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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 103:13

“Ang Kahabagan ng Ama”

ni Rev. Carl Haak

Sa araw na ito ng Sabbath, kung saan ay nagbibigay tayo ng natatanging paggunita sa pagkatawag at
pagpapala sa mga ama, nais kong tawagin ang iyong pansin sa Salita ng Dios sa Mga Awit 103:13:  “Kung
paanong ang ama ay naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang
nangatatakot sa kaniya.”  Ang talatang ito mula sa banal na Kasulatan ay patungo sa puso nito kung ano
ang kahulugan ng maging isang ama.  Ito ay nagpapahayag sa isang salita: kaawaan.  Ang kahabagan
at kaawaan ng ama sa kanyang mga anak.

Ang Mga Awit 103 ay isang magandang Salmo.  Ito ay pangunahin sa buong 150.  Sa Salmong ito sinasabi
ng mang-aawit na kanyang pagpapalain ang Panginoon, siya ay magsasalita ng mahusay sa Panginoon;
at tinatawag din niya tayo upang ipahayag ang ating Dios na kasama niya, at sa lahat nang nasa atin.
Upang magawa natin ito, sinasabi ng mang-aawit, dapat nating tandaan ang lahat ng mga pakinabang kay
Jehovah na ibinubuhos sa atin.  Siya ay nagsasalita sa atin ng pangunahing pakinabang ng kapatawaran
ng ating mga kasalanan.  Halimbawa na lang, sa talatang 3:  “Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat na
mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng iyong lahat na mga sakit.”  Siya ay nagpatuloy sa
pagpapaliwanag sa atin na ang kapatawarang ito ay nakaugat sa kaawaan ng Dios, sa talatang 8 sinasabi,
“Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa
kagandahang-loob.”  Sinasabi niya sa atin na ang kapatawaran na ibinigay ng Dios sa atin sa Kanyang
Anak ay isang kumpleto at buong kapatawaran.  Hindi ito isang maliit lang na pagpapatawad, sa talatang
11 ito ang sabi,  “Sapagka't kung paanong ang mga langit ay mataas kay sa lupa, gayon kalaki ang
kaniyang kagandahang-loob sa kanila na nangatatakot sa kaniya.”

At pagkatapos ay sinasabi sa atin ng mang-aawit kung ano ang dahilan niya upang hangaan ang Dios nang
higit sa ano pa mang bagay.  Sinabi niya ito ay Kanyang kaawaan.  “Kung paanong ang ama ay naaawa
sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kaniya.”  Si Jehovah
na ating ganap na Amang nasa langit, ay naaawa sa atin.  Ito ang nagpapahayag nang Kanyang pagiging
perpektong Ama.  At ang mala-amang kaawaan ng Dios na ang sangkatauhan, ang Cristianong ama ay
dapat magtaglay nito kung tunay nga siya na isang Cristianong ama.

Ating mababasa, “Kung paanong ang ama ay naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang
Panginoon sa kanilang nangatatakot sa kaniya.”  Ano ang ibig sabihin ng kaawaang ito?  Ating sasabihin,
“Kaawaan – sino ang may gusto nito ngayon?”  Sa ating mapagmataas at makasariling panahon, ito ay
ipinapalagay na isang kababaan at pangmamaliit.  Hindi ba’t narinig na natin ang salitang, “Huwag mo
akong kaawaan!”  Hindi gusto ng may kapansanan ang awa mo kundi respeto.  Hindi gusto ng api ang
awa kundi pag-unawa.  Ibig bang sabihin, kapag may kinaawaan ka, tinitingnan mo ito ng mababa at
iniinsulto mo siya?
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Gayonman, ating mababasa na si Jehovah ay may kaawaan sa atin, sa Kanyang mga anak.  At ang awa
ng Dios ay isa sa pinakamaganda Niyang kabutihan.  Sinasabi nito sa atin na Siya ay isang Dios na puspos
ng kahabagan.  Sinasabi nito sa atin, na sa atin pinakamabuting kalagayan, kapag tayo ay nakatindig sa
ating mga binti na may kayabangan, tinitingnan Niya tayo at nakikita Niya ang maraming pagkaawa.  Wala
Siyang nakikitang kabutihan.  Nakikita Niya na kailangan natin ang Kanyang kahagaban.

Ito dapat ang pagpababa sa atin.  Ito dapat ang sumuri sa ating pagmamataas.  At ito dapat ang umaliw
sa atin.  Ang ating Dios at hindi Dios na kahoy o bato, hindi nakakakusap, kundi Siya ay naaawa ngayon.
At sa Kanyang kaawaan hindi Siya tumitigil na padaluyin sa Kanyang mga hinirang kay Cristo na gaya ng
Kanyang nakikita sa ating mga kahinaan, pagdurusa, kahirapan, at kasalanan.

Ang salitang “awa” ay nangangahulugan na maging malambot, hawakan na may marahang pagmamahal.
Ipinapakita nito na tayong mga nasa ilalim ng pag-ibig ng Dios sa ating mga sarili ay miserableng
makasalanan.  Gayonman ang napapansin ng Panginoon sa atin at alang-alang sa Kanyang sariling
Pangalan ay naawa sa atin at binibigyan tayo ng isang lubos at malayang kaligtasan.  Ang pag-ibig na ito
ng Dios sa anyo ng kahinahunan, ay kahabagan para sa Kanyang hinirang habang nakikita Niya sila sa
kanilang kahinaan, pagdurusa, at kasalanan.  Ito ay isang magandang bagay.

Ang awang ito ay aspeto ng Kanyang walang hanggang pagiging Ama.  Dahil bilang isang ama na naaawa
sa kanyang mga anak, ay gayon din ang Panginoon ay may kaawaan sa kanila na may takot sa Kanya.
Bilang ating makalangit na Ama, Siya ang Dios na gumawa na may walang hanggang kaawaan para sa
atin at ibinigay sa atin ang Kanyang Anak upang iligtas tayo.

Ngayon, ang katotohanang ito sa pagiging Ama ni Jehovah ay dapat makita sa isang Cristianong ama.
Dahil ang batayan ng lahat ng ating buhay ay maging banal tulad sa kabanalan ng Dios, ito ay upang
iwangis ang ating buhay sa Dios.  Halimbawa, sa pag-aasawa dapat tayong mamuhay tulad sa
pamumuhay ng Dios kasama ang Kanyang kasintahan, ang iglesia.  Samakatuwid, bilang mga ama, dapat
nating hangarin na gayahin ang ating panlupang pagiging magulang at ama sa Kanyang makalangit na
pagiging ama at magulang.  Sinasabi ng Dios, “Ipinakita Ko ang Aking kaawaan sa iyo bilang Aking Anak.
Ako ang mabuti mong halimbawa.  Gaya ng Aking kaawaan, gayon ka rin maaawa sa iyong mga anak.”
Dapat mong linangin ang isang relasyong kasama ang iyong mga anak na kung saan iyong hinahanap na
ilarawan ang maka-amang kaawaan ng Dios.

Oo, ibig sabihin nito na tiyak bilang isang ama, ikaw ay tinawag upang tugunin mo ang kanilang panlupang
mga pangangailangan.  Dapat mong busugin ang kanilang mga tiyan.  Iyong damtan ang kanilang mga
likuran.  Iyong lagyan ng bubong ang kanilang ulunan.  At oo, iwanan mo sila ng mana.  Subalit isang
pangit na bagay kung ganito ang ibig sabihin ng pagiging ama sa iyo – kung ganito lamang – kung hindi
ka dumadalangin na makalikha ng isang klima ng espiritual na init sa inyong tahanan, ng kaawaan at
pagmamahal para sa iyong mga anak.  Dapat mong gayahin ang Dios, puno ng kaawaan at pagmamahal
at kahabagan kay Cristo para sa iyong anak.  Huwag mong sabihin, “Oh, ang ganitong kaawaan ay para
lang sa mga mahihina.”  Nagkakamali ka.  Bilang isang ama dapat mong ipahayag ang kaawaan ng Dios.
Ibig sabihin hindi mo dapat hayaan ang kalamigan, paglayo, walang magawang kalooban, at hinanakit na
kapaligiran sa inyong tahanan.  Kung hahayaan mo ito na magiging ganito ang kapaligiran ng inyong
tahanan sa pagitan mo at ng iyong anak, kung ikaw ay may sala sa gayong mga bagay, kung ikaw ay may
sala ng pang-aabuso sa iyong anak, kung ikaw ay may sala ng panganganlong ng hinanakit at paglayo at
kalamigan sa kanila, ikaw ay nagiging masama.  Hindi ka kagaya ng Dios!

Ito ang tanong na dapat nating harapin sa ating mga sarili bilang mga Cristianong ama ngayon:  Nais mo
ba na ang Dios ay maging mabuting magulang sa iyo na ikaw rin naman sa iyong mga anak?  Mga ama,
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ikaw at ako ay hinaharap ng katanungang ito ngayon sa Salita ng Dios.  Nais mo ba na ang iyong mga
anak na mahikayat sa puso ng Dios habang ipinaglilihi ng iyong puso?  Ito ay isang seryosong gawain.
Sasabihin mo, “Hindi ko inisip ang tungkol dito nang ako ay mag-asawa.  Hindi ko inisip ang tungol dito
nang ako ay magpasimulang magka-anak.  Ibig mong sabihin sa akin, pastor, na ang lahat ng pag-iisip
ng aking anak sa Dios ay dapat naka-base kung ano ang kanilang nakikita sa akin bilang ama?”  Sasagutin
kita, “Oo.  Ito ang katuruan ng Salita ng Dios.”  Kaya dapat tayong manginig.  Kaya dapat tayong lumuhod
sa harapan ng Dios.  Kaya kailangan natin ang banal na Kasulatan.  Kaya kailangan natin ang matapat na
iglesia ni Jesu Cristo na magtuturo sa atin.  At kaya naman kung bakit kailangan natin ang bawat isa sa
bahay ng Panginoon.  Dapat tayong magkakasamang gumawa bilang mga lalaki ng Dios, upang tayo ay
maging mga ama kay Cristo. 

Ito ang kailangan mo, bilang isang lalaki ng Dios, isang asawa, ama, ang makilala ng higit ang iyong Dios
– nang mas higit na pagkilala sa Kanya.  Ano ang iisipin ng ating mga anak sa kanilang Amang nasa langit?
May higit na kasagutang matatagpuan sa iyo, lalo na panahon ng pag-aaral sa pre-school.  Oh, hindi
naman tayo ganap.  Ito kung bakit kailangan ang pagsisisi sa ating mga buhay sa harapan ng ating mga
anak.  Subalit, nakikita mo, kung ating sasampalin sila sa kanilang mukha dahil sa sobrang kabiguan; kung
hindi natin matalinong gagamitin, ang tuloy-tuloy na biblikal na disiplina sa kanilang mga pantaloon; kung
sa halip tayo ay sisigaw sa pagtawag sa kanilang mga pangalan at wala tayong panahon para sa ating mga
anak – kung ganito ang paraan natin tungkol sa mga bagay na tila hindi mahalaga at magpapatuloy tayo
sa gayong halimbawa ng buhay, doon nagiging masama tayo.  Ano ang iisipin ng maliit na batang lalaki
at babae kapag tinuruan mo sila upang itiklop ang kanilang mga kamay at manalangin, “Ama naming nasa
langit”?  Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na tumingin sa langit at maniwala na sila ay mahalaga
sa kanilang Ama sa langit?  Ibig sabihin dapat mong isaisip sa kaisipan at kamalayan ng iyong anak na
mula sa Salita ng Dios.  Dapat mong nasain na maging tulad sa halimbawa ng iyong Ama sa langit.

Ang buhay mo bilang isang ama ay ang maging halimbawa.  Wala nang mas hihigit pa at makakapagpalito
sa bata kapag pabagu-bago.  Hindi lang dapat nating pag-usapan ang biyaya ng Dios sa ating mga anak.
Hindi lang dapat tayong umawit sa harapan nila tungkol sa kamangha- manghang biyaya ng Dios na kung
saan tayo ay may pagkakautang.  Dapat nating isapamuhay ito sa harapan nila.  Ang ating Panginoon ay
nagsalita nito nang Siya ay magsalita ng masakit na katotohanan ng pagpapaimbabaw.  Sa Mateo 23 Siya
ay nagsalita sa mga Fariseo na nagsasabi pero hindi ginagawa; sa mga Fariseo na ginagawa ang kanilang
tungkulin sa iba hanggang sa isang lalaki ang nakahiga na hindi makabangon, subalit, sinabi ng Panginoon,
hindi man lang nila itinataas ang kanilang daliri upang igalaw sa nabibigatan.  Kanilang sinabi kung ano
ang kanilang gagawin subalit hindi nila ginawa ito.

Ibig sabihin na tayo ay pwedeng maging bihasa sa banal na Kasulatan, ating pinag-uusapan ng may
katapatan, paggalang sa may kapangyarihan, at mga usaping moral, subalit kung tayo ay mabibigo na
isagawa ang mga ito, doon hindi natin nakikita ang ating sariling mga kasalanan.  Kung ikaw ay lalakad
sa kasinungalingan, kung ipapakita mo ang kawalang paggalang sa may kapangyarihang sibil, o para sa
kapangyarihan ng nasa iglesia, iyong inihahatid ang iyong mga anak na kawalang pagpapatuloy na
halimbawa.  At ito ay lilikha sa kanila ng pangungutya sa Ebanghelyo.

Hindi natin maloloko ang ating mga anak.  Nalalaman nila ang realidad ng ating buhay.  Tayo ay may sala
ng kawalang pagpapatuloy at nagtatangka na pakinangin ito na may matatamis na pananalita.
Pagsaasabihan mo iyong mga anak sa kanilang talakan sa bawat isa, “Hindi mo dapat inalis ang pagtitimpi
sa ganyan.  Isipin mo muna ang sasabihin mo.  Igalang mo ang iyong ina.”  Kaya ganyan ang sasabihin
mo sa iyong maliit na anak.  Matapos ang sampung minuto makikita ka naman nila, sa isang maliit na
pag-uudyok, sumisigaw sa iyong asawa, gumagamit ng mabibigat na pananalita, walang pagtitimpi, at sila
ay lalapit sa iyo sasabihin, “Itay, hindi ba masama ang hindi nagtitimpi?”  At ang tugon mo, “D’yan ka lang
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sa lugar mo.  May dahilan ako para magalit.  Huwag mo akong pakialaman, wala kang kuwentang bagay!”
Sa ganito mabubuyo sa galit ang iyong anak.  Ito ang makakapanakit ng kakayahan ng bata upang
kumilala ng matuwid na pagkagalit mula sa pagmamataas.  Hindi nila igagalang ang kapangyarihan sa
ganitong paraan.

Bilang isang ama dapat mong hangarin na linangin ang isang klima ng pagiging malapit at init espiritual
sa inyong tahanan.  Ito ay bahagi ng kaawaan ng Dios.  Sa Kanyang kaawaan ang Dios ay dumarating na
malapit sa atin sa pagmamahal.  Ang kaawaan ng Dios sa atin ay hindi tulad sa kaawaan ng isang
milyunaryo na nagsasabi, “Narito ang donasyon para makatulong.  Subalit huwag mo nang dalhin pa ang
mga taong ito sa daraanan ko.”  Sa Kanyang kaawaan, ginagawa ng Dios na takpan ang ating mga
kasalanan.  Kanyang binubura ang ating utang.  Subalit hindi lamang Siya nakuntento dito.  Hindi Siya
kuntento na ang ating kapanganakan ay nakatala lang sa langit, upang ampunin tayo sa dugo ni Cristo,
at upang iwanan lamang ito sa lamesa ng kalangitan.  Hindi, nais ka Niya na makasama.  Nais Niyang
magalak ka sa Kanyang pakikisama.

Ang talinghaga ng alibughang anak – naaala-ala mo ba ang tungkol sa ama na siyang tumanggap sa
kanyang napariwarang anak?  Tinanggap ba niya ang napariwarang anak na malamig at sa legal na
pamamaraan bilang isang abugado na may mga papeles na dapat pang pirmahan?  Hindi, naawa siya sa
kanya.  Kanyang tinanggap siya na malapit sa tali ng tipan.  Ating mababasa dito na nang ang anak nasa
malayo pa, ang kanyang ama ay nahipo na may kabahagan at tumakbo at niyakap at hinagkan siya.  Hindi
niya sinabi, “Mabuti dumating ka na sa iyong pagkatuto, ikaw na rebelde.  Siyang mo ang iyong mana.
Hindi ko gustong mapahiya sa harapan ng mga kapit-bahay, kaya pumasok ka dito agad.”  Hindi, Kanyang
tinanggap tayo mula sa kulungan ng baboy, mula sa impiernong mismo, at Kanyang hinarap tayo sa
Kanyang kapanglawan.  Nang magbalik ang anak, sa biyaya ng Dios, sa pagpapakumbaba, paano niya
natagpuan ang kanyang ama – malayo?  Mailap?  Hindi, ang ama ay hindi lang nasiyahan na malayo siya
kaya nilapitan niya ito nang napakalapit.  Siya ay tumakbong papalapit sa kanyang anak, kanyang niyakap
ang kanyang anak, inilagay niya ang isang balabal sa palibot ng kanyang anak, kanyang sinuotan ng
singsing ang kanyang daliri, kanyang inanyayahan siya sa isang hapag.

Kaya gayon din naman, dapat nating ipakita ang tipan ng pagkamalapit at espiritual na init ni Cristo sa
ating mga anak.  Ikaw ba ay may pagnanais na makita ito ng iyong mga anak sa iyo?  O sinasabi mo,
“Manginig sila.”  Nais kong sabihin ito na may paggalang.  Sa palagay mo ba ikaw at ako ay
pinakitunguhan ng ganito ng Dios?  Paano tayo kumilos sa harap ng Dios?  Kanyang pinapalo tayo bilang
sa isang banal at matuwid na Ama.  Subalit Siya ay puno ng pagkaawa.  Sasabihin mo, Subalit hindi ko
maintindihan kung saan nanggagaling ang mga batang ito, lalo na ang mga kabataan.”  Tatanungin uli
kita, “Sa palagay mo ba ikaw at ako ay kailangan ang walang katapusang pang-unawa, pagtitimpi, at
karunungang mula sa Dios na kasama natin para sa makasalanang nilikhang gaya natin?  Kung ganito ang
paraan ng Dios sa pakikitungo sa atin, ano pa ang dapat sa atin?”  Hindi, hindi ibig sabihin nito na hayaan
mo ang iyong anak na tumakbo papalayo sa iyo.  May isang tao na nasusunod sa bahay, at ito ang
magulang.  Dapat mong makita ang iyong sariling mga kasalanan.  At kung nauunawaan mo ang sarili
mong mga kasalanan, mauunawaan mo na rin ang iyong mga anak.  Mauunawaan mo na rin kung bakit
nila ginagawa ang ginagawa nila.  Kaya masakit ito, tama?  Bilang isang mananampalatayang ama,
nakikita mo ang sarili mong kasalanan sa iyong mga anak, hindi ba?  Nagbibigay ba ito ng isang bagay
na pagmamahal at pag-unawa at karunungan kung paano ito haharaping kasama nila?  Ibig sabihin nito
ikaw ay may pagnanais na mapalit sa kanila.

Ngayon maaaring sila ay may ibang panlasa na di tulad sa panlasa mo.  Iisipin mo na ang iyong maliit na
anak ay magiging mekaniko, isang karpintero, isang henyo sa computer.  Siya ay magiging matalino bilang
isang negosyante.  At siya ay tatanda at magpapakita ng kawalang interes sa mga bagay na ito at
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natagpuan mo siya sa piano.  Nais niya ang musika.  At wala kang pakialam dito.  Hulaan mo?  Ibig sabihin
nito na dapat kang magpunta sa piano at magpasimulang magkaroon ng interes sa gayong mga bagay
na kasama niya.  O ang iyong maliit na anak na babae ay magiging prim at mahinhin.  At sa halip na
ganito ang gusto niya ay du – maraming dumi sa bakuran.  Hindi ganito ang naiisip mo sa kanyang
larawan.  Siguro, dapat kang magpunta na sa bakuran at maglarong kasama niya sa maliit na kahon ng
buhanginan kung ito ang gusto niya.  Huwag mong handlangan ang iyong mga anak dahil hindi ang gusto
mo ang dapat mong asahan sa kanilang interes.

Hindi mo dapat kanlungin ang ayaw mo.  Ilang beses tayo bilang mga anak ng Dios na lumalapit sa Dios?
Madalas, at hindi Niya tayo tinatanggihan, hindi ba?  Kaya huwag mong sabihin sa iyong anak, “Lumayo
ka.  Tumigil ka ng pang-istorbo sa akin.”

Bilang isang ama na naaawa sa kanyang mga anak, gayon din ang Panginoon na naaawa sa kanila na may
takot sa Kanya.  Tiyak ako bilang mga ama, kapag ating narinig ang Salita ng Dios ngayon, nakakaramdam
tayo ng malaking sala at pagkukulang.  madalas nating isipin, bilang isang ama, na hindi panlalaki na
magpahayag ng ating mga kamalian sa harapan ng ating asawa o mga anak.  Minsan, mga kapatid,
kailangang gawin natin ito.  Ang isang mananampalatayang anak ay hindi umaasa sa iyo na maging
perpekto.  Subalit may karapatan siya na umasa sa iyo na maging tapat.  Kailangang maglaan tayo ng
panahon sa ating mga pagluhod na nagsisisi sa ating mga kasalanan.

Subalit hindi natin iiwanan ang Salitang ito ng Dios na walang katuturan.  Hindi, ating iiwanan ang Salitang
ito ng Dios na may kagalakan.  Habang ating isinasaalang alang ng higit kung ano ang ginawa ng Dios
para sa atin, Siya ay may kaawaang ipapakita sa atin, mas lalong higit na tayo ay mahihipo na sanayin ang
awang ito sa ating mga anak.  Siya ay naaawa sa atin.  Kanyang pinili tayo kay Cristo hindi dahil tayo ay
mas nangunguna.  Tayo ay nasa hulihan.  Wala tayong karapatan.  Subalit alang-alang sa Kanyang sariling
pangalan, Kanyang niloob na magkaroon ng kahabagan sa atin.  Oh, isang malaking kagalakan!  Kanyang
ibinigay ang Kanyang Anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo.  Tingnan mo ito, ang kahihiyan, ang
sakit, ang kadiliman.  Dinala ni Jesus kung ano ang alam ng Ama na hindi nating mapapasan.  Kanyang
ibinigay ang Kanyang Anak upang gawin ito para sa atin.  At sa buong buhay natin ang ating Ama sa langit
ay mag-iingat sa atin at dadalhin tayo at pangangalagaan, patatawarin tayo at dadalhin tayo at kaaawaan
tayo.

Ngayon kapag nakita ng ating mga anak sa atin ang pamumuhay sa kamalayan ng gayong pagkaawa, sila
ay mahihimok na tumingin sa langit.  Sila ay matatakot kay Jehovah.  Hndi sila mangangamba kay
Jehovah,m kundi sila ay tatayo na may kaawaan sa kanilang Ama sa langit, sa pamamagitan ng biyaya
ng Dios.  Sa buong Kasulatan sila ay makikinig sa Kanya at susundin Siya.  Hindi ba ganito ang iyong
ninanais ng higit pa sa ano pa mang bagay?  Hindi ba ganito ang iyong ninanais para sa iyong mga anak
– na kaniyang makilala ang kanilang Ama sa langit?  Bakit, mamamatay tayo para dito!  Hindi ka tinawag
ng Dios upang mamatay para dito.  Tinawag ka ng Dios upang mabuhay at upang ipakita sa iyong mga
anak ang kaawaan bilang isang ama.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama naming sumasalangit, pagpalain kami bilang mga ama na kami na harapin Ka po namin para sa
karunungan at kalakasan.  Pagpalain ang aming mga anak.  Ibigay po sa amin ang lahat ng aming
pangangailangan.  Amen.


