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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 128:3-4

“Ang Pinagpalang Pamilya”

ni Rev. Wilbur G. Bruinsma

Panimula

Ating ipagpapatuloy ang pag-aaral ngayon ng Mga Awit 128.  Ang Salmong ito ay nagtuturo sa atin ng
kagalakan ng isang lalaking may takot sa Dios na nakakaranas kapag kanyang itinatatag ang isang
tahanan at pamilya.  Kapag ating isinaalang alang ang mga talatang 1 at 2 ng Salmong ito, ating
pagtutuuan ng pansin ang dalawang bagay.  Una, ano ang ibig sabihin na ang isang tao ay may takot sa
Dios.  At ang ikalawa, ano ang tungkulin ng isang asawang lalaki at ama sa kanyang pamilya, gaya ng
paggawa ng kanyang mga kamay upang mapakain at masuportahan ang kanyang pamilya.  Ngayon, ating
isasaalang alang natin ang sumunod na mga talata sa Mga Awit  128 na may magandang larawan ng
tahanan at pamilya.  Ito ay matatagpuan natin sa mga talatang 3-4 sa Mga Awit:  “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. Narito, ang taong may takot sa PANGINOON, ay
pagpapalain ng ganito.”

Minsan pa, ikintal mo sa iyong isipan ito, na ang naisulat na Salmo ay mula sa pananaw na nagpapalakas
ng loob.  Hindi naglalatag ang mang await dito ng panuntunan at regulasyon at pagkatapos uutusan tayo
na sundin ang mga ito.  Ang pagkakatatag sa isang banal na tahanan ay may magkakaiba.  Ang
pagkakasabi ng mang await ay isang positibo at sinadya na tayo ay ibilang sa banal na paglilingkod sa
tahanan.  Naglagay siya sa harap natin ng isang magandang bagay.  Kinakausap niya ang ating banal na
mga puso.  “Narito” sabi niya, “ang isang magandang larawan ng tahanan.  Gusto mo ba ng ganito?
Naisin mo ito!  Hanapin mo ito!  Dahil kung gagawin mo iyan, magiging tunay ka na masaya at
masisiyahan sa buhay na ito.  Bakit ka magiging masaya?  Dahil ang Dios ang nagtalaga ng buhay na
ganito upang tuparin ang Kanyang tipan sa inyong mga salinlahi.  Magtatag ng isang tahanan na may
takot sa Dios at makikita mo sa mga anak ng iyong mga anak at kapayapaan sa Israel.”

I.  Isang Banal na Tahanan

Dito sa ating teksto ay may dalawang paghahambing na ginawa ang mang await para gabayan ang ating
pansin sa pamilya at tahanan.  Ang una sa mga ito ay ang maybahay.  Pansinin mo:  “Ang asawa mo'y
magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan.”  Ang ikalawang larawan ay ang
anak ng lalaki:  “ang mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong
hapag-kainan.”  Ating isaalang alang ang mga paghahambing na ito kung nais nating maunawaan kung
ano ang nais sabihin dito ng mang await sa ating teksto ayon sa kabuuan.

Ang unang paghahambing na ginawa para sa ating pansin ay ang maybahay.  Ang asawa ng lalaki, na ito
ay inihambing sa puno ng ubas na mabunga na nasa loob ng kanyang tahanan.  Ang larawan na iginuguhit
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nito sa atin ay isang halamanan – isang halaman na nakatanim sa loob ng bahay.  Hindi iyan
nakakapagtaka.  Marami sa atin na may mga halaman din sa loob ng bahay.  Pero ang halaman na ito ay
kakaiba dahil ito ay puno.  Ang puno ay lumalago at yumayabong sa labas ng mga bahay.  Sabi ng ilan,
ang ganitong puno ng ubas ay tumutubo sa labas ng pader ng bahay.  Wala naman talagang kaibahan
kung ang kahulugan ng talata ang pag-uusapan.  Hindi iyan mahirap maintindihan sa mga bahay natin,
pero ang tahanan ng mga Israelita ay walang palamuti sa pader ng bahay.  Ang mga bahay nila paniguro
ay magagaspang at walang disenyo.  Ang isang puno ng ubas sa pader ay makakatulong sa kagandahan
ng pader.

May ilang katangian ng puno ng ubas na ito ang aagaw ng ating pansin mula sa mang aawit.  Una, ito ang
isang puno na nakadikit sa loob ng bahay.  Ito ay isang mahina at malambot na mga pader ng tahanan
na nagpapalakas dito.  Ikalawa, ang punong ito ay isang mabungang puno ng ubas.  Hindi lamang ito
isang gumagapang na halaman kundi isang halaman na namumunga.  Katunayan, iyan ang layunin niya
– ang mamunga.  Ganito ang paglalarawan ng mang aawit sa isang babaing may takot sa Dios – isang
maybahay na matatagpuan sa tahanan at pamilya na may tipan.  Siya ang tinutukoy ng mang aawit.  

Bago tayo dumako sa pagpapaliwanag sa paglalarawang ito, hayaan mo na magbigay muna ako ng isang
babala:  ang larawan na ating makikita ay hindi umaapela sa karamihan sa atin ngayon.  Ito ay
ipinapalagay na makaluma at hindi na nauuso.  Ito ay mistulang alaala na lang ng nakalipas at hindi na
dapat pang isinasagawa ng isang makabaong kababaihan.  Marami ang magsasabi na ang Salita ng Dios
ay nakakasakit!   Nalilimutan nito na ang Salita ng Dios ay nasa lahat ng panahon at kultura.  Naisasagawa
ito ngayon kaysa noon.  Subalit ang nilalaman ng ating teksto ay naglalaman marahil ng materyal na
nakakapanakit sa ating makasalanang kalikasan.  Kaya magbantay ka!

Ang maybahay sa isang tahanan na mananampalataya at pamilya ay maging tulad dapat sa isang puno
ng ubas na nakakapit sa kanyang bahay.  Sa madaling salita, ang maybahay at ina ay dapat maging
tagapangalaga ng tahanan.  Ang tungkulin niya sa pamilya ay hindi ang lumayo, at humanap ng
ikabubuhay.  Hindi ito dapat alis ng alis, nakikipagkita sa iba para makapag kape at isulong ang kanyang
kalayawan at gawain.  Ang lugar niya ay sa tahanan.  Siya ay puno ng ubas na lumalago sa loob ng
kanyang bahay.  Ito ang Salita ng Dios sa ating teksto at saanman sa Kasulatan.

Iyan ang prinsipyo ng Salita ng Dios na namamahala sa isang maybahay at ina ng tahanan.  Ibig sabihin
ban ito na ang isang maybahay ay hindi na maaaring umalis ng bahay kundi magiging alipin na lang dito?
Ibig sabihin ba, ang maybahay ay hindi na makakadalaw pa sa ibang iglesia o makakita man lang ibang
bayan?  Hindi ganyan ang sinasabi dito ng Kasulatan.  Ang Salita ng Dios ay nagsasabi ng isang matibay
na prinsipyo ng isang maybahay na may takot kay Jehovah:  siya ang tampok na mahalaga sa kanyang
pamilya.  “Dahil dito, nararapat na ang babae ay magkaroon ng sagisag ng awtoridad sa kanyang ulo,
dahil sa mga anghel!”  Narito ang Salita ng Dios.  Nasaiyo ang biyaya ng Espiritu Santo.  Tanggapin mo
ang Salita ng Dios at isagawa ng buong lakas!  Gamitin mo ang iyong kakayahan bilang babaing may takot
sa Dios hindi para sa laman, kundi sa pagsunod sa Espiritu!  Sundin mo ang prinsipyo ng Salita ng Dios
sa inyong mga buhay.

Ganito ang susunod na katotohanan na lumalarawan sa puno ng ubas.  Ang maybahay ay magiging
mabungang puno!  Isa sa mga aspeto ng kanyang pagkatawag sa tahanan, ayon sa Salita ng Dios sa
harap natin, ay alagaan ang mga anak, at palakihin din ang mga bata sa pagkatakot sa Panginoon.  Iyan
ay isang gawain sa buong araw.  At ganito rin ito tinatanaw ng Dios ang lugar ng maybahay sa tahanan.
Sinasabi sa atin ng 1 Timoteo 2:15 na kanyang ililigtas ang bata sa sinapupunan.  Balikan natin ang Mga
Awit 127.
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Iyan ay isa sa bahagi ng Cristianong tahanan at pamilya.  Ang ikalawang paglalarawan para sa atin ay
ganito:  “ang mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong hapag-kainan.”
Narito ang paglalarawan ng ibinigay ng Dios na mga anak na may takot sa Kanya.  Sila ay gaya sa
halamanan ng olibo.  Ang halaman ng olibo ay ipinapalagay na isang kahanga hanga at mahalaga.  Ito ay
hinahangaan sa pamumunga nito at langis.  Sa Kasulatan ang puno ng olibo ay madalas gamiting idikit
sa kamahalan o tagumpay.  Ang halaman ng olibo din sa ating teksto dito ay mura pa, malambot.  Ganito
ang larawan ng mga bata.  Sila ay lumalago sa tahanan at pamilya.  At pansinin mo rin, na ang mga bata
ay isang mahalagang bahagi ng tahanan at pamilya.  Ang mga ito ay ipinanganak sa isang tahanan kung
saan may asawang lalaki at maybahay at kanilang mga anak.  Kaya tayo ay may ikalawang larawan na
nais ihatid sa atin ng Salmong ito.

II.  Buhay sa Tahanan

Pero may higit sa dalawang talata ang meron sa atin ngayon.  Ang mga paglalarawang ganito sa atin ay
isang larawan ng buhay at pakikisama na kasabay ng tahanan at pamilya.  Ang buhay nga na ito ng
pakikisama na ang isang lalaki at maybahay ay nagnanais na itatag ang kanilang tahanan upang ito ay
maging tahanan na may takot sa Dios.  Ito ay marapat maging isang tahanan na may tipan, isang lugar
kung saan nagbabahaginan ang bawat kaanib ng pamilya ng isang malalim na pag-ibig, pagmamasalakit,
at pakikisama.  Isang tahanan kung saan ang mga kaanib ng pamilya ay nagnanais ibahagi sa bawat araw
ang kapisanan at pag-ibig na hindi matatagpuan saanman.

Pansinin mo ang nais ilarawan sa ating teksto.  Ang maybahay ay isang puno ng ubas sa loob ng bahay.
Ang mga anak ang hapag-kainan.  Ang mga ito ang lugar ng katotohanan at nakatalaga sa bahay.  Dito
ang pamilya ng tipan nabubuhay:  sa bahay.  Ang maybahay ay matatagpuan dito.  Ang mga anak ay
matatagpuan dito.  At dito ang asawang lalaki ay nagbabalik mula sa trabaho.  Bakit?  Upang dalhin ang
tipan ng pagsasama na nais ng Dios sa tahanan at pamilya.  Ngayon, ano ang sinasabi nito sa atin kung
ang pag-uusapan ay pagsasagawa patungkol dito?  Ito:  na ang pamilya ay dapat matagpuan sa loob ng
tahanan!

Iyan ay nakatindig sa pagtaliwas sa kung ano ang ninanais ng sanlibutan at kung ano ang nais ni Satanas
na gawin upang pakialaman ang mga puso at isipan ng kabataan ngayon.  Ang tahanan at pamilya ang
huling lugar ng maraming mga kabataan na nais matagpuan.  Pero may mas higit na totoo din dito sa mga
magulang!  Walang nang may malasakit sa tahanan!  Ang tahanan ay wala na sa puso.  Hindi na sinasabi:
“Walang lugar kaysa sa tahanan.”  Ngayon, makikita na lang natin ito sa pamilya saanman kundi sa
tahanan!  Ang mga asawang lalaki at babae ay masyadong abala sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa
bahay at mga anak.  Ang mga kaibigan na ang umaagaw sa kanilang mga anak at tahanan.  Ang mga bata
ngayon hindi alam ang manatili sa tahanan para hanapin ang kasiyahan sa mga magulang at kapatid.  Ang
bawat tao sa lipunan ay palagiang lumilipad.  At ang mga pamilya ay nawawasak!  Iyan ay naging
epektibong kasangkapan ni Satanas sa labanang ito laban sa iglesia.

Katunayan, nang gawin ni Satanas na was akin ang mga tahanan at pamilya, ang unang bagay na
tinangka niya na gawin ay sirain ang pagsasama na ating makikita sa hapag-kainan.  Nagsasalita ang
mang aawit sa mga anak na nasa palibot ng lamesa.  Ano ang tungkol sa lamesa kaya nagiging espesyal
ang isang tahanan?  Ito ay pabilog na lamesa habang nagbabahaginan ng pagsasama sa bawat isa bilang
mga kaanib ng gayong sambahayan.  Iyan ay tiyak na ayon sa kasulatan.  Nang ang Dios ay bumaba sa
pakikisama sa 70 na matatanda sa Bundok ng Sinai, ang Dios ay naghanda para sa kanila ng isang lamesa.
Ang pista ng Paskua ay pagkain ng sama-sama.  Ating makikita iyan kay Jesus at sa Kanyang 12 mga
alagad na nagsama-sama ng ganito.  Kapag tayo ay may nakasamang bisita sa iglesia, naglalabas tayo
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ng ating pagkain at maiinom.  Ang pagsasama sa palibot ng lamesa para sa pagkain at pagsasama ng
personal.

Ganito rin lalo na sa tahanan!  Wala nang gaganda pa kaysa sa maupo matapos kumain at masiyahan sa
magandang pag-uusap sa palibot ng lamesa.  Minsan ito ay walang kabuluhan.  Minsan ito ay seryoso.
Minsan pagbiburuan, minsan isang mainit na pagtatalo.  Nariyan ang pagluha at tawanan na ibinabahagi.

Pero ang sinasabing pakikisama ay kapag ang pamilya ay tahimik at nakikinig sa Dios na nagsasalita sa
atin sa Kanyang Salita.  Ang Biblia ay binabasa at magkakasama bilang isang pamilya kasama ang Dios
na  makapangyarihan sa lahat.  At magkakasama tayo na sasagot sa Kanya sa pamamagitan ng
panalanagin sa Kanya.  Magkakasama nating kasama ang Dios ng tipan.  At dito natin nakikita ang halaga
ng pamilya na magkakasama sa tahanan.  Ito ang unang espiritual na dapat unahin sa paghubog sa anak.
Dito tahimik na naglalaan tayo ng pag-aaral sa Salita ng Dios.  Ito ang tahanan na ang mga magulang ang
humuhubog sa kanilang mga anak sa iglesia at sa lipunan.

Madalas katuwiran ng marami na kailangan ito ng bata kapag sila ay naging teen-ager na.  May espiritual
na kahalagahan ang nahubog na dito.  Pero naisip mo na ba bilang magulang, na ang edad na nasa
teen-ager ang pinakamahirap na taon sa buhay ng tao?  Ilan sa mga desisyon na mabibigat ay nangyayari
dito.  At ang mga desisyon na ito ang makakaapekto sa kanila hanggang sa buong buhay nila.  Sino ang
kanilang pakakasalan, ano at saan sila magta-trabaho sa hinaharap, saan silang iglesia magsisimba.  Kapag
ang kabataan ay bihira lang sa bahay, kailan sila may panahon sa pakikipag-usap sa mahahalagang bagay
sa buhay nila sa ama at ina?  Hahayaan ba natin na mga magulang na ang mga kaibigan ang magpapayo
sa kanila at gagabay sa kanilang mga katanungan?  Kung wala kang panahon sa kanila, aasahan mo ba
sa kanila na magtatanong sa iyo kung sino ang kanilang isasama sa date, o kung kalian sila gagawa ng
pagpapahayag ng kanilang pananampalataya, o kung ano ang nais nilang kuning kurso?  Ang buhay sa
bahay at sa palibot ng lamesa ay mahalagang espiritual na pamumuhay!

Kahit ang mga nag-aaral sa lipunan na di-mananampalataya at tagapayo ay magsasabi na ang tanging
daan sa isang pag aasawa at pamilya ay ang ugnayan sa isa’t isa.  Kapag nawala na ang ugnayan sa
pagitan ng asawang lalaki at babae o sa mga magulang at mga anak, ano kaya ang mangyayari sa
relasyong ito?  Ang ugnayan ay posible lamang sa pamilya kapag sila ay may panahon lamang na
magkakasama bilang pamilya sa isang tahanan.  Hindi dahil ito ay masarap na lugar lamang.  Kundi dahil
ito ang lugar na itinalaga ng Dios para sa pagsasama-sama at ugnayan.  Hindi lamang nating tinatanggap
ang payo ng Mga Awit.  Ang Salitang ito ng Dios ay may kinalaman sa pagtataguyod ng tipan ng Dios ayon
sa salinlahi!  Ating pag-uusapan ito sa susunod na palatuntunan ayon sa salinlahi.  Iniingatan ng Dios ang
Kanyang iglesia sa paraan ng tumpak na tahanan at pamilya.  Bakit hinihingi sa isang ama na mag trabaho
ayon sa pawis sa kanilang mga kilay?  Upang mapanatili ang kanyang tahanan at pamilya.  Bakit tinawag
ang ina at maybahay na tapag-ingat ng tahanan?  Upang maturuan at mapangalagaan ang kanyang
pamilya.  Bakit ang mga anak ay nasa palibot ng lamesa?  Dahil sila ay malalambot pa na kailangan ang
pangangalaga at paghubog na maingat ng ama at ina.

Ang ganitong pamilya ay hanggang pangarap lang?  Kakaunti lang ba ang makakasunod dito?  Siyempre,
hindi!  Tayo ay tinawag ng Salita ng Dios upang maupo at sundin na seryoso ang mga ito sa ating buhay.
Walang lunas sa anumang problema at sakit damdamin  sa isang pamilya na hindi umaayon dito.  Hindi
ito magagamot ng iglesia.  Ang mga makasanlibutang dalubhasa sa isipan ng tao at tagapayo ay walang
magagawa sa kanila.  Ang mga magulang ang maglulunas nito!  Nagagawa iyan sa pamamagitan ng
pagsisisi at pagbabalik-loob sa Salita ng Dios.  Ang pamilya na dumadalangin na magkakasama.  Ang
buhay at pagmamahalan at pagsasama-sama sa tahanan ay nagdudulot ng mabuting bunga!  Lahat ng
ito ay nagdudulot ng kasiyahan – isang pinagpalang higit pa sa iniisip mo.
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III. Ang Pinagpalang Kasiyahan

“Narito, ang taong may takot sa PANGINOON, ay pagpapalain ng ganito.”  May ilang diin sa talatang 4 dito
ng Salmo.  Narito ang binigyang-diin:  “Masdan,” ibig sabihin, masdan mong maigi kung ano ang sinasabi
ko!  Pansinin mo ito dahil ito ay mahalagang bagay na may kinalaman sa iyo.  Masdan mo!  Iyan ay para
pagpalain ang lalaki.  Sa ganitong paraan, sa paraan na ang pamilya at sambahayan ng isang lalaki ay
pagpapalain.  Huwag mong lokohin ang iyong sarili sa pag-aakala na ang kasiyahan at kagalakang ito ay
nagmumula sa ibang paraan.  Huwag mong akalain na ikaw ay may mas magandang sagot na
makakapagbigay ng kasiyahan sa buhay mo.  Huwag mong akalain na ang buhay sa labas ng tahanan at
pamilya ay magbibigay sa iyo ng ganitong uri ng kasiyahan.

Kapag ang pinili ng Dios na bigyan ang lalaki ng isang babae at mga anak, ito ang paraan ng Dios na
magbibigay ng kasiyahan sa buhay niya at pagkakaroon ng kakuntentuhan.  Wala nang ibang paraan.  Sa
ganitong paraan:  Masdan mo, ang taong may takot sa PANGINOON, ay pagpapalain ng ganito. 

Hindi ibig sabihin na wala nang paghihirap ang kakatok sa buong buhay mo.  O hindi rin ibig sabihin na
ang buhay sa tahanan ay palaging masaya.  Ang buhay sa tahanan ay isang paggawa!  Ang buhay sa
tahanan ay pwedeng maging mahirap minsan.  Ang kasalanan ang palaging banta na aagaw sa atin sa
kasiyahan sa tahanan.  Pero ang pinag uusapan natin ay isang pamilya na may takot sa Dios.  Na may
lalaki at maybahay at mga anak na natatakot sa Dios.  Ang takot nawa ni Jehovah ay matagpuan sa ating
mga tahanan.  At atin nawang matuklasan ang kagalakan sa tahanan at pamilya.


