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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 128:5-6

“Ang Iglesia At Ang Pamilya”

ni Rev Wilbur Bruinsma

Panimula

Sa ating palatuntunan ngayon, ating naabot na ang ikatlong bahagi ng Mga Awit 128.  Kaugnay sa
unang apat na mga talata, ating pinatungkulan ito sa asawang lalaki, maybahay, at sa mga anak sa
tahanan.  Kahit pa maraming dapat pang sabihin sa paksang ito, hindi ito ipinilit pa ng mang aawit.
Sa halip, isinulong niya ang isang kakaibang paraan ng pantay na pagpapahalaga.  Sa talatang 5 sa
Salmong ito, pinatungkulan ng mang aawit ang mananampalatayang pamilya na magkaugnay sa iglesia.
Ating mababasa:  “Pagpalain ka ng PANGINOON mula sa Zion! Ang kaunlaran ng Jerusalem ay iyo
nawang masaksihan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay!”  Ito ang ugnayan sa pagitan ng pamilya
at iglesia na nais nating lakbayin ngayon.  Ang pamilya na may takot sa Dios ang binubuo ng iglesia
ni Jesu Cristo sa sanlibutang ito. Walang magagawa ang pamilyang may takot sa Dios kung wala naman
ang iglesia.  Hindi iiral ang iglesia at magpapatuloy ito ng walang mga pamilya.  Walang halong
pagiging eksahirado, iyan mismo ang punto ng teksto na ating isasaalang alang dito sa Mga Awit 128.

I.  Pinagpalang Buhat sa Zion

Muli, nariyan ang salitang “pagpapala.”  Ipinapakita ito sa buong Mga Awit 128: na muli, sa talatang
1 at 2 sa talatang 4 at ngayon naman sa 5.  Ang hindi natin lubos maisip dito, ay ang dalawang salita
na ginamit sa Hebreo na isinalin sa salitang “mapalad.”  Ang salitang ito ay may kahulugang “masaya,”
na ating mapapansin sa mga talatang 1 at 2.  Gayunman, ginagamit ng mang aawit ang kakaibang
kataga sa Hebreo sa talatang 5.  Ang literal na kahulugan nito ay “upang sumagana.”  Kaya ang
kaisipang ito ay nagpapahayag dito ng ganito:  Si Jehovah ang magpapasagana sa iyo mula sa Zion.
Ngayon, ang unang katanungang kaugnay dito ay ganito:  Paano gagawin ng Dios sa lalaking may takot
sa Dios ang sumagana?  Ano ang ibibigay sa Kanya ng Dios upang sumagana sa Israel?  Payayamanin
ba siya ng Dios dahil siya ay tahimik na namumuhay sa kanyang tahanan at pamilya?  Bibigyan ba siya
ng Dios ng kalayawan at kaginhawahan?  Gagawin ba ng Dios na madali ang lahat ng mga bagay para
sa kanya?

Alam nating lahat na hindi ito totoo.  Na ang lalaki na sumusunod sa Salita ng Dios sa Salmong ito ay
may katiyakang sasagana at magiging madali ang buhay.  Ang pagpalala na sinasabi dito ay ang
pagpapala ng tipan ng Dios.  Ang tipan ng Dios kaugnay sa pag-ibig at pakikipag kaibigan na itinatatag
ng Dios kasama ng Kanyang bayan kay Cristo.  Ang pagpapala ng tipan na ibinibigay sa atin ng Dios
ay ang katiyakan ng pakikipag kaibigan na ibinabahagi Niya sa atin.
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Ngayon, ating isipin na ang inilalarawan dito ng mang aawit ay isang pamilya na matakot sa Dios.  Ang
lalaki, ang kanyang maybahay, at mga anak ay may pagkilala sa Dios at sa pag-ibig Niya.  Pero harapin
natin ito, na maraming pagkakataon sa buhay na tayo ay may sunod-sunod na mga kahirapan at
pagsubok.  Maraming pagkakataon na tayo ay nagiging abala sa buhay, pero naroroon ang katiyakan
na ang Kanyang bayan  na Siya ay Dios natin at tayo na Kanyang bayan sa ating puso at isipan.
Katunayan, madalas naagaw sa atin ang katiyakan at kagalakan na ibinigay sa atin ng Dios. 

Kaya habang mas lalong dumarami ang ating ibinabahagi sa buhay sa tahanan at pamilya, at kasama
na ang ating mga nakakamit na layunin na nasa Mga Awit, mas lalong kasama natin ang Dios!  Kapag
umuwi na ang ama sa tahanan sa gabi para masiyahan na kasama ang kanyang pamilya, o kapag ang
maybahay ay nagsisikap sa pag-aalaga ng pamilya, o kapag ang mga anak ay nasa ilalim ng
pangangalaga ng mga magulang na mananampalataya, ang Dios ay tumatahang kasama nila!  Ang Dios
ay bahagi ng pagiging malapit Niya sa atin.  Nakakatiyak sila ng Kanyang pag-ibig at pangangalaga,
ang Kanyang kabutihan at pagsama.  At iyan ay isang pagpapala!  Ito ang pinakamagandang pagpapala
ng isang lalaki at ng kanyang pamilya!

Pero may iba na dapat nating maintindihan patungkol sa tipan at pagpapala ng Dios.  Ang Dios ang
nangangasiwa ng tipan na iyan sa Zion.  Ating mababasa talatang 5: “Pagpalain ka ng PANGINOON
mula sa Zion!”  Ang Zion ay isang bundok na nakatayo sa siyudad ng Jerusalem.  Ang sabi sa
pagpapatuloy ng talatang 5:  “Ang kaunlaran ng Jerusalem ay iyo nawang masaksihan sa lahat ng mga
araw ng iyong buhay!”  Ang Zion at bayan ng Jerusalem ay tumutukoy sa parehong lugar.  Ngayon,
mula sa Zion o mula sa Jerusalem, ang Dios ay naghahatid ng pagpapala sa mga pamilyang may takot
sa Dios.  Ibig sabihin, ang mananampalatayang tahanan at pamilya ay nakatayo na malapit kaugnay
sa Zion, o sa Jerusalem.  Ang pagpapala na kanilang tinanggap sa bundok ng Zion, ay hindi mahahati
sa anumang pagpapala sa sinuman.  Sila ay magkasamang bagay:  isang bundok, isang bayan.
Nananatili na mula sa Jerusalem, ang pagpapala ng Dios ay ibibigay sa isang pamilyang
mananampalataya.

Paanong naging ganito ang kaso nito?  Ano ba ang nasa Jerusalem?  Ang templo ay naririto.  Ang lugar
kung saan naririto ang pinili ng Dios.  At matatagpuan din dito ang palasyo ni David – mula sa marangal
na lahi ng Mesias na ipapanganak.  At higit pa, ang bayan ng Dios, ang mga anak ni Jacob, mga
mananampalatayang naninirahan dito na magkakasama sa buhay ng tipan na matatagpuan sa
pagsamba at komunidad.  Ang pagpapala ng tipan ng Dios at yaman ng kaligtasan ay hindi ibinigay ng
Dios sa isang pamilya lang at sambahayan.  Ang tipan ng Dios ay itinatag sa Zion, kasama ang
Jerusalem, at sa kabuuan nito.  Ang tipan at mga pangako ng Dios ay ibinigay sa iglesia sa panahong
iyun.  At mula sa iglesia na ibinahagi ng Dios ang pagpapala sa Kanyang pag-ibig at pakikisama.
Tanging ang pamilya lang na sama-samang pinagpapala sa iglesia ang makakaranas ng kasiyahan ng
pagka malapit sa Dios.  Mula sa Zion darating ang pagpapala.  Mula sa Zion ipinag uutos ng Dios ang
Kanyang pagpapala ng biyaya, kahit ang buhay na walang hanggan, na magliliwanag sa Kanyang bayan
at mga pamilya ng Israel.

Ngayon, ang iglesia din ang pinagpapala ng Dios habang nakikinig sa Salita ng Dios at sa pangangaral.
Sila ay binigyan ng pagpapala sa bahay ng Dios habang nakaupo sa Kanyang paanan na nakikinig sa
Kanya habang kinakausap sila bilang Kanyang mga anak.  Ganito ang lalaki na may takot sa Dios na
nagsasama-sama ng kanyang pamilya ay pinagpapala – palaging nakaugnay sa iglesia.

Muli, wala akong masasabi kundi sabihin ang sinabi ni Calvin sa talatang ito:  “Hindi magiging
makatuwiran sa bawat kaanib na nagnanais kung ano ang may pakinabang sa sarili, habang ang



Page 3 of  5

katawan ay kinakalimutan.  Mula sa ating paggawa ng kamalian, may mabuting dahilan ang propeta…
magsama sama sa pagpapala at pangkaraniwang pakinabang sa Iglesia sa paraan na ipinapakita sa atin
na may mga bagay na magkakasama sa bawat isa, hindi ito iiral kung hiwalay sa iglesia!  Ito ang utos
ng Dios sa Kanyang pagpapala sa ating pamilya mula sa iglesia.

May malawak na nauuso ngayon na hindi nakikita ang halaga ang iglesia at ng pagsama na ginagawa
dito.  Gaya sa maraming mga paaralan sa tahanan, inaakala nila na sila na nasa tahanan ay nasa iglesia
din.  Ang pagsamba ng pamilya ang kailangan nila at ng kanilang mga anak.  Nakikita nila ang
pagtalikod na naghahari sa maraming mga iglesia ngayon at inaakala na magagawa nila ang mabuti
na hiwalay sa iglesia.  Hindi ito totoo.  Ang iglesiang local at ang kanyang katalagahan sa pamilya at
buhay ay kailangan.  Kung saan matatagpuan ang iglesia, matatagpuan mo rin ang pangangaral ng
ebanghelyo na mahalaga sa buhay-espiritual at paglago.  Mahahanap mo ang tungkulin ni Cristo sa
kanila sa pamamagitan ng mga nanghahawakan ng tungkulin.  Nagagalak sila sa mga sakramento na
ibinigay lamang sa iglesia.  Higit pa rito, nagagalak sila sa pakikisama sa mga banal.  Ang lahat ng ito
ay pagpapala ng Dios na ibinibigay sa isang lalaki at pamilya na may takot sa Dios.  At ito ay tunay nga
na sasagana sa isang lalaki at pamilya sa espiritu.

Nauunawaan mo ba ang larawan na inihahatid sa atin dito ngayon ng mang-aawit?  Alam ko na ito ay
bago sa marami sa maka bagong iglesia.  Pero iyan ay mabuti, maganda, masagana, para sa
kapakanan ng Jerusalem.

At iyan ay makikita sa lahat ng mga araw ng iyong buhay – habang ang mananampalatayang pamilya
ay ganito sa tahanan.  Hindi lang pamilya, kundi lahat ng pamilya sa iglesia na makikita ang kabutihan
ng Jerusalem.  Sila ay magtataglay ng habambuhay na kagalakan sa iglesia kung saan sila kabilang na
kaanib.  Pero kapag nagsimulang iwala ito gaya ng inilalarawan sa Mga Awit, kapag ang asawang lalaki
ay naglaan ng panahong malayo sa pamilya, kapag ang maybahay ay hindi na nakikita ang halaga ng
tungkuling ibinigay sa kanyang Dios sa tahanan, kapag ang mga anak ay kasama na lang palagi ng
barkada kaysa sa tahanan, ang mabuting kapakanan ng iglesia ay magpapasimulang mawala.  Kapag
ang mga pamilya ay mahihina, ganun din ang iglesia.  Kung hindi tayo ay magiging tapat sa ating mga
tahanan, hindi tayo makakaasa na magdudulot sa atin ang Dios sa iglesia ng gayon.  Ito ang
katotohanan sa tahanan na may takot sa Dios at iglesia na magkakasama dahil sa Dios.

II.  Salinlahi na Iniligtas

Ito rin ang katotohanan, na kasama sa isinulat ng mang aawit sa talatang 5 na ating mababasa sa
talatang 6:  “Ang mga anak ng iyong mga anak ay iyo nawang mamasdan, mapasa Israel nawa ang
kapayapaan!”  Hindi binanggit dito ang iba pang salinlahi dahil hindi naman sila mabubuhay ng matagal
na makikita pa ang susunod na mga apo sa mga apo – kahit pa hindi naman iyon imosible noon.  Pero
bakit ito sinabi?  Ano ang espeyal tungkol sa makita ila ang kanilang mga apo?  Ito ay dadaloy sa iglesia
at sa tipan.  Nakita mo ba, may pangako na ibinigay kay Abraham nang itatag sa kanya ang tipan.
Sinabi ng Dios na Siya ay magiging kanilang Dios hanggang sa mga apo ng kanyang salinlahi.  Sa
mdaling salita, titipunin ng Dios ang Kanyang salinlahi ng tipan.  Kanyang itatatag ang Kanyang pag-ibig
at pakikipag kaibigan kasama ang mga anak sa mga pamilya sa iglesia.

Napakagandang katotohanan ito!  Nariyan ang umaangkin na hindi ililigtas ng Dios ang susunod na
salinlahi sa iglesia.  Kanilang babaliwalain ang mensahe ng Kasulatan at sasabihin na sa bawat salinlahi
ang Dios ay nagpapasimula ng isang bagong gawain.  Ang pangako ng tipan ng Dios sabi nila, ay hindi
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na totoo ngayon.  Dito, kanilang tinatanggihan na kilalanin ang gawain ng salinlahi sa puso ng isang
sanggol o tinatanaw ang mga bata na anak ng mananampalatayang magulang na tagapagmana ng
langit.  Isang malungkot na pagpapalaki ito sa mga anak!

Pero huwag nating kaligtaan ang katotohanan na tutuparin ng Dios ang pangakong ito ng mga
pamilyang may takot sa Dios.  Na ipagpapatuloy ng Dios ang Kanyang tipan sa lahi ng iglesia na
nakaugnay sa kung ano ang mangyayari sa tahanan at pamilya ng iglesia.  Hindi pwedeng ipalagay na
ang ating mga anak ay kusang maliligtas dahil ipinanganak lang sila sa salinlahi ng iglesia.  Kapag
ganito ang ipinalagay, ang mga anak ay magiging tamad sa mga bagay na espiritual.  Magpapasimula
nilang isipin na ang paglakad sa mga tradisyon ng iglesia at pagiging kaanib ay makakatiyak ng
kanilang kaligtasan.  Ang mga mananampalatayang magulang na mabibigong hubugin ang kanilang
mga anak, tuturuan at didisiplinahin sa takot sa Dios, ay mga bata na lumalaking nakalutang na
espiritual sa iglesia dahil dito nila inaakala sila naligtas sa kasama ang kanilang mga kaibigan.  Ang
iglesia nga ay babagsak din.  Ganito ang nangyari sa bansang Israel.

Pero kapag ang isang lalaki at ang kanyang maybahay na may takot sa Dios at kanilang palalakihin ang
mga anak sa pagtakot sa Dios, ang pagpapala sa kanila ng Dios ay mangyayari buhat sa Zion.  Totoo
ito dahil sa pagkatakot sa Dios gaya sa napansin din natin, sa pagluhod ng kanilang mga tuhod sa
pananalanagin at palagiang pinapatawad  dahil sa krus ni Jesu Cristo.  Kapag ang ama at ina ay may
pagkatakot sa Dios, maingat nilang tinuturuan ang kanilang mga anak tungkol sa kasalanan – hindi lang
sa pangkalahatan, kundi bawat mga kasalanan na hindi dapat gawin ng mga anak.  Pagkatapos
kanilang tuturuan ang kanilang mga anak na dalhin ang mga kasalanan sa krus ni Jesu Cristo na may
tunay na pagsisi at kalungkutan.  Sa madaling salita, si Cristo ang magiging tampok sa tahanan at
pamilyang iyan.  Tuturuan ng mga magulang ang mga anak ayon sa tipan ng Dios at pangako nito.
Ang magulang magpapaginhawa – lalo na kapag ang lahat ay nagiging mali – ang katotohanan na ang
Dios ay nananatiling matapat sa atin ay sa ating mga anak dahil kay Cristo.  Kanilang isusulong ito,
kanilang iingatan ang kanilang pagsisikap upang ang tahanan ay maging ayon sa ibinigay dito sa Salmo.

Ang Dios ay nananatiling matapat sa Kanyang pangako sa paraan ng mga tahanang may takot sa
Kanya, at ililigtas Niya ang Kanyang bayan sa lahat ng salinlahi sa iglesia.  Para sa patunay, tingnan mo
ang iglesia na umiral mula sa pasimula ng panahon hanggang ngayon.  Palagi na lang na ito ay tinipon
sa lahat ng salinlahi.  Pero tingnan mo ang mga tahanan kung saan ang Dios ay nagsasagawa sa gitna
nila at ng Kanyang iglesia.  Kung saan ang pamilya na may takot sa Dios ay abala sa tahanan na
maranasan ang buhay at pagsamba, ang Dios ang nangangalaga sa Kanyang iglesia!  Kailangan nating
makita at masiyahang maranasan ito!  Palagi nating malalim na maging mapagbantay habang abala
sa gitna ng ating mga pamilya.  May layunin ang Dios sa daan sa mga bagay na ito.

III.  Kapayaan sa Israel

Ano ang resulta kapag ang pamilya ay may takot sa Dios?  Kapayapaan sa Israel.  Pansinin mo:  hindi
lang kapayapaan sa inyong pamilya.  Ang isang pamilya na hiwalay sa pakikipisan sa iglesia at sa bawat
isang mananampalataya ay matatapos din sa kamatayan.  Ang mga anak ay magsisipangalat, ang mga
apo din ay gayondin.  Marami ang nakikita natin na hindi kailangan ang iglesia sa ating lipunan ngayon,
sa susunod na salinlahi, mawawala ang pakikisama sa iglersia kundi magiging tamad sa tahanan at
pamilya at sa pagdalo sa iglesia.  Ang pamilya ay hindi nag iisang matatapos.  Hindi ito ang layunin.
Hindi ito ang layunin ng Dios sa pamilya.  Ang layunin ng Dios sa pamilya ay hindi mahiwalay sa Israel.
Ang Israel ngayon ay ang iglesia ni Jesu Cristo.  Kaya iyan ang pangwakas sa buong Salmo na ibinalot
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sa kaunting pananalita:  ang kapayapaan sa Israel!  Ang mapayapang mga tahanan ang gumagawa ng
mapayapang iglesia.  

Kapayapaan sa Zion!  Walang tulad sa kapayapaang ito.  Walang dumadalo sa iglesia na walang
paghihirap at pagtitiis.  Ang mga ama at ina na palaging nagsasabi ng paghihimutok tungkol sa iglesia
at sa kanilang kasamang mananampalataya ay sumusupil sa layunin nila.  Naglilingkod lang sila sa
kanilang mga anak na malayo sa iglesia.  Ang ganyang mga magulang ay nag aakala na gumagawa sila
ng mabuti sa kanilang mga anak.  Inaakala nila na mananatili silang dalisay kasama ang mga anak.
Pero hindi ganito dapat ang nangyayari sa mga tahanan at pamilya, malungkot man sabihin ito.  Ang
paraan ng kapayaan ay inilarawan sa atin ng ganito:  ipanalangin ang kapayapaan sa Zion.  Maligaya
ang bayan kung saan naroroon ang kapayapaan.  Masdan mo, na mapalad ang lalaki na naglilingkod
sa Panginoon.  Kapayapaan – pinagpalang kapayapaan.


