng may malaking kagalakan at
pasasalamat sa Dios.  Lubos tayong nagpapasalamat sa pumupukaw at matitibay na mensahe na ibinigay
ni Pastor Wilbur Bruinsma sa nakaraang labing-apat na linggo sa Reformed Witness Hour.  Ipinahahayag
natin sa ating kapatid ang ating mga panalangin para sa kanya sa kanyang gawain bilang misyonero at
bilang tagapagtanim ng iglesia.  At nagagalak tayo sa mga kaloob na ibinigay sa kanya habang matapat
niyang dinadala ang mga mensaheng nakapagpapatibay sa atin sa nakaraang mga linggo.  

Sa pagbabalik ko sa aking lugar bilang pastor sa radyo, itutuon ko ang inyong pansin ngayon sa isang
napakagandang pangako ng Dios na matatagpuan sa Awit 68:6.  Ang pamagat ng ating pagbubulayan ay
“Ang Kaloob ng Dios na Pamilya.”

Ang inyong pamilya, ayon sa Salita ng Dios, ay kaloob ng Dios.  Ang Cristianong pamilya ay nagmumula
sa walang hanggang kahabagan ng maringal at maluwalhating Dios.  Ang Cristianong pamilya ay bunga
ng kamay ng Dios at ng puso ng Dios.  Gaya ng itinuturo sa atin ng Kasulatan sa Awit 68:6.  Mababasa
natin, “Ang nag-iisa ay binibigyan ng Dios ng tahanan, kanyang inaakay ang mga bilanggo sa kasaganaan,
ngunit ang mga mapaghimagsik sa tigang na lupa ay naninirahan.”  

Ang Awit 68 ay inawit o isinulat ni David nang dalhin niya ang arko ng tipan ng Dios mula sa bahay ni
Obed-edom tungo sa lugar na inihanda niya para dito sa lunsod ng Jerusalem.  Habang siya ay abala dito,
iniisip niya kung paano ang arko, orihinal na itinayo ni Moises at pinasan ng mga pari, ay mangunguna sa
daan habang naglalakbay ang Israel sa loob ng apatnapung taon sa ilang.  Kaya, sinimulan niya ang Awit
68 sa panalangin na sinasambit ni Moises sa tuwing ang arko ay susulong upang pangunahan ang Israel
sa ilang.  Mababasa natin sa Mga Bilang 10:35, at sa Awit 68:1, “Bumangon ka, O Panginoon, at mangalat
nawa ang mga kaaway mo, at tumakas sa harap mo ang napopoot sa iyo.”  “Panginoon,” ang panalangin,
“pangunahan Mo kami, ingatan Mo kami.  Ang mga kaaway namin ng personal na kasalanan at tukso ay
nasa paligid namin.  Kung paanong ang hangin ay nagtataboy ng usok, gayon, Panginoon, manguna Ka
sa amin at gawing maliwanag ang daan at ingatan Mo kami.”

Ang pagpapatnubay, sabi ni David sa mga talatang 3 at 4 ng Awit 68, ang magbibigay katuwaan sa taong
matuwid.  “Magalak nawa sila sa harapan ng Dios; Oo, magalak nawa sila sa kasayahan!” sabi niya.
“Kayo'y magsiawit sa Dios, umawit ng mga papuri sa kanyang pangalan [Dios].”  Tinatawag niya ang ating
pansin sa karingalan at kaluwalhatian ng ating Dios, at sinasabi niyang Siya ay higit sa lahat ng papuri.
Siya na nangangabayo, sabi ni David, sa mga ilang; Panginoon ang kanyang pangalan.  Pumapailanlang
higit sa lahat na maringal at kapuri-puri ay ang Dios mismo.  Ang salitang “Jah” ay maiksing anyo ng
“Jehovah,” na nangangahulugang “AKO AY ANG AKO NGA.”  Ito ay matatagpuan lamang doon sa Awit
68:4 at talagang kasama sa salitang “Hallelujah.”  “Magalak sa harapan ni Jehovah” – iyan ang ibig sabihin
ng Hallelujah.  
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Subalit gayunman, baka isipin natin na ang Dios ay dinakila na hindi maaabot at hindi tayo makakalapit
at dapat tayong magtago sa takot, kaya nagsimula si David na magsalita sa talatang 5 ng walang wakas
na kabutihan ng dakila at maringal nating Dios.  Sabi niya, “Ama ng mga ulila, at tagapagtanggol ng mga
babaing balo, ang Dios na sa kanyang banal na tirahan,” ang dakilang puso ng Dios para sa mga ulila at
mga babaing balo, para sa mga pinabayaan at malulungkot na makasalanan.  Ilang ulila mayroon sa loob
ng apatnapung taong paggagala sa ilang?  Habang pinangungunahan ni Moises ang bayan ng Dios sa loob
ng apatnapung taon, naghihintay sa lahat ng mga lagpas dalawampu upang mamatay bago sila
makapasok sa lupain ng Canaan, ilan na siguro ang naging mga ulila.  At inalagaan sila ng Dios.

Mayroon pa, ang awa at ang mabuting puso ng maringal na Jehovah ay nakita dito:  Ang nag-iisa ay
binibigyan ng Dios ng tahanan.  Kanyang inaakay ang mga bilanggo sa kasaganaan.  Ngunit ang mga
mapaghimagsik sa tigang na lupa ay naninirahan.  Muli, ang punto ay ang dakilang kahabagan ng Dios.
Ang punto ng sitas ay ito, na ang ating mga pamilya ang maluwalhating kaloob ni Jehovah sa atin ang
Kanyang mapanglaw at espiritual na nangangailangang mga anak.  Ang dakilang habag at dakilang
pag-ibig ng Dios kay Jesus ay nakita sa pagtatatag ng isang Cristianong pamilya.  Siya, si Jehovah, ang
maringal at gayunman ay puspos-ng-kagandahang-loob-na-Dios, ay ang Dios na nagbibigay ng tahanan
sa nag-iisa.  Tinuturuan tayo sa Banal na Kasulatan na bilang mga Cristiano dapat nating tanggapin nang
may pasasalamat ang ating pamilya at mamuhay na may kamalayan sa pagpapala, ng dakilang kabutihan,
na ang ating pamilya ay para sa ating espiritual na buhay.  Ang Dios ay nasisiyahang alagaan at bantayan
ang espiritual nating buhay sa ating pamilya.  Sa pamilya, nasisiyahan Siyang ipakita ang Kanyang
pag-ibig, hubugin ang ating pananampalataya, aliwin ang ating mga kalungkutan, at bigyan tayo ng tunay
na kaligayahan.  Sa pamilya ay nalalaman natin at natitikman ang Kanyang pag-ibig, at nararanasan ntin
ang Kanyang pangangalaga kung kaya’t masasabi natin, gaya sa Awit 71:  “Ikaw ay aking tiwala mula sa
aking kabataan.”  Ang pamilya, kung gayon, ay hindi pakana ng tao.  Hindi ito bunga ng mga tao.  Kundi
ito ang mapagbiyayang kaloob ng Dios sa atin na Kanyang mga anak.  

Ngunit sasabihin mo, “Pastor, napakadalas na hindi akma ang aking tahanan sa mga salitang iyon.  Ang
tahanan ko ay magulo.  Ang kabataan, ang mga bata, ay ayaw doon.  Ito ay lugar ng galit at pag-aaway.”
Maaaring iyan ay totoo.  Tayo ay mga wasak na makasalanan at kailangan natin ng Salita ng Dios upang
gumaling tayo at upang turuan tayo.

Marahil ay sasabihin mo, “Pero wala akong pamilya.  Ako ay nag-iisa – walang asawa.  Hindi ako nagmula
sa pamilya ng mananampalataya.  Wala akong mga anak ngayon upang pumuno sa aking bahay ng
kagalakan.  Hindi kami pinagkalooban ng mga anak.”  At sasagot ako sa iyo, “Gayunman ang pamilya ang
dakilang kaloob ng Dios sa iyo, sapagkat tayo ay mga kaanib ng pamilya ng Dios – ang Kanyang iglesia.”
Ang mapagbiyayang kaloob ng Dios ay ang pamilya.

Pansining kasama ko na si David, sa Awit 68, ay sinasabi na ang pamilya ay mahalaga, una sa lahat, dahil
ito ang lugar kung saan ipinagkakaloob sa atin ni Jehovah ang maranasan ang pakikisama sa Kanya.
Inilalagay ng Dios ang nag-iisa, o nalulungkot, sa mga pamilya, o sa mga tahanan.  Ang inyong tahanan,
kung gayon, bilang mga anak ng Dios, ay dapat maging napakahalaga sa iyo, hindi dahil sa halaga nito
o sa katotohanan na ipinaayos mo ito at pinagpawisan, kundi ang iyong tahanan ay dapat mahalaga dahil
sa tahanang iyon ang Dios ay nalulugod na ipagkaloob sa iyo upang matamasa ang pakikisama sa Kanya.
Bilang mga makasalanan, tayo ay inilalarawan bilang nag-iisa, bilang malungkot.  Ang kasalanan ay laging
naghihiwalay.  Ang hangarin ng kasalanan sa ating buhay ay maging mag-isa tayo – nag-iisa.  Ang
kasalanan ay lagi tayong pinatitingin sa loob, pinag-iisip tungkol sa ating sarili.  At ang mga bunga ng
kasalanan ay laging pagkahiwalay – pagkahiwalay sa Dios at sa isa’t isa.  Bilang makasalanan tayo ay
nag-iisa, o, sa ibang salita ng Kasulatan, tayo ay mga itinapon, mga taga-ibang lugar, mga banyaga,
malulungkot, nabibigatan.  Tayo ay napapabulalas sa ating kalungkutan.  Dumadaan tayo sa kapighatian.
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Subalit ang biyaya ng Dios ay dumating sa atin.  At natagpuan tayo ng biyayang iyon na makasalanan,
nag-iisang kaluluwa – itinapon – at pinag-isa tayo kay Jesu Cristo sa pamamagitan ng biyaya, pinag-isa
tayo sa pamilya ng Dios (ang iglesia), at pagkatapos (sa pamamagitan ng pag-aasawa) pinagkalooban tayo
ng pamilya – lugar kung saan maaari nating maranasan ang pakikisama sa Dios, kay Jehovah!

Bumalik tayo sa talatang 4, sinabi ni David na magtaas ng isang awit sa kanya, siya na nangangabayo sa
mga ilang; Panginoon ang kanyang pangalan, magalak kayo sa kanyang harapan.  Sinabi ko na ang “Jah”
ay ang pangalang “Jehovah,”  AKO AY ANG AKO NGA,  pangalan na tumitingin sa loob ng Dios, pangalan
kung saan ay sinasabi ng Dios, “Ito ay Ako nga.  Ako ay Ako nga.”  At, sa pagkakaturo sa Kanyang sarili,
itinuturo Niya ang katotohanang Siya ang Dios na sa Kanyang sarili ay may walang hanggang pakikisama.
Ang Dios ay hindi malungkot.  Nasa harap tayo ng dakilang katotohanan ng Trinidad:  Ama, Anak, at
Espiritu Santo.  Iyan ang katotohanan na nagpapakita sa atin na ang Dios ay buhay na Dios.  Hindi Siya
nag-iisa sa buong walang hanggan.  Hindi Siya nalulungkot.  Kundi ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu
Santo ay nagmamahal sa isa’t isa nang dalisay, nag-uusap nang malaya, pinahahalagahan nang lubos ang
isa’t isa.  At sa Kanyang biyaya, Siya ay naudyukan upang iparanas sa atin ang pakikisamang iyan sa
Kanya (na tinatawag ng Biblia na “tipan”).  Sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Cristo, ipinaparanas Niya sa
atin ang pakikisama na Siya mismo ang may-akda.  At sa pamilya, sabi Niya, “Nalulugod Akong ipagkaloob
sa inyo, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Akin, na masiyahan sa pakikisama sa isa’t isa.”  Ang
biyaya ng Dios ang nagbibigay sa atin ng institusyon ng pamilya bilang lugar kung saan ay maaari nating
maranasan ang pakikisama sa Kanya at sa isa’t isa habang tayo ay lumalakad bilang Kanyang mga anak
sa pagod at malungkot na sanlibutan.

Iyan ay nangangahulugan na ang ating mga tahanan ay kailangang magnilay sa Kanya.  May kamalayan
nating dapat itayo ang ating mga tahanan upang magnilay sa Kanya.  Ang ating mga tahanan, sa gayon,
ay mapupuno ng kagandahang-loob.  Pansinin ang salitang, “Inilalagay ng Dios ang nalulungkot sa isang
bahay.”  Iyan ay umaapaw sa Kanyang kagandahang-loob at kabutihan.  Ang Dios ay labis na
mapagbiyaya at puno ng kaawaan sa atin.  Ikaw ba ay mapagbiyaya, kung paanong ang Dios ay
mapagbiyaya sa iyo, sa mga kaanib ng inyong pamilya?  Ipinapakita mo ba iyan?  Wala ka bang
pagpaparaya sa mga kahinaan ng asawang babae o asawang lalaki?  Sinasabi mo bang, “Bakit kailangang
lagi siyang ganoon sa lahat ng oras?”  Nayayamot ka ba sa iyong mga anak?  Mayroon ba, sa inyong
tahanan, ng di-pagtanggap, pagsisigawan, pag-aaway, alitan, malaking labi, pagtatalo?  Kayo bang mga
anak ay nais umuwi?

Ang ating mga tahanan, una sa lahat, ay dapat mapuno ng kagandahang-loob – hindi ng pamumuna:
“Bakit hindi mo….,” kundi ng kagandahang-loob na ipinakita sa atin ng Dios sa ating kaligtasan.

Ang ating mga tahanan ay di lamang dapat mapuno ng kagandahang-loob, kundi dapat din silang mapuno
ng kahabagan.  Ang puso ng Dios ay may kaawaan sa atin at sa ating mga paghihirap.  Ang pamilya ay
lugar kung saan inaanyayahan natin ang malungkot, ang matandang ina o babaeng balo, ang malungkot
na kabataan, ang bisita sa iglesia.  Ang ating mga tahanan ay lugar ng kahabagan.  Sa loob ng ating
tahanan ay dapat tayong maging mahabagin sa isa’t isa. 

Nag-aalala tayo sa pagtatayo ng ating pisikal na bahay tungkol sa radon at asbestos dahil sila ay mga
banta sa ating kalusugan.  Kaya, kung bibili ka ng bahay na may radon at asbestos, dapat itong alisin.
Kung mayroong radon at asbestos ng sama ng loob, hinanakit, kapaitan, galit, di-pagpapatawad, alisin mo
ito sa iyong tahanan.  Sa gayon ang ating mga tahanan ay mapupuno ng pag-uugnayan, pag-uusap.  Kung
sasalaminin ng ating mga tahanan ang pakikisama sa Dios, kung gayon ang mga tahanan ay dapat maging
lugar kung saan nag-uusap tayo sa isa’t isa, nagbubukas tayo sa isa’t isa, nag-uusap tayo nang higit pa
sa makalupa lamang, karaniwang mga bagay.  Nag-uusap tayo tungkol sa ating pananampalataya at sa
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ating paglakad at sa ating espiritual na buhay sa Dios.  Ang buhay na Salita ng Dios ay dapat maging init,
kaginhawahan, batayan ng ating pagsasama.  Mayroon dapat mga oras para sa regular na pampamilyang
debosyon sa Salita ng Dios.  Nakatira tayo sa malungkot na sanlibutan, kung saan ang lahat ay nagiging
mas higit na malayo sa isa’t isa, at kung saan ang lahat ay nabubuhay sa sarili niyang silid, na ang mukha
ay nakadikit sa computer, sa Facebook, sa telebisyon, at hindi nag-uusap.  Hindi ganyan ang larawan ng
pamilyang Cristiano.  Ang larawan ng pamilyang Cristiano ay isang lugar ng pag-uugnayan, pakikisama,
pag-uusap kung paanong ang Dios ay nakikipag-ugnayan sa atin.

Sinabi ko na ang pamilya ay mahalaga dahil ito ay lugar kung saan ang Dios ay nalulugod na ipagkaloob
sa atin na masiyahan sa pakikisama sa Kanya.  Ngunit ang pamilya ay mahalaga rin, ayon sa ating teksto
ngayon, dahil ito ang mapagbiyayang pamamaraan ng Dios upang ilayo tayo sa buhay na ipinamuhay sa
ilalim ng kalupitan ng makasalanang pagmamataas.

Kapag bumalik tayong muli upang basahin ang teksto, makikita natin na ang teksto ay nagsasalita nang
higit pa sa kalungkutan at sa bilangguan ng pakiramdam na inihiwalay.  Ngunit basahin natin ang buong
teksto, ang teksto sa kabuuan.  “Ang nag-iisa ay binibigyan ng Dios ng tahanan, kanyang inaakay ang mga
bilanggo sa kasaganaan, ngunit ang mga mapaghimagsik sa tigang na lupa ay naninirahan.”  Ngayon, ang
talata ay isinulat sa tinatawag nating pararelismong Hebreo, na nangangahulugang lahat ng bahagi ay
dapat kuning magkakasama at pagnilayan ang bawat isa.  Kaya ang kasamaang itinuturing sa teksto, kung
saan ang pamilya ay kaloob ng Dios upang iligtas tayo, ay nag-iisa, nananahan sa pagkakagapos at
paghihimagsik.  Ang kahulugan, kung gayon, ay ito:  Ang problema natin, bilang makasalanan, ay
nabubuhay tayo para sa sarili, mapaghimagsik.  Tayo ay makasarili, tayo ay nasa ilalim ng pagkagapos
sa sarili nating pagmamataas at pagka-makasarili.  At kung gaano katiyak ang pagpatak ng ulan sa lupa
sa pamamagitan ng kamay ng Dios at umaagos sa sahig at pagkatapos sa kanal at sa batis at sa ilog at
papunta sa lawa o karagatan, gayundin ang takbo ng ating buhay, ang takbo ng buhay ng isang bata,
dumadaloy na nakasentro sa sariling pagkagapos, ang pagkagapos sa pagmamataas at kasalanan –
maliban na ang biyaya ng Dios ay maghatid sa atin ng kagalakan ng pagtalikod sa ating sarili at makita
ang lahat natin sa paglilingkod sa Kanya, malibang ilabas tayo ng Dios mula sa pagkagapos na iyon ng
kasalanan tungo sa kalayaan ng biyaya ng Dios kay Cristo.

At ano ang mga pamamaraan na ginagamit ng Dios para diyan?  Sasabihin mo, “Pastor, iyan ang Espiritu
Santo, iyan ang Salita ng Dios, iyan ang pangangaral.”  Oo, ngunit ito rin ay ang pamilya.  Ang Cristianong
pamilya ay pamamaraan din ng Dios upang iligtas tayo mula sa buhay na nasa ilalim ng kalupitan ng
makasalanang pagmamataas.  

Tayo ay ipinanganak na nakagapos sa paghihimagsik – paghihimagsik laban sa Dios.  Tayo ay ipinanganak
na mapagmalaki, makasarili, nakahiwalay, nag-iisa.  Walang lugar para sa iba sa ating makasalanang
pagmamataas, maliban sa ang ibang tao ay nagiging tuntungan natin.  Ito ay itinanim ni Satanas kay Adan
at Eba:  “Kayo'y magiging kagaya ng Dios, na nakakakilala ng mabuti at masama.  Kayo ay dios!”  At
ipinapaliwanag ng Kasulatan ang ating kasalanan, na para dito ay pumarito ang Anak ng Dios upang
mamatay at iligtas tayo, sa ganitong paraan:  “Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw; bawat isa
sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan” (Isa. 53:6).  Yaong pagiging makasarili, yaong pagmamataas,
ay naghahatid ng pagkakahiwalay.  Sinasabi natin ito kapag tayo ay puno ng pagmamataas at nais natin
ang sarili nating  makasalanang daan.  Ganyan tayo magsalita sa pamilya.  Sinasabi natin, “Kung ganyan
lang naman dito, aalis na ako dito!”  O sasabihin natin, “Ang mga magulang ko, sino ba sila sa akala nila
para pagsabihan ako!”  Nakita mo, walang pakikisama kapag ang paghihimagsik at pagmamataas ay
naghahari sa ating mga puso.  Magkakaroon ng pag-aalitan, magkakaroon ng pag-aaway.  Magkakaroon
lamang ng kahungkagan.  Magiging mag-isa na lang tayo. 
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Sasabihin mo sa akin, “O, Pastor, Hindi ko alam iyan.  Tingnan mo ang masasamang makasalanan na
namumuhay ayon sa sarili nilang kasalanan at pagmamataas.  Tingnan mo sila sa kanilang mga pagsasaya
at sa kanilang mga inuman.  Sila ay masasaya, sila ay nagsasayaw, sila ay nagyayakapan, sila ay
nagkakasiyahan.”  Hindi!  Mababaw na kahungkagan.  Ito ang tunog ng bariles na walang laman.  

Dalaga, nais mo ng pansin?  Nais mong may magmahal sa iyo?  At isang araw may isang di nakakakilala
kay Jesus ang magpapakita sa iyo ng pansin.  At gagamitin ka niya.  At, sa wakas, magsasama kayo at
matutuklasan mo na siya ay magagalitin, at sasaktan ka niya, at aabusuhin ka niya.  Ang kasalanan ay
pagiging makasarili.  Ang pagiging makasarili ay pagmamataas.  Ang pagmamataas ay kalungkutan.  At
ito ay patungo sa pagkagapos.

Ang talata ay nagsasalita tungkol sa panggapos.  Sinisilo tayo ng makasalanan nating pagmamataas.
Inihihiwalay tayo nito at pagkatapos ay inaalipin tayo ng kasalanan.  Dinggin mo iyan.  Una ay ihihiwalay
ka ng kasalanan.  Sa iyong pagmamataas ay iiwan mo ang iyong pamilya.  Iiwan mo ang pag-aasawa.
Iniiwan mo ang mga lugar na magsasabi sa iyo na ikaw ay mali.  Aalis kang sinasabi, “Hindi ko iyan
pakikinggan.  Hindi ako!”  Inihihiwalay ka ng kasalanan at inaalipin ka ng kasalanan.  Kapag iniisip mo ang
tungkol sa “ako, sarili ko,” kapag ikaw ay puno ng pagkaawa sa sarili at pagmamataas, inilalabas ng diablo
ang mga panggapos at handa siyang igapos ka sa gapos ng kasalanan.

Ang kaloob ng Dios na pamilya ay napakahalaga dahil ito ang institusyon kung saan ang Kanyang biyaya
ay dumarating upang palayain tayo mula doon sa makasalanang pagmamataas, mula sa buhay na
nakagapos sa sarili.  Iyan ang dahilan kung bakit binigyan Niya tayo ng pamilya.  Iyan ang dahilan kung
bakit inilagay Niya tayo sa iglesia.  Sapagkat ang buhay sa pamilyang sumasampalataya at sa iglesiang
sumasampalataya ay hindi ang sarili.  Ang buhay ni Jesu Cristo ay pakikisama.  Dapat kang magkaroon
ng lugar.  Dapat mong wasakin ang dios-diosan na tinatawag na “ako.”  Inilalagay ka ng Dios sa isang
pamilya.  Bakit ka inilagay ng Dios sa isang pamilya?  Ito ang dahilan:  Mapagbiyaya upang italikod ka sa
takbo ng buhay na pipiliin mo sa sanlibutan, kung saan ikaw ay masasailalim sa pagkagapos sa
makasalanang pagmamataas, makasalanang ako.  Ginagamit Niya ang pamilya upang sirain ang
pagkagapos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya upang malaman natin kung ano ang magmahal at
mabuhay sa mapagpakumbabang pag-ibig at pakikisama sa isa’t isa, upang magbigay tayo ng daan, upang
maging maunawain, upang  buksan ang ating mga mata sa iba bilang salamin ng biyaya ng Dios na
mayroong paggalang at habag sa akin.  

Kaya nariyan ang ating pamilya upang turuan tayo ng pagsisisi.  Nariyan ang ating pamilya upang turuan
tayo kung ano ang kasalanan, at kung ano ang pagiging makasarili at pagmamataas, at kung paano natin
pakikitunguhan ang kasalanang iyon at magsisi.  Ang Nanay at Tatay ay mga halimbawa.  Iyan ay
nangangahulugan na ang Nanay at Tatay ay hindi nakatali sa kanilang sarili – sa sarili nilang kalayawan,
sa sarili nilang oras, sa sarili nilang libangan, sa sarili nilang hubog.  Ang Nanay at Tatay ay hindi nakatali
sa kanilang sarili.  Sila ay nagtuturo – sa kung paano sila nabubuhay sa isa’t isa.  Nagtuturo sila nang
matalino at mapagmahal na ang buhay kay Cristo ay ang maglingkod sa isa’t isa sa pag-ibig na itinatanggi
ang sarili.  At pinapalaki nila ang kanilang mga anak sa ganoong paraan.  Pinapatnubayan nila ang takbo
ng kanilang pamilya palayo sa pagkagapos sa pagmamataas, ang pagmamataas ng sanlibutan, tungo sa
pagpapakumbaba at kalayaan ng pakikisama sa Dios kay Cristo.  

Ito ang dahilan kung bakit ang pamilya ay napakahalaga.  Ang pamilya ay mahalaga dahil ito ang kaloob
ng Dios kung saan nasisiyahan tayo sa pakikisama sa Dios.  Ito ay kaloob ng Dios kung saan ang kalupitan
ng pagkagapos sa makasalanang buhay sa ilalim ng pagmamataas ay wawasakin.  

Pinaniniwalaan mo ba iyan?  Iyan ay Salita ng Dios.  Kung gayon ay bantayan mo ang iyong pamilya.
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Bantayan mo ito laban sa kanal, mula sa bugso ng sekswal na pagsama na nakatutok sa pagsilo at
pagwasak sa iyo at sa iyong mga anak.  Bantayan mo ang iyong pamilya at ilayo mo sila sa nananaig na
pang-aakit ng materyalismo.  Unawain na hindi ka nasa daigdig upang malaman lamang kung gaano
karaming pag-aari ang maiipon mo o upang masundan ang bagong uso o upang mabuhay para sa dolyar.
Higit sa lahat ng mga bagay, ipagtanggol mo ang iyong tahanan mula sa iyong pagka-makasarili, mula sa
iyong pagmamataas, mula sa iyong karamutan.     

Ang pamilya, samakatuwid, ay maganda, mahalagang kaloob ng Dios sa atin sa tipan ng Kanyang biyaya.
Pahalagahan ito sa pamamagitan ng pamumuhay sa mapagpakumbabang pagsunod sa Dios, sa
pamamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at paghahanap ng iyong kanlungan sa krus ni Jesu
Cristo.

Pinahahalagahan mo ba ang iyong pamilya?  Alam mo ba kung gaano ito kahalaga?  Pinasasalamatan mo
ba ang Dios dahil sa iyong pamilya?

Ang pamilya mo ba ngayon ay nasa kaguluhan?  Alam ko kung bakit nagsimula si David sa Awit 68 gaya
ng ginawa niya.  Isinulat niya:  “Bumangon nawa ang Dios, mangalat nawa ang mga kaaway niya.”  Kaya
idinadalangin natin:  “Panginoon, bumangon Ka at ipagtanggol ang aking tahanan.  Gaya ng Israel sa
ilang, ako ay di-karapat-dapat, hangal, matigas ang ulo, makasariling makasalanan.  Bumangon Ka, O
Panginoon.  Sa pamamagitan ng Iyong Salita at Espiritu manguna Ka sa akin.  At nawa ang pamilya ko
ay magkasamang maglakbay, gaya ng Israel noon sa tuyong lupa at pagod na ilang, tuyo at pagod na
sanlibutan, nararanasan ang pakikisama ng Dios, sumusunod, nagtitiwala, nagagalak kay Jehovah, na
aming kalakasan at nangakong kami ay pagpapalain.”

_________________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  At dalangin namin ang Iyong Espiritu na gawin ito sa aming mga puso
sa araw na ito.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


