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AWIT 103:13 
“HABAG NG ISANG AMA” 

NI REV CARL J HAAK 
 
Sa Araw na ito ng Sabbath, kung saan ay nagbibigay tayo espesyal na pag-alaala sa pagkatawag at 
pagpapala sa mga ama, tinatawag ko ang inyong pansin sa Salita ng Dios sa Awit 103:13:  “Kung paanong 
ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya.”  
Ang talatang ito mula sa banal na Kasulatan ay sumasapol sa puso sa kung ano ang kahulugan ng maging 
isang ama.  Ipinapahayag ito sa isang salita:  habag.  Nahahabag ang ama sa kanyang mga anak.  
 
Ang Awit 103 ay isang magandang Salmo.  Ito ay namumukod sa buong 150.  Sa Awit na iyon sinasabi ng 
mang-aawit na pupurihin niya ang Panginoon, magsasabi siya ng mabuti tungkol sa Panginoon; at 
tinatawag niya tayo upang itaas ang Dios na kasama niya, at ng lahat ng nasa loob natin.  Upang magawa 
natin ito, sinasabi ng mang-aawit, dapat nating alalahanin ang lahat ng mga biyaya na mayamang 
ibinubuhos ni Jehovah sa atin.  Sinasabi niya sa atin ang pangunahing biyaya ng kapatawaran ng ating 
mga kasalanan.  Halimbawa, sa talatang 3:  “Na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na 
siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman.”  Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag sa atin na ang 
kapatawarang ito ay nakaugat sa kahabagan ng Dios, sa talatang 8:  “Ang Panginoon ay mahabagin at 
mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana.”  Sinasabi pa niya sa atin na ang 
kapatawaran na ipinagkaloob ng Dios sa atin sa Kanyang Anak ay ganap at lubos na kapatawaran.  Hindi 
ito kaunting kapatawaran, talatang 11:  “Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, 
ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila!”   
 
At pagkatapos ay sinasabi sa atin ng mang-aawit kung bakit niya sinasamba ang kanyang Dios higit sa 
anuman.  Sinabi niya na ito ay ang Kanyang habag.  “Ito ay ang habag ng makalangit kong Ama.  
Kinahabagan Niya tayo bilang Kanyang mga anak sa lahat nating pighati sa kasalanan.  Siya ay nahabag 
sa atin sa ating walang pag-asang paghihirap.”  Si Jehovah, ang ganap nating makalangit na Ama, ay 
nahabag sa atin.   Iyan ang sumusuporta sa Kanyang pagiging ganap na Ama.  At dapat magkaroon ang 
tao, Cristianong ama, nitong maka-amang habag ng Dios, kung siya ay tunay na magiging Cristianong 
ama.   
 
Nabasa natin, “Kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang 
Panginoon sa mga natatakot sa kanya.”  Anong kahulugan ng mahabag?  Sasabihin natin, “Habag – 
sinong may gusto niyan ngayon?”  Sa ating mapagmalaki at makasariling panahon, iyan ay itinuturing na 
nakakapagpababa.  Hindi ba natin naririnig ang mga salitang, “Huwag mo akong kahabagan!”   Ayaw ng 
may kapansanan ang iyong habag kundi ang iyong respeto.  Ayaw ng api-apihan ang habag kundi pang-
unawa.  Hindi ba ibig sabihin, kapag may kinahahabagan ka, minamaliit mo siya at ibinababa siya?   
 
Gayunman, nabasa natin na kinahabagan tayo ni Jehovah, na Kanyang mga anak.  At ang habag ng Dios 
ay isa sa Kanyang pinakamagandang mga katangian.  Sinasabi nito sa atin na Siya ay Dios na puno ng 
tapat na kahabagan.  Sinasabi nito sa atin, una sa lahat, na sa ating pinakamagaling na katayuan, iyan ay, 
habang tayo ay nakatayo sa dalawa nating paa sa buo nating nagniningning na pagmamataas, 
tinitingnan Niya tayo at labis ang nakikita Niya upang mahabag.  Wala Siyang nakikitang mabuti.  
Nakikita Niyang kailangan natin ng Kanyang kahabagan.   
 
Iyan dapat ay magpababa sa atin.  Iyan dapat ay sumuri sa ating kapalaluan.  Iyan dapat ay makaaliw sa 
atin.  Ang ating Dios ay hindi Dios na kahoy o bato, hindi nagagalaw, ngunit nahahabag Siya ngayon 
mismo.  At sa Kanyang kahabagan hindi Siya tumitigil sa pagdaloy patungo sa atin sa Kanyang kaawaan.  
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Ang kahabagan ng Dios ay ang Kanyang pag-ibig sa anyo ng magiliw, nakalulusaw na kaawaan para sa 
Kanyang mga hinirang kay Cristo habang nakikita Niya tayo sa lahat nating kahinaan, pagdurusa, 
paghihirap, at kasalanan. 
 
Ang salitang “habag” ay nangangahulugang maging malambot, ang magkaroon ng magiliw na 
pagmamahal.  Ipinahihiwatig nito na tayo na layon ng pag-ibig ng Dios sa ating sarili ay mga kahabag-
habag na makasalanan.  Gayunman ay binigyang-pansin tayo ng Panginoon at alang-alang sa Kanyang 
pangalan ay kinahabagan tayo at ipinagkaloob sa atin ang buo at walang bayad na kaligtasan.  Ito ay pag-
ibig ng Dios sa anyo ng magiliw, nakalulusaw na kaawaan para sa sarili Niyang mga hinirang habang 
nakikita Niya sila sa kanilang kahinaan, pagdurusa, at kasalanan.  Iyan ay isang magandang bagay.   
 
Ang habag ay isang aspeto ng Kanyang walang hanggang pagiging Ama.  Sapagkat kung paanong ang 
ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya.  
Bilang makalangit nating Ama, Siya ang Dios na nabagbag ng walang hanggang kahabagan para sa atin at 
ibinigay sa atin ang Kanyang Anak upang tayo ay iligtas. 
 
Ngayon, ang katotohanang iyan ng maka-amang habag ni Jehovah ay dapat makita sa Cristianong ama.  
Sapagkat ang halimbawa ng buo nating buhay ay ang maging banal gaya ng Dios na banal, iyan ay, upang 
itulad ang ating buhay sa Dios.  Halimbawa, sa pag-aasawa dapat tayong mabuhay gaya ng Dios na 
nabubuhay kasama ng Kanyang kasintahang babae, ang iglesia.  Samakatuwid, bilang mga ama, dapat 
nating naising iayon ang makalupa nating pagiging magulang at pagiging ama sa Kanyang makalangit na 
pagiging ama at pagiging magulang.  Sinasabi ng Dios, “Ipinakita Ko sa iyo ang Aking habag bilang Aking 
anak.  Ako ang iyong ganap na halimbawa.  Kung paano akong nahabag, gayon ka rin mahahabag sa 
iyong mga anak.”  Dapat mong linangin ang relasyon sa iyong mga anak kung saan ay hinahangad mong 
masalamin ang maka-amang habag ng Dios.   
 
Oo, iyan ay tiyak na nangangahulugan na bilang ama ikaw ay tinawag upang tugunin ang makalupa 
nilang pangangailangan.  Dapat mong punuin ang kanilang mga tiyan.  Dapat mong damitan ang kanilang 
mga likod.  Dapat mong bubungan ang kanilang mga ulo.  At, oo, iwanan sila ng mana.  Ngunit kasindak-
sindak na bagay kung iyan ang kahulugan ng pagiging ama sa iyo – kung iyan lang ang kahulugan niyan sa 
iyo – kung hindi ka mapanalanging gumagawa ng klima ng espiritual na init sa inyong tahanan, ng awa at 
habag at pagmamahal sa iyong anak.  Dapat kang tumulad sa Dios, puno ng kahabagan at pagmamahal 
at awa kay Cristo para sa iyong anak.  Huwag mong sabihin, “Ah, ang habag na iyan ay para sa mga 
mahihina.”  O, hindi.  Bilang ama dapat mong ihayag ang habag ng Dios.  Iya’y nangangahulugan na hindi 
mo dapat payagan ang pagiging malamig, paglayo, sama ng loob, hinanakit na maging pangkalahatang 
damdamin ng inyong tahanan.  Kung papayagan mong iyan ang maging pangkalahatang damdamin ng 
inyong tahanan sa pagitan mo at ng iyong anak, kung ikaw ay may sala sa mga bagay na iyon, kung ikaw 
ay may sala sa pang-aabuso sa iyong anak, kung ikaw ay may sala ng pagtatanim ng hinanakit at sama ng 
loob at paglayo at pagiging malamig sa kanila, ikaw ay nagiging di makadios.  Hindi ka katulad ng Dios!  
 
Ito ang tanong na dapat nating harapin bilang mga Cristianong ama ngayon:  Nais mo ba ang Dios na 
maging uri ng magulang sa iyo gaya mo sa iyong mga anak?  Mga ama, ikaw at ako ay nahaharap sa 
tanong na iyan ngayon sa Salita ng Dios.  Nais mo bang isipin ng iyong mga anak ang puso ng Dios gaya 
ng iniisip nila sa iyong puso?  Iyan ay mabigat na tungkulin.  Sasabihin mo, “Hindi ko iyan naisip nang 
ako’y mag-asawa.  Hindi ko iyan naisip nang magsimula akong magkaroon ng mga anak.  Ibig mong 
sabihin sa akin, pastor, na lahat ng mga palagay ng anak ko tungkol sa Dios ay dapat ding maging ayon sa 
nakikita nila sa akin bilang ama?”  Ang sagot ko sa ‘yo, “Oo.  Iyan ang katuruan ng Salita ng Dios.”  Iyan 
ang dahilan kung bakit tayo nanginginig.  Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating lumuhod sa harap 
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ng Dios.  Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng banal na Kasulatan.  Iyan ang dahilan kung bakit 
kailangan natin ng tapat na iglesia ni Jesu Cristo upang magturo sa atin.  At iyan ang dahilan kung bakit 
kailangan natin ang isa’t isa sa bahay ng Panginoon.  Dapat tayong gumawang sama-sama bilang mga 
lalaki ng Dios, upang maging mga ama tayo kay Cristo.    
 
Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo, bilang lalaki ng Dios, asawa, ama, na higit na makilala ang 
iyong Dios – higit at higit tungkol sa Kanya.  Ano ang iisipin ng ating mga anak sa kanilang makalangit na 
Ama?  Karamihan sa sagot ay matatagpuan sa iyo, lalo na doon sa mga taon ng pagkakaisip at bago pa 
makapag-aral.  Ah, hindi tayo perpekto.  Kaya nga ang pagsisisi ay kinakailangan sa ating buhay sa harap 
ng ating mga anak.  Subalit, kung magalit tayo sa mga anak na iyon; kung sa ating kabiguan ay masampal 
natin sila sa mukha; kung hindi tayo gumagamit ng matalino, matatag na biblikal na disiplina na 
inilalapat sa kanilang mga puwet; kung sa halip ay sinisigawan at tinatawag natin sila ng kung anu-anong 
katawagan at wala tayong panahon sa ating mga anak – kung ganyan ang ginagawa natin at winawalang-
bahala bilang di-mahalaga at nagpapatuloy tayo sa gayong halimbawa sa buhay, kung gayon tayo ay 
nagiging di-makadios.  Ano ang iisipin ng paslit na batang lalaki, ng paslit na batang babae, kapag 
tinuturuan mo silang itiklop ang kanilang mga kamay at manalangin, “Ama namin na nasa langit”?  
Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na tumingin sa langit at maniwala na sila ay mahalaga sa 
kanilang makalangit na Ama?  Iyan ay nangangahulugan na dapat matiyaga, higit sa lahat mong palakihin 
ang iyong anak, mula sa Salita ng Dios.  Dapat mong naising tumulad sa halimbawa ng iyong makalangit 
na Ama. 
 
Ang iyong buhay, kung gayon, bilang ama ay dapat maging huwaran.  Wala nang labis na nakakalito sa 
isang bata gaya ng pagpapabago-bago.  Hindi lamang tayo dapat magsalita tungkol sa biyaya ng Dios.  
Hindi lamang tayo dapat masiglang umawit tungkol sa kamangha-manghang biyaya ng Dios kung saan 
tayo ay may utang.  Dapat natin itong ipamuhay sa harapan nila.  Sinalita ito ng ating Panginoon nang 
magsalita Siya tungkol sa masakit na katotohanan ng pagpapaimbabaw.  Sa Mateo 23 nagsalita Siya 
tungkol sa mga Fariseo na nagsalita ngunit hindi gumawa; sa mga Fariseo na nagpapataw ng mga 
tungkulin sa iba hanggang ang isang tao ay bigat na bigat na at hindi na kayang makatayo, ngunit, sinabi 
ng Panginoon, hindi sila nag-angat ng daliri upang alisin ang pasanin.  Sinabi nila ang dapat nilang gawin 
subalit hindi nila ito ginawa. 
 
Iyan ay nangangahulugan na maaari tayong maging marunong sa banal na Kasulatan, makapagsasalita 
tayo tungkol sa katapatan, paggalang sa may kapangyarihan, at moral na alituntunin, subalit kung bigo 
tayong bigyan sila ng anyo, kung gayon ay hindi natin nakikita ang sarili nating mga kasalanan.  At nililito 
natin ang ating mga anak.  Kung lumalakad ka sa kawalang-katapatan, kung wala kang paggalang sa may 
kapangyarihan sa mamamayan, sa may kapangyarihan sa iglesia, kinakargahan mo ang iyong mga anak 
ng pabago-bagong halimbawa.  At iyan ay lilikha sa kanila ng pangungutya sa ebanghelyo.  
 
Hindi natin maloloko ang ating mga anak.  Alam nila ang katotohanan ng ating buhay.  Maaari tayong 
may sala sa pinakamalinaw na pagbabagu-bago at sinusubukan itong pakintabin sa pamamagitan ng 
matalinong paggamit ng mga salita.  Sinasabi mo sa iyong mga anak sa kanilang pagtatalakan sa isa’t isa, 
“Hindi ka dapat mawalan ng pagpipigil tulad niyan.  Mag-isip ka muna bago ka magsalita.  Igalang mo 
ang iyong ina.”  At sinabi mo iyan sa maliit mong anak.  Sampung minuto pagkatapos nakita ka nilang 
umuwi at dahil sa kaunting pagpapagalit ay sumabog ka sa iyong asawa, masasakit ang iyong salita, 
nawalan ka ng hinahon, at sa kawalang-malay ay lumapit sila at sinabing, “Tatay, hindi ba kawalang-
pagpipigil ‘yan?”  At sasagot ka, “Lumugar ka ha.  May matuwid akong galit.  Minamasama mo ako, ikaw 
na bastos ka!”  Iyan ay magtutulak sa anak mo sa galit.  Magkakamali ang kakayahan ng anak mo na 
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makilala ang matuwid na galit mula sa pagmamataas.  Gagawin sila nitong sutil.  Hindi nila igagalang ang 
may kapangyarihan sa ganoong paraan. 
 
Iyan ay nangangahulugan na bilang ama nais mong linangin ang klima ng pagiging malapit at espiritual 
na init sa inyong tahanan.  Iyan ay bahagi ng habag ng Dios.  Sa Kanyang habag ang Dios ay lumalapit sa 
atin sa kaawaan.  Ang habag ng Dios sa atin ay hindi ang habag ng isang milyonaryo na nagsasabing, “Eto 
ang donasyon upang makatulong.  Pero huwag mong dalhin ang mga taong iyon sa labas ng pintuan ko.”  
Sa Kanyang habag, ang Dios ay gumawa ng pagtubos para sa ating mga kasalanan.  Binura Niya ang ating 
utang.  Ngunit hindi Siya nasiyahan doon.  Hindi siya nasiyahan lamang na ang ating kapanganakan ay 
naitala sa langit, upang kupkupin tayo sa dugo ni Cristo, at upang iwan ito sa kahong salansanan doon sa 
isang dako sa langit.  Hindi, nais ka Niya, nais ka Niyang makasama Niya, nais Niyang matamasa mo ang 
Kanyang pakikisama.   
 
Ang talinghaga ng alibughang anak – naaalala mo ang tungkol sa ama na tumanggap sa suwail na anak?  
Paano siya tinanggap ng ama?  Tinanggap ba niya ang suwail niyang anak sa isang malamig at legal na 
paraan lamang gaya ng isang abogado sa likod ng saradong pintuan na pumipirma ng mga papeles?  
Hindi, kinahabagan niya siya.  Tinanggap niya siya sa kalapitan ng tali ng tipan.  Mababasa natin na 
habang malayo pa ang anak, ang ama ay nahabag at tumakbo at sumubsob sa kanyang leeg at hinalikan 
siya.  Hindi niya sinabing, “Mabuti naman at natauhan ka na, ikaw na rebelde.  Sinayang mo ang mana 
mo.  Ayokong mapahiya sa harap ng mga kapitbahay, mabuti pang pumasok ka na.”  Hindi, kinuha Niya 
tayo mula sa kulungan ng baboy, mula mismo sa impierno, at ibinalik Niya tayo sa Kanyang sarili sa 
kalungkutan.  Nang bumalik ang anak, sa biyaya ng Dios, sa mapagpakumbabang pagkasuklam sa sarili, 
ano ang nakita niya sa kanyang ama – paglayo?  Hindi, ang ama ay hindi nasiyahan sa anuman maliban 
sa pagkakalapit.  Tumakbo siya sa kanyang anak, niyakap ang kanyang anak, sinuotan ng damit ang 
kanyang anak, nilagayan ng singsing ang kanyang daliri, inanyayahan siya sa isang handaan.  
 
Kaya gayundin, bilang mga ama, dapat nating ipakita ang tipan ng pagiging malapit at espiritual na init ni 
Cristo sa ating mga anak.  Nakapagpasya ka na ba na makikita ito ng iyong mga anak sa iyo?  O sinasabi 
mong, “Nakakapagod sila.”  Nais kong sabihin ito nang may paggalang.  Sa palagay mo ba ikaw at ako ay 
nakakapagod sa Dios?  Paano tayo kumikilos sa harapan ng Dios?  Ah, pinarurusahan Niya tayo bilang 
banal at matuwid na Ama.  Subalit Siya ay puspos ng kahabagan.  Sasabihin mo, “Pero hindi ko 
maintindihan kung nasaan ang mga batang iyon, lalo na ang mga kabataan.”  Hayaan mong tanungin kita 
ulit, “Hindi mo ba naiisip na ikaw at ako ay nangangailangan ng walang katapusang pang-unawa, 
pagtitiis, at karunungan mula sa Dios sa atin na hindi maunawaan, salawahang mga nilalang ng 
kasalanan?  Kung ganyan ang Dios sa atin, ano tayo dapat maging?”  Hindi, hindi ibig sabihin na 
hahayaan mong magpatakbo sa inyong lahat ang iyong anak.  Mayroon dapat isang tao na namumuno 
sa bahay, at iyan ay ang magulang.  Subalit hindi mo maisasagawa ang pamumuno nang walang 
kahabagan.  Kailangan mong makita ang sarili mong mga kasalanan.  At kung maunawaan mo ang sarili 
mong mga kasalanan, mauunawaan mo ang iyong mga anak.  Sa gayon ay mauunawaan mo kung bakit 
nila ginagawa ang ginagawa nila.  Kaya nga iyan ay masakit, tama?  Bilang sumasampalatayang ama, 
nakikita mo ang sarili mong kasalanan sa sarili mong mga anak, hindi ba?  Hindi ba iyan nagbibigay sa iyo 
ng isang uri ng kahabagan at pang-unawa at karunungan kung paano sila pakikitunguhan?  Iyan ay 
nangangahulugan na napagpasyahan mo ng maging malapit sa kanila.   
 
Ngayon maaaring hindi kayo magkatulad ng panlasa.  Maaaring iniisip mong ang maliit mong anak ay 
magiging mekaniko, karpintero, henyo sa computer.  Magiging matalas siya gaya ng pakong matulis sa 
negosyo.  At lumalaki siya at nagpapakita ng kawalang-interes sa anuman sa mga bagay na iyon at nakita 
mo siya sa piyano.  Gusto niya ng musika.  At wala kang pakialam tungkol diyan.  Hulaan mo?  Iyan ay 
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nangangahulugan na kailangan mong pumunta sa piyano at maging interesado sa mga bagay na iyon 
kasama niya.  O ang iyong dalagita ay magiging maingat at ugaling babae.  At sa halip na ganoon gusto 
niya ng dumi – maraming dumi sa likod-bahay.  Hindi siya ang inilarawan mo.  Kung gayon, dapat mo 
nang pag-aralan na sumama sa kanya sa likod-bahay at makipaglaro sa kanya sa kahon ng buhangin kung 
iyon ang gusto niya.  Huwag kang magalit sa kanila dahil hindi sila ang ninais mo para sa kanila o 
inaasahan mong magiging interes nila.   
 
Hindi mo mayayapos ang kinamumuhian mo.  Ilang beses tayong lumalapit sa Dios bilang mga anak ng 
Dios?  Palagi, at hindi Niya tayo tinatanggihan, hindi ba?  Kung gayon, huwag mong sabihin sa iyong 
anak, “Umalis ka nga.  Huwag mo akong buwisitin.”   
 
Kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga 
natatakot sa Kanya.  Tiyak ko na bilang mga ama, kapag narinig natin ang Salita ng Dios ngayon, 
nakakaramdam tayo ng matinding sakit ng pagkakasala at pagkukulang.  Madalas nating iniisip, bilang 
ama, na hindi gawang panlalaki ang magpahayag ng ating pagkakamali sa harap ng ating asawa o mga 
anak.  Kung minsan, mga kapatid, kailangan nating gawin iyan, dapat nating gawin iyan.  Hindi inaasahan 
ng sumasampalatayang anak na ikaw ay maging perpekto.  Subalit mayroon siyang karapatan na 
asahang ikaw ay maging tapat.  Kailangan nating gumuguol ng oras na nakaluhod sa pagsisisi sa ating 
mga kasalanan.   
 
Ngunit hindi natin iiwan itong Salita ng Dios na nawawalan ng pag-asa.  Hindi, iiwan natin itong Salita ng 
Dios na nagagalak.  Kung gaano natin isinasaalang-alang ang ginawa ng Dios para sa atin, anong habag 
ang ipinakita Niya sa atin, mas lalo tayong mababagbag na isagawa ang kahabagan sa ating mga anak.  
Kinahahabagan Niya tayo.  Pinili Niya tayo kay Cristo, hindi dahil tayo ay mas mabuti o mas marangal.  
Tayo ang pinakamaliit.  Wala tayong karapatan.  Subalit alang-alang sa Kanyang pangalan niloob Niyang 
magkaroon ng kahabagan sa atin.  O, anong habag! Ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang mamatay sa 
krus ng Kalbaryo.  Tingnan mo iyon, ang kahihiyan, ang paghihirap, ang kadiliman.  Tiniis ni Jesus ang 
alam ng Ama na hindi natin kayang tiisin.  Ibinigay Niya ang Kanyang Anak upang gawin iyon para sa atin.  
At sa buong buhay natin iniingatan tayo ng makalangit nating Ama at binubuhat tayo at 
ipinagsasanggalang,  pinatatawad tayo at inilalapit tayo at kinahahabagan tayo.   
 
Ngayon kapag nakita ng ating mga anak na tayo ay nabubuhay na may kamalayan sa gayong kahabagan, 
sila ay mahihikayat na tumingala sa langit.  Sa gayon ay magkakaroon sila ng takot kay Jehovah.  Hindi 
sila labis na matatakot kay Jehovah, kundi sila ay tatayong may pagkamangha sa kanilang makalangit na 
Ama, sa biyaya ng Dios.  Sa pamamagitan ng Kasulatan sila ay makikinig sa Kanya at susunod sa Kanya.  
Hindi ba iyan ang ninanasa natin higit sa anupaman?  Hindi ba iyan ang ninanasa mo para sa iyong mga 
anak – na makilala nila ang kanilang makalangit na Ama?  Aba, mamamatay tayo para diyan! Hindi ka 
tinawag ng Dios para mamatay dahil diyan.  Tinawag ka ng Dios upang mabuhay at ipakita sa iyong mga 
anak ang kahabagan ng isang ama.   
 
 
Manalangin tayo. 
 
Makalangit na Ama, pagpalain mo kami bilang mga taong ama upang lumapit kami sa Iyo para sa 
karunungan at kalakasan.  Pagpalain Mo ang aming mga anak.  Ipagkaloob Mo sa amin ang lahat naming 
pangangailangan.  Amen. 


