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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Awit 145:4

"Pagpapatuloy Mula Sa Isang Henerasyon Hanggang Sa Susunod"

ni Rev. Carl Haak

Sa dalawang naunang mensahe tinalakay natin ang biblikal na katotohanan ng pagpapatuloy ng mga banal,
ang pagkatawag ng bawat mananampalataya na magtiis hanggang sa wakas.  At nakita natin na ang pagtitiis
na ito ay mangyayari lamang sa biyaya ng Dios sa pamamagitan ng Kasulatan, sapagkat sinabi ni Jesus,
“Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na
walang hanggan; at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin.”  

Ngayon nais nating tingnan ang katotohanan ng pagpapatuloy ng mga banal hindi gaanong mula sa
indibidwal na pananaw, ng pagkatawag ng bawat mananampalataya upang magpatuloy sa sarili niyang buhay
ng pananampalataya, kundi ang pagpapatuloy ng mga banal sa bawat henerasyon.  Nang inihatid ka ng Dios
sa kaligtasan kay Jesu Cristo, inihatid ka sa tipan ng Kanyang pag-ibig at pakikisama, nanasain mo rin na ang
Kanyang mga paraan at katotohanan at kaligtasan ay nagpapatuloy sa lupa mula sa isang henerasyon
hanggang sa susunod.  Mababahala ka tungkol sa sarili mong henerasyon, at mababahala ka rin sa
pagpapatuloy ng iglesia, na ito ay makapagtiis mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod.  Dapat
magkaroon ng pagpapatuloy mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod.

Mababasa natin ito sa Awit 145:4:  “Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa,
at ipahahayag ang iyong mga gawang dakila.”  Ang tipan, iyon ay, ang bigkis ng banal na pakikisama sa Dios
at iglesia, ay nagpapatuloy sa paraan ng isang henerasyon na tapat na nagtuturo sa susunod na henerasyon
ng kamangha-manghang mga gawa at makapangyarihang gawa ng Dios.

Ang Awit 145 ay ang huling awit na isinulat ni David.  Ito ay bantayog ng papuri sa karingalan at
kaningningan ng Dios.  Ito ang awit ng papuri ni David.  Ito ay isinulat matapos ang buong buhay na pagtitiis
sa mga pagsubok at mga kalungkutan, pagka-uhaw sa Dios.  Sa wakas, lahat ng mga ito ay dumating sa
isang kresendo sa puso ni David at niluluwalhati niya ang Dios sa awit na ito.  Ito, kung gayon, ang naiwan
sa puso ng isang matandang lalaki, ng matandang anak ng Dios.  Ano ang natira?  Mga papuri sa Dios.

Nagsimula si David sa awit sa pagsasabing ang Dios ay kanyang Hari at Siya’y kanyang papupurihan bilang
makapangyarihang Pinuno at tapat na Tagapangalaga na lumikha ng katapatan sa puso ni David.  Nagpatuloy
pa siya sa pagsasabing araw-araw niyang pupurihin ang Dios.  Anuman ang kalagayan sa araw na iyon, ang
kondisyon sa araw na iyon, araw-araw niyang luluwalhatiin ang Dios.  Sa talatang 3 sinasabi niya na “dakila
ang Panginoon, at sa papuri'y lubhang karapat-dapat, at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat.”
Kasing-dakila ng kanyang Dios, napakadakila, sabi ni David, ang mga papuring dapat nating ibigay sa Kanya.
Ang Kanyang kadakilaan ay hindi masukat.  Kaya ang pagpupuri sa Dios ay dapat patuloy at patuloy.  Ang
papuri sa Dios dapat ay walang kinikilalang panahon, walang wakas, walang katapusan sa lupa.
  
Pagkatapos tila baga sa kaluluwa ni David ay nagtatanong siya:  “Ngunit paano mangyayari iyon na ang
papuri sa Dios ay magpapatuloy pagkatapos ko, pagkatapos kong mamatay?  Paanong mangyayari na ang
mga papuring iyon ay hindi mamamatay, hindi titigil, at hindi malilimutan sa lupa?”  Ganito iyon:
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“Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa, at ipahahayag ang iyong mga gawang
dakila.”  

Pagkatawag, kung gayon, ng bawat sumasampalatayang henerasyon na purihin ang Dios hanggang sa
susunod, upang mapuri ng susunod na henerasyon ang Dios at ang mga papuri sa Dios ay magtagal dito sa
lupa, hanggang sa wakas. 

Ito ay dakilang pagkatawag, hindi ba?  Bawat henerasyon ng mga Cristiano ay dapat tiyakin na ang
henerasyong kasunod nila ay maririnig ang tungkol sa makapangyarihang mga gawa ng Dios.  Mapapansin
mo iyan sa talatang binasa ko na ito ay hindi iniutos, kundi ipinahayag bilang katotohanan, isang
kapahayagan.  Ito ay mangyayari.  Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang Iyong mga gawa.
Sa ibang lugar sa Kasulatan ito ay iniuutos ng Dios.  Halimbawa, sa Awit 78, mababasa natin:  “Sa Jacob
siya'y nagtatag ng patotoo, at sa Israel ay nagtalaga ng kautusan, na kanyang iniutos sa aming mga
magulang, upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman.”  Ito ay hindi utos sa Awit 145, kundi
pagpapahayag,  pagpapahayag ng gagawin ng biyaya.  Kapag ang henerasyon ay tunay na nabubuhay sa
pagkamangha at sa pag-ibig sa gawa ng Dios, pupurihin nila ang mga bagay na iyon hanggang sa susunod
na henerasyon.  Ano ang isinagot ni Pedro at Juan nang inutusan silang huwag magsalita sa pangalan ni
Jesus?  Sinabi nila:  “Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig.”  Kapag ikaw
at ako ay tumayo sa pagkamangha sa kagila-gilalas na mga gawa at biyaya ng Dios, di-maiiwasang purihin
natin ang Kanyang mga gawa hanggang sa susunod na henerasyon.

Ang Dios ay hindi nagsisimulang muli sa bawat henerasyon.  Ang Dios ay hindi naghuhulog ng bagong Biblia
mula sa langit sa bawat henerasyon.  Nagpapatuloy Siya mula sa bawat henerasyon.  Inilalagay Niya ang
pundasyon, at nagtatayo Siya sa pundasyong iyon sa bawat henerasyon.  Balak Niyang turuan ng mas
matandang henerasyon ang bagong henerasyon upang magtiwala at sumunod, upang magalak at umibig,
upang purihin ang Dios.  Dapat natin itong gawin, hindi sa isang pormal na paraan lamang, gaya ng
pagsasalin ng walang katuturang mga patay na tradisyon.  Kundi ang bawat henerasyon ay dapat maalab,
mapagmahal na ibahagi ang pagkaalam sa katotohanan.  Sa pamamagitan ng bibilikal na katotohanan na
natutuhan mo mula sa iyong Dios, dapat mo itong panatilihin, at dapat mo itong isalin sa henerasyong
kasunod mo.  Ang paraan na maibahagi ang katotohanan ng Dios sa hibla ng susunod na henerasyon, sa
kanilang isipan, sa kanilang puso, sa kanilang buhay ay ituturo sa kanila ng henerasyong nauna sa kanila,
ibabahagi sa kanila sa pag-ibig ang katotohanan ng Dios.  Dapat nating purihin ang Kanyang mga gawa.
Dapat nating ipahayag ang makapangyarihan Niyang mga gawa, ang Kanyang mga gawa na naging sanhi
ng pagkagilalas at pagkamangha.

Ano ang mga gawang iyon na dapat nating ibahagi sa darating na henerasyon?  Sila ay kasing-lawak ng
walang hanggan, sila ay kasing-lalim ng puso ng Dios, sila ay kasing-ganda ng Dios, sila ay kasing-dami ng
mga buhangin sa tabing-dagat na hindi kayang bilangin.  At lahat ng mga gawang ito ay nagsasabing, “Ang
Dios ay napakadakila.  Ang Dios ay makapangyarihan.”  “O Panginoon, napakarami ng iyong mga gawa! Sa
karunungan ay ginawa mo silang lahat, ang lupa ay puno ng iyong mga nilalang” (Awit 104:24).  Sila ang mga
gawa ng Dios sa paglikha; nang salitain ng Dios ang lahat ng bagay upang mabuhay upang ang mga aklat
ay maisulat tungkol sa paglikha ng Dios at ang kalahati ay hindi pa nasasabi.  Ang dakilang Manlilikha:  Dios.

Nariyan ang gawa ng kaligtasan ng Dios na higit na kagila-gilalas sa gawa ng paglikha, ang kaligtasan na
dumadaloy mula sa walang hanggang puso ng Dios, mula sa Kanyang sariling kalooban at paghirang upang
ibigay ang Kanyang Anak para sa mapanghimagsik at maruruming makasalanan upang ang Kanyang dakila
at maluwalhating pangalan ay makilala.

Nariyan ang gawa ng probidensya ng Dios.  Iyon ang pangunguna ng Dios sa lahat ng mga bagay ngayon,
upang maghatid sa ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan kay Jesu Cristo.
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Ang lahat ng mga gawang ito, itong mga makapangyarihang gawa ng Dios, at napakamarami pang iba, ay
magpatotoo na ang Dios ay dakila.   Dakila ang Panginoon, at sa papuri'y lubhang karapat-dapat.

Hindi natin pinag-aaralan ang mga gawa ng Dios bilang pagwawakas sa kanilang sarili.  Kundi ang mga gawa
ng Dios ay nagtuturo sa Dios mismo bilang Isang maluwalhati.  Sinasabi natin ang Kanyang kadakilaan.  Ang
mga gawa ng Dios ay nagsasabi sa atin tungkol sa Dios.  Ang kalangitan, Awit 19, ay nagsasabi ng
kaluwalhatian ng Dios.  Ang gawa ng kaligtasan, ang krus, ang nagsasabi sa iyo tungkol sa Dios.  Sinasabi
nito sa iyo ang tungkol sa di-masukat, napakalalim na pag-ibig ng Dios.  Sinasabi nila ang Kanyang dakila at
maluwalhating mga gawa para sa iyo at para sa akin.  Sinasabi nila ang ginawa ng Dios para sa atin.

Dapat nating sabihin, kung gayon, sa darating na henerasyon ang lahat ng kagila-gilalas na mga gawa ng
Dios gaya ng pagsasabi nila tungkol sa Dios at gaya ng pagkakagawa nilang lahat para sa atin.  Iyan ang
ating dakilang pagkatawag, iyan ang ating tungkulin.  Ang pangkaraniwang paraan ng Dios sa paghuhubog
sa mga bata sa pagiging lubos na pagkatalaga, pag-iwan sa sarili, matalino, magpag-isip, mapagmahal, hinog
na mga Cristiano ay sa pamamagitan ng mga magulang na nagtuturo at inihahalimbawa ang isang nakasentro
sa Dios, mangha sa Dios, tubog sa Bibliang pananaw sa sanlibutan sa kanilang mga anak.  Iyan ang
pangkaraniwang paraan, oo.  Inilalapat ng Dios para sa paglilingkod sa Kanya yaong mga kinuha mula sa mga
yungib ng kasamaan.  Hindi lahat ng dakilang pinuno ng iglesia ay pinalaki ng isang matapat na ina.  Hindi
lahat ng matatanda ay mula sa isang matatag na pamilyang Cristiano.  Kundi karaniwang ginagamit ng Dios
ang mga magulang na nagtuturo sa kanilang mga anak.  At sa paraang ito ng pagtuturo hinuhubog ng Dios
ang henerasyong darating upang maging nakasentro sa Dios, mangha sa Dios, tubog sa Bibliang henerasyon
ng mga banal na Cristiano.

Mula sa paniniwalang ito na ang mga sumasampalatayang magulang ay nagsasaayos ng mga Cristianong
paaralan.  Mula sa paniniwalang ito tayo ay sumasama sa biblikal, Reformed na iglesia.  Mula sa paniniwalang
ito hindi isinusuko ng mga ama ang kanilang pagkatawag kundi nakikita ang kanilang sarili bilang
pangunahing guro at tagahubog ng isip at puso ng kanilang anak.  Tinuturuan natin sila ng nakasentro sa
Dios, tubog sa Bibliang buhay.  Iyan ang ating pagkatawag.  At ibig sabihin niyan, mga ama at mga ina, na
dapat nating punuin ang ating mga bibig ng Salita ng Dios.  Dapat nating ihatid ang kamangha-manghang
mga gawa ng Dios upang dalahin sa buong buhay natin:  sa seks, sa isports, sa trabaho, sa pag-uugali, sa
pag-aasawa.

Dapat mo itong isipin kapag ikaw ay nakikipag-date.  Sa iyong pag-aasawa, kapag binigyan ka ng Dios ng
mga anak, at iyan ang dahilan kung bakit pinagsama Niya kayo sa pag-aasawa – upang magkaroon ng mga
anak (iyan ay mahalagang dahilan na pinagsama kayo kahit paano) – sa gayon ay tinawag kayo upang isalin
ang biblikal na katotohanan sa inyong mga anak.  Kaya, kapag mayroon kang ka-date, kailangan ninyong
itanong sa isa’t isa:  “Magkasama ba tayo dito?  Ito ang magiging trabaho natin.”  Kailangan mong sabihin
sa kanya:  “Kasama ba kita dito?”  Kailangan mong sabihin sa kanya:  “Magkasama ba tayo dito?  Nagkikita
ba tayo ng mata sa mata?  Ang ganito rin bang katotohanan ang nag-aalab sa iyong kaluluwa?  Alam ba natin
ang ating pagkatawag?  Ang pagkatawag natin ay upang palakihin ang ating mga anak sa daan ng
Panginoon.  Nakikita mo ba iyon?”  Kung hindi niya nakikita iyon, walang pag-aasawa!

Hindi lamang sinabi sa atin na ito ang ating pagkatawag, kundi sinasabi sa atin ng Salita ng Dios kung paano
ito gawin.  Pansinin ang binasa natin:  “Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa,
at ipahahayag ang iyong mga gawang dakila.”  Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagluluwalhati,
pagpupuri sa mga gawa ng Dios hanggang sa susunod na henerasyon.  Ang ating mga papuri ay dapat
magdala ng katotohanan sa susunod na henerasyon.  

Sinsabi ng Salita ng Dios na ang paraan para dalhin natin ang katotohanan ng Dios sa ating mga anak ay
hindi dapat sa isang tuyo, walang emosyon, patay, walang pakialam na paraan ng pagtuturo tungkol sa Dios.
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Dapat nating maunawaan na hindi lamang tayo nagtatabi ng kaalaman sa utak ng susunod na henerasyon.
Sinasabi ng teksto na ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa.  Hindi nito
sinasabi na “magturo,” bagama’t ito ay totoo din naman.  Kundi sinasabi nito na purihin.  Bakit ito sinabi sa
ganoong paraan?  Ang pagpuri ay pagdakila sa Dios.  Kaya ang kaisipan ay ito:  Mula sa pagdakila sa Dios,
pagdakila sa katotohanan ng Dios, ang katotohanan ay dinadala sa susunod na henerasyon.  Isalin ang
katotohanan sa pamamagitan ng papuri.  Ang mataas na tawag ay nakasalalay sa mga tinawag upang isalin
ang tunay na kaalaman sa Dios sa susunod na henerasyon.  Ang layunin natin ay hindi ang pagbabahagi ng
katotohanan lamang.  Ang layunin natin ay upang ang kanilang puso ay sumabog sa pag-ibig sa Dios.  Upang
hindi lamang nila malaman ang katotohanan kundi kanilang purihin ang Dios sa katotohanan.  Kung hindi iyan
ang ating layunin, kung gayon ay sinasayang natin ang ating oras.  Oo, alam natin na itong papuri sa Dios
sa darating na henerasyon ay hindi mangyayari hiwalay sa kanilang mga ulo.  Hindi natin magagawang
malibot ang utak.  Hindi.  Mayroon dapat na tunay, matatag, biblikal, katotohanang Reformed na nagiging
malambot, na nagiging kahoy upang makalikha ng apoy ng papuri sa Dios.  Ngunit ang papuri sa Dios ang
ating layunin!     

Paano iyon ginagawa?  Sinasabi ng Dios, “Purihin ito sa kanilang buhay.”  Dumakila sa mga gawa ng Dios.
Dakilain ang Dios sa harap nila.  Purihin ang Dios sa harap nila.  Sabi ng Dios, “Mag-ingat sa pagsasalita ng
katotohanan ng Dios sa inyong mga anak sa paraang sumasalungat sa kahalagahan ng katotohanan ng Dios.”
Huwag magsalita tungkol sa pinakamaluwalhating mga bagay na malalaman ng kaluluwa na tila baga ito ay
walang anuman.  Kapag ikaw ay nagsasalita tungkol sa isang bagay na iyong minamahal, kung gayon sinasabi
mo ang tungkol dito sa paraang ang halaga ng bagay na iyon ay isinasalin sa paraan ng pagsasalita mo
tungkol dito.

Nananalangin tayo para sa isang henerasyon na susunod sa atin, henerasyon na tatayo sa pagkamangha sa
Dios, henerasyon na dadakila sa kanilang Dios.  Kaya tayo, bilang matatanda nila, bilang mga magulang nila,
ay dapat dumakila sa Dios.  

Ang paraan ng pagtuturo ay purihin ang gawa ng Dios sa ating mga anak, ang magsalita sa mga gawa ng
Dios ng may pagkamangha, pananabik, pag-ibig, at ang bilog ng katapatan at matibay na paniniwala.  Kung
hindi, sasabihin ng susunod na henerasyon, “Hindi sila nasasabik tungkol doon.  Bakit tayo masasabik?  Sila
ay naiinip.  Bakit hindi tayo?  Hindi talaga nila pinahahalagahan ito.  Hindi sila handang magsakripisyo para
dito.  Hindi, hindi talaga.  Ang badyet ng iglesia – hindi iyon una sa Tatay namin.  Kung hindi iyon ganoon
kalaking bagay sa kanila, bakit magiging malaki iyon para sa amin?”  Kung tayo na mga magulang ay
nagtuturo ng mga bagay ng Dios ng malamig, at walang pagpapahalaga, ng walang pag-ibig at pagkamangha
sa Dios sa ating mga kaluluwa, nagsisinungaling tayo tungkol sa katotohanan ng Dios.  Oo, nagsisinungaling
tayo!  Ang nilalaman ng ating pagtuturo ay maaaring maging tunay na orthodox.  Subalit kung hindi natin
ito gagawin sa pag-ibig, pagpapakumbaba, at pagkamangha sa Dios, kung gayon tayo ay nagsisinungaling
tungkol sa katotohanan na isinasalin natin sa kanila.

Ano ang gusto natin para sa susunod na henerasyon?  Gusto ba natin na ang kanilang pag-iisip ay nakalubog
sa katotohanan ng Dios; na ang kanilang mga puso ay nakatalaga sa Kanyang kaharian; na ang kanilang
kabanalan ay humihigit pa sa atin; na ang kanilang pagsunod ay matatag anuman ang halaga; na tunay
nilang iniibig, pinaglilingkuran, at niluluwalhati ang Dios?  Iyon dapat ang ating layunin.  Iyan ang sinabi ni
Jesus – na sila ay nahuhumaling sa Kanya, sa Kanyang kaharian, at sa pagsunod sa Kanya, kung kaya’t ang
lahat ng iba pang katapatan ay nagiging tila hindi.  “Sapagkat si Cristong Hari ay tinalikuran ang sanlibutan
at bawat dating kaibigan.”  Sabi ni Jesus, “Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, at hindi itinatanggi
ang kanyang sarili, at ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat
sa akin.”  
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Sinasanay natin sila upang ang lahat ng kanilang paghahambog ay maging sa Dios.  Ngunit saan magmumula
ang gayong nakaluluwalhati sa Dios, naghahambog sa Dios, dumadakila sa Dios na mga bata at kabataan?
Sasabihin mo, sila ay magmumula sa Dios.  Oo, iyan ay totoo – mula sa Dios lamang.  Dapat pagningningin
ng Dios ang Kanyang kaluwalhatian sa kanila.  At gagawin Niya ang gayon.  At gagawin Niya ang gayon sa
kaninumang loobin Niya.  Alam natin iyan.  Subalit ito ang pamamaraan, ang karaniwan Niyang pamamaraan:
Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa.  Ang mga magulang na babad sa
katotohanan ng Dios, na ang mga puso ay nakatalaga, na ang pagsunod ay matatag, na sila mismo ay babad
sa kaharian ng Dios na lahat ng iba pang katapatan ay naglalaho; mga magulang na dumadakila sa Dios; mga
magulang na nasasabik sa Dios kung kaya’t ang mga pinahahalagahan ng sanlibutan ay nagtatapos.  Kung
ang Dios ay hindi ang iyong papuri, kung gayon ang nangangalmot, ngumangatngat na pamantayan ng
sanlibutang ito ang hahawak sa iyo.  At ang henerasyong babangon ay hindi malalaman ang mga
makapangyarihang gawa ng Dios.

Kung ang kapahayagan natin tungkol sa Dios ay salita ngunit hindi puso, kung gayon ay nakakatagpo tayo
ng henerasyong kasunod natin na magsasabi sa wakas, “Pabayaan mo ako.  Gusto kong manood ng mga
bagay ko.  Gusto kong gawin ang mga bagay ko.  Huwag mo akong guluhin sa mga espiritual na bagay tulad
niyan.”   Sinasabi sa atin ng kasaysayan ng iglesia na ito ay nangyayari.  Gusto natin ng henerasyon ng mga
binata at dalaga na nag-aalab sa pag-ibig sa Dios at isusuko ang lahat para sa kaharian ni Cristo.  Ngunit saan
sila magmumula?  Mula sa Dios, oo – mula sa Dios na gumagawa sa pamamagitan ng henerasyon na higit
pa ang ginawa kaysa pagtuturo, henerasyon na pumuri sa mga gawa ng Dios sa kanila.

Nakatingin tayo sa mga sarili natin ngayon at nagpapakumbaba tayo sa harap ng Dios, sapagkat hindi natin
kaya.  Nagkakasala tayo, nabibigo tayo.  Napakahina nating sinasalamin ang mga papuri sa Dios sa ating mga
anak.  Ang Dios ay nangako sa atin ng biyaya.  Ang Dios ay nangako sa atin, sa dugo ni Jesu Cristo, na Siya
ay magiging tapat sa atin at sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ito ay maisasagawa.  Inaaliw din
natin ang ating mga sarili ng mga salitang:  “Ang kahulugan ng pinakamahina ay isakatuparan ang Iyong
kalooban; malalakas na kaaway ay mapatahimik.”   

Ngunit dapat tayong maging tapat.  Ibig sabihin na dapat nating ingatan ang ating puso at dapat nating
makilala itong makapangyarihang Dios.  Dapat tayong tumayong may pagkamangha sa Kanya at dapat
tayong mamuhay ng banal, nakatalaga, kapuri-puring buhay sa harap ng ating mga anak.  Hindi lamang sa
ating mga salita! Dapat ay sa paraan ng ating pamumuhay.  Mahalaga, syempre, sa ating tungkulin ay ang
iglesia – ang iglesia na nangangaral ng mga papuri ng makapangyarihang mga gawa at salita ng Dios.  Tiyak
na dapat tayong nasa isang tunay na iglesia, iyon ay, iglesia na nangangaral ng Salita ng Dios nang hindi
nahihiya.  Ngunit sa iglesiang iyon, nauunawaan natin, kailangan nating dumalo at kailangan nating dumalo
ng dalawang ulit sa Araw ng Panginoon, dahil may ilang aspeto ng katangian ng Dios at karingalan ng Dios
na makukuha lamang sa pagsamba sa iglesia.  Ang mga bagay na hindi nalaman ng mga bata ay
matututuhan lamang sa pagtitipun-tipon ng bayan ng Dios sa ilalim ng pangangaral ng Salita. 

Dapat nating tiyakin na ang iglesia ay hindi nagiging pababaw ng pababaw sa deposito ng katotohanan,
upang kapag pumunta tayo doon ay hindi na tayo makakainom.  Kundi dapat nating tiyakin na ang iglesiang
kinaaaniban natin ay umiibig at nag-iingat ng katotohanan, upang ang deposito ay puno at malalim at ang
ating mga anak ay makakainom nang malalim.  Sa gayon ang isang henerasyon ay babangon na sumasamba
kay Jehovah.  Dapat nating tiyakin na pupurihin natin ang Kanyang mga gawa sa ating mga anak.

Sa gayon, sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya, ang Kanyang katotohanan ay magpapatuloy mula
sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon.  Sa gayon ang mga lahi, kasama ni David, ay
pupunta sa kanilang libingan na payapa, yamang nalalaman na ang matataas na papuri sa Dios na pumukaw
sa kanilang puso at naging kaaliwan nila at awit sa buong panahon nila ay hindi titigil sa balat ng lupa.  Kundi
sila ay madadala ng susunod na henerasyon.  Ipagkakaloob ito ng Dios.
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___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita.  Gamitin Mo ito sa ating mga puso sa pamamagitan ng
pangalan ni Jesus, Amen.


