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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Timoteo 2:15

“Ang Mataas Na Pagkatawag Ng Pagiging Ina”

ni Rev. Carl Haak

Sa araw na ito ating ipinagdiriwang ang dakilang pagpapala ng Dios sa iglesiang Cristiano at sa mga pamilyang
Cristianong mga ina, nais kong tawagin ang iyong pansin sa Salita ng Dios na matatagpuan sa I Timoteo 2:15.
Dito ating mababasa ang mga salitang ito:  “Nguni't ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak, kung sila'y
magsisipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon.”

Ang mga salita ng banal na Kasulatan kung saan aking inihahatid ang iyong kaisipan sa ilang sandali ngayon
ay isinalita para sa ating kaaliwan at pagbibigay ng lakas-loob sa mga inang banal.  Kung alam mo na ang nasa
ikalawang kabanata ng I Timoteo, at alam mo lalo na ang huling bahagi ng kabanatang ito, marahil ito ay
tumama sa iyo na tila di totoo.  Sinabi niya, bago pa ang talatang ito, na ang babaing nadaya ay nasa
kasalanan.  Ang sinasabi niya sa atin na ang babae, ito ay si Eba, na may ginawang mahalagang bahagi sa
pagdadala ng sumpa ng Dios sa kasalanan, dahil sa kanyang pagmamalaki na kainin ang ipinagbabawal na
bunga at tumukso kay Adan na siyang larawan sa kasalanan ni Adan.  At ang kasalanang ito ni Adan ang
nagdala ng espiritual na kamatayan sa lahat ng tao.

Subalit sa ating teksto, ito ay isinalita para sa kaaliwan at paglalakas-loob sa mga inang banal.  Ito ay
nagsisimula sa salitang,  “Nguni't ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak.”  Ito ay nailarawan sa
pagkahulog ng tao sa kasalanan, kaya gayon din, dahil sa kaawaan ng Dios, ang babae ay naging larawan ng
gawa ng Dios sa kaligtasan.  Natagpuang gamitin ng kasalanan ang babae para sa katapusan nito, kaya ang
kaawaan ng Dios ay ginamit sa babae sa isang mahalaga at kahanga-hangang paraan ng Kanyang layunin.
Nakita ng diablo na gamitin si Eba upang maisagawa ang kanyang layunin.  Subalit sa pagiging soberano ng
Dios ay ginagamit ang kababaihang Cristiano, at lalo na ngayon ang mga Cristianong ina, upang maisagawa
ang Kanyang maluwalhati at walang hanggang layunin ng pag-ibig at biyaya kay Jesu Cristo.

Sa nailarawang pagpapakilala sa babae na naging pangunahing sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, kaya ang
babae, at lalo na ang mga Cristianong ina, ay naging pangunahing larawan ng gawa ng Dios sa kaligtasan ng
iglesia.  Kailangan nating marinig ang salitang ito ngayon dahil, bilang resulta, ang pagiging ina ay puno ng
maraming mga pasakit at mga pagdurusa.  Kung iyong matatandaan, sinabi ng Dios kay Eba at sa kanyang
mga kababaihan,  “Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi; manganganak kang
may kahirapan.”  Ang isang babae ay magdadala ng kahirapan sa panganganak.  At sa malubhang mga
kahirapang ito ay may buhay na kawalang pag-asa.

Mayroon pa, ang pagkatawag na ito ng isang ina ayon sa ating pakiramdam ay nakakababa ng pagkatao.  Ang
ating laman umuurong mula sa patuloy na pagkatawag ng isang ina para sa pagtitiis ng sarili, isang ina na
nangangailangan ng pagtanggi sa sarili, at isang di-makasariling paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga
anak at ng lahat sa kanyang pamilya.  Madalas sa isang ina, kahit sa mga Cristianong tahanan, ay hindi nakikita
ang pagpapala ng Dios sa kanya kundi ang nakikita marahil ngayon, ay ang paglalabanan ng mga anak at ang
maruming bahay at lahat ng mga kahirapan at pagkapagod.  Kaya napakahalaga sa atin na lingunin ang Salita
ng Dios at upang malaman na pinararangalan ng Dios ang mga Cristianong ina.  Nakikita ng Dios ang kanilang
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katayuan (ang iyong lugar bilang isang Cristianong ina) na napakahalaga sa Kanyang buong layunin ng
kaligtasan kay Jesu Cristo.

Kaya ating pakinggan ang salita ng pagbibigay ng lakas-loob ng mataas na pagkatawag sa isang ina.

Ano ba ang mismo ang pagkatawag ng isang ina?  Sinasabi ng apostol,  “Nguni't ililigtas siya (ito ay ang
Cristianong ina) sa pamamagitan ng panganganak.”  Pansinin mo na hindi sinasabi ng salita ng Dios na ang
babae ay naligtas dahil sa panganganak, kundi siya ay maliligtas sa panganganak.  Ang kaisipan nito na ang
panganganak ng isang bata ng isang babae ay magtatamo ng kaligtasan o may mai-aambag sa kaligtasan.
Hindi ganito ang tamang kaisipan.  Sa kabaligtaran ito ng buong evangelio ng biyaya ng Dios.  Ang ating
kaligtasan ay ang tanging kaloob ng Dios kay Jesu Cristo.  Ang ating mga gawa ay hindi natatamo o may
nai-aambag sa kaligtasang ito.  Ano naman ang sinasabi sa mga Cristianong kababaihan, silang mga hindi pa
ikinakasal at wala pang mga anak?  Ano ang sinasabi sa mga kababaihang nahihirapan sa kamay ng Dios na
magkaroon ng mga anak?  Hindi ganito, dahil ang hindi naliligtas ang kababaihan dahil sa katunayan ng
kanilang panganganak.  Tayo ay naligtas dahil sa katotohanan ng ginawa ni Jesu Cristo sa krus.  Ito ang ating
kaginhawahan.

Gayondin sa mga kababaihan, na marahil, ay hindi pa ikinakasal, o walang mga anak, ang Salita ng Dios ay
mayaman dito.  Ito ang iyong kaginhawahan.  Ang Salita ng Dios ay magsasabi sa iyo na ang iyong kaligtasan,
na ang biyaya ng Dios ay nagbibigay ng kaligtasan sa iyo, ay kumikilos sa iyong buhay at ito ang kalooban ng
Dios, gayunman, ang ihatid ka ng Dios dito ay isang mabuting kalooban.  Ipinapakita Niya sa iyo sa
pamamagitan ng lahat ng mga bagay na may bahagi Siya na iyong Tagapagligtas.   

Kaya ano ang ibig sabihin nito ngayon, kung hindi pala ibig sabihin na ang kaligtasan ay matatamo sa
pagkakaroon ng isang anak?  Ito ang ibig sabihin, na ang isang banal na ina, ito ay isang babae na kasal na,
na binigyan ng anak, lumalakad sa landasin ng kanyang kaligtasan sa daan ng pagpapalaki ng kanyang mga
anak.  Nang tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Panginoong Jesu Cristo, tayo ay tinawag sa isang paglilingkod.
Nang tayo ay tubusin ng dugong kahanga-hanga ng ating Tagapagligtas at ng Espiritu Santo na gumagawa
sa ating kaligtasan, tayo ay inaatasan ni Cristo ng isang lugar sa Kanyang kaharian, isang paglilingkod.
Kanyang inaatasan sa atin ang tinatawag natin na  “ang ating pagkatawag sa buhay na ito,”  ang ating
pagkatawag bilang Cristiano.  At tayo ay lumalakad sa pagkatawag na ito sa kaluwalhatian sa Dios.  Ang
kaisipan ay ganito, na ang isang ina ay naligtas, siya ay lumalakad sa pagkatawag ng kanyang Tagapagligtas
na Ibinigay sa kanya, sa paraan ng pagpapalaki at pag-aalaga ng mga anak.  Ang ginagawa ng Dios sa ating
kaligtasan ay ang paglakad natin sa landasin ng kaligtasan at ating naipapakita ang ating pagpapasalamat at
ating naipapakita ang ating paglilingkod kay Cristo sa paraan ng pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak sa
Kanyang pangalan.  Ganito ang kaisipan.  Tayo ay luimalakad sa daan ng ating kaligtasan bilang isang
Cristianong ina dahil sa pag-aalaga at pagkalinga at pagpapalaki ng ating mga anak na siyang Ibinigay ng
Panginoon sa atin.

Ating itatanong ngayon:  Paano mo paglilingkuran ang iyong Tagapagligtas bilang isang ina, bilang isang
tinubos na babae sa dugo ni Jesu Cristo?  Paano mo ito ginagawa?  Kailangan bang payagan mo ang sarili na
maging kapantay ng kalalakihan?  Kailangan bang lumabas at patunayan na magagawa mo ito sa larangan ng
kalakalan o sa pulitika o kahit pa sa ministeryo o bilang isang elder?  Kailangan mo bang takasan ang
nakakabagot mong tahanan?  Sasabihin mo ba,  “Pagod na ako sa pag-aasikaso ng mga lampin at aking
iiwanan na ang pagiging ina para sa opisina o sa pabrika”?  Hindi, mali ang lahat ng ito.  Ang landas sa
karanasan ng iyong kaligtasan, ang landas ng tunay na paglilingkod sa iyong Panginoon ay inatas na ng Dios.
Ito ay ang:  Ang pagiging ina, sa pangangalaga ng mga anak o pagiging ina sa pagpapalaki, pagpapalusog at
pangangalaga sa mga anak ay Ibinigay sa iyo ng Dios.  Ito ay kaloob ng biyaya ng Dios.  Tinubos ka ng Dios
at Kanyang pinagpala ka kasama ang bata.  Kanyang pinagpala ang pag-aasawa.  At ngayon Kanyang binigyan
ka ng pagkatawag.  Ano ang pagkatawag na ito?  Ito ay isang dakilang pagkatawag:  palakihin ang iyong mga
anak sa pamamaraan ng Panginoon.
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Ating marahil sasabihin, ang tungkulin ng ina ay ang magmasid sa kaasalang Cristiano at pananampalataya
ng kanyang mga anak na lalaki at babae.  Ang Cristianong ina ay ang nagtatalaga ng tinig sa tahanan para sa
buong buhay ng pamilya at mga anak.  Ang sa iyo ay pagkatawag na kunin ang dakilang mga Cristianong
prinsipyo at mga doktrina at isagawa ito sa pang araw-araw na pakikisalamuha ng iyong mga anak, at para
magawa ito, dapat, ito ay ayon sa konteksto ng pang araw-araw na pamumuhay kasama ang mga anak.  Ibig
sabihin ikaw ay magiging isang estudyante sa bawat pagkatao ng anak – pag-aralan ang kaisipan nito, pisikal,
damdamin, at espiritual na kakayahan o mga kahinaan.  Na ikaw ay isang ina na ibig sabihin ay humuhubog,
dahil sa biyaya ng Dios, ng kakayahang talent ng anak at upang itanim ang karunungan at kabutihan sa
kanyang puso at upang ituwid ang kanyang mga kamalian, upang mahalin siya at disiplinahin siya.
Samakatuwid, ikaw bilang isang ina ay ginamit ng Dios upang itaguyod ang banal na kalalakihan at kababaihan
para sa iglesia ni Jesu Cristo.  Gaya ng sinasabi ni Pablo kay Timoteo sa II Timoteo 1:5 na kanyang tinatawag
upang alalahanin ang tunay na pananampalataya na na kay Timoteo.  Saan nagmula ang Pananampalatayang
ito?  Oo, ito ay buhat sa Dios.  Subalit gumagamit ang Dios ng pamamaraan.  At ano ang mga pamamaraang
ito?  Makinig ka:  ang tunay na pananampalataya na tumatahan una sa kanyang lola na si Lois, at sa kanyang
ina na si Eunice, at ako ay naniniwala na sa kanya rin naman, kay Timoteo.  Gumamit ang Dios ng mga
pamamaraan ng banal na una upang hubugin ang pananampalataya sa puso ni Timoteo.

O gumamit tayo ng isang halimbawa na si Moises at ang kanyang ina na si Jocebed.  Iyong matatandaan na
sa panahong ng Ehipto ang kautusan ay ipinairal na ang lahat ng mga batang lalaki ng Israelita ay papatayin.
Itinago ni Jacobed at ang kanyang asawa ang batang si Moises.  Inilagay nila ang kanilang anak sa isang arko.
Natagpuan ito ng anak na babae ng Faraon at Ibinigay siya kay Jacobed upang alagaan siya.  Subalit
nagpadala siya ng mga kawal upang kunin si Moises sa tahanan ni Jacobed at ibinalik si Moises sa tahanan ng
Faraon.  Lahat ng mga pagtuturo sa relihiyon ay natutunan ni Moises sa loob ng apatnapung taon.  Ilang taon
ba siya nang siya ay kunin palayo sa kanyang ina patungo sa paligid ng Ehipto?  Siya marahil ay napakabata
pa – tatlo, apat, o lima.  Subalit sa mga taong iyun, sa maliit na taong iyun, tinuruan si Moises ng lahat ng
katotohanan tungkol kay Jehovah ng kanyang ina, ang Dios ng Kanyang tipan – ang Kanyang pangako na
palalayain ang Israel, ang pangako sa dakilang manunubos, na si Jesu Cristo.  Ginawa niya ito sa kahirapan
ng buhay.  Ginawa niya ito sa mga oras ng kadiliman at kasamaan, sa loob ng isang maliit na kubo, marahil
bahay na tinapalan lamang ng putik.  Itinuro niya sa kanya ang lubos na pag-depende lamang sa buhay na
Dios – hanggang sa isang araw ang mga kawal ay kinuha si Moises.  At binantayan niya ito.

Matapos ito, sa sumunod na taon ng kanyang buhay, si Moises ay tinuruan ng lahat ng pilosopiya ng Ehipto,
lahat ng moralidad ng Ehipto, at lahat ng mga dios ng Ehipto.  Subalit ito ay pagtuturo na kanyang tinanggap
mula sa kanyang ina sa mga edad isa, dalawa, tatlo, apat na taong gulang ng kanyang buhay na naging saligan
ng kanyang buhay espiritual.  Nang siya ay lumaki sa pagbibinata, at siya ay hinandugan ng mga kayamanan
ng Ehipto, tinanggihan niya ang mga kayamanang ito, mas pinili niya na magdusa kasama ang bayan ng Dios
(sinabi ito sa atin ng aklat ng Hebreo).  Bakit?  Sa biyaya Dios, oo nagawa niya ito.  Subalit kumilos ang biyaya
ng Dios sa pamamagitan ng isang ina at sa pamamagitan ng pagpapalaki at pagtuturo ng isang ina.

Ito ang mataas na pagkatawag, ito ang layunin ng Dios sa pagiging ina.  Ang Dios ay may layunin ng paghubog
at pagtatayo ng Kanyang iglesia, pagtatayo ng banal na kalalakihan at kababaihan.  Ang dakilang mga lingkod
ng kasaysayan ng iglesia ni Jesu Cristo, na tumanggap ng malakas na suntok ng kaharian ni Satanas, mga
pinalaki sa mga matatag na tahanan sa ilalim ng pagpapalaki at debosyon at pananalig ng mga ina.

Kaya sinasabi ng apostol na ang dakilang pagpapala ng Dios, kahit pa ang babae ay larawan ng pagkahulog
sa kasalanan, gayunman, dahil sa biyaya ng Dios sila ay naging larawan sa isang napakahalagang lugar.  Dahil
sila ay maliligtas sa panganganak.

Ating itatanong ngayon ang tanong na, Paano ko magagawa ito bilang isang Cristianong ina?  Paano ko
matutugunan ang maluwalhating tungkulin at pagkatawag?  Ang sagot ay ang pagwawakas ng apostol sa
talatang ito:  Kung sila ay magpapatuloy sa pananampalataya at pag-ibig at kabanalan na may pagtitimpi.
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Kung iniisip mo ngayon ang tungkol sa sagot dito, iyong makikita ang kasagutang ito na binigyan ka ng Dios
nito:  Una, ingatan mo ang iyong sarili.  Kapag ipinagkakatiwala ng Dios sa atin kasama ang pangangalaga sa
Kanyang kaharian at tipan, kapag binibigyan tayo ng Dios ng isang kapangyarihan at tinatanggap natin ang
pagkatawag na seryoso (dapat nating palakihin ang mga anak sa daan ng Panginoon) at magtatanong tayo
sa Panginoon,  “Panginoon, paano ko magagawa ito?”  sasagot agad ang Panginoon,  “Ang pinakamahalagang
bagay na dapat mong gawin ay ingatan ang sarili mo, at ang pag-iingat lalo na sa iyong buhay espiritual.”

Ibig sabihin na ang isang mabuting Cristianong ina ay hindi, una sa lahat ay nakakaalam kung paano maghugas
o magluto ng tinapay o nagtapos sa isang home-economics, at katulad pa nito.  Hindi dahil sa hindi mahalaga
ang mga bagay na ito.  Kahanga-hangang mga bagay ito.  Subalit ang punto ay hindi ka dapat magsimula na
ihambing ang sarili mo sa ibang mga kapatirang babae at sabihing,  “Hindi ako magaling na ina kasi hindi ako
makagawa man lang ng gawang-bahay na tinapay,”  o parang katulad nito.  Hinding hinding hindi.  Sinasabi
ng Salita ng Dios,  “Pagtuunan mo una sa lahat ang kahanga-hangang relasyon na mayroon ka sa
pamamagitan ng biyaya ng Dios.  Mabuhay ka sa buhay pananalangin.  Mabuhay ka sa isang buhay na ayon
sa Salita ng Dios.  Mabuhay ka sa buhay-pananampalataya!  Ingatan mo ang iyong pananampalataya kay Jesu
Cristo.

Ano ba ang pinakamahalagang bagay na makikita ng iyong anak sa iyo?  Ano ang nais mong maalala sa iyo
ng iyong anak kapag nawala ka na?  Gusto mo bang sabihin niya,  “Ang nanay ko ay palaging sumusubok na
mabuhay sa kanyang kabataan, ang kanyang pambabaing mga pamamaraan, ang kanyang hugis.”  Ito ba ang
naus mo na sabihin niya?  O gusto mo bang sabihin niya,  “Sa biyaya ng Dios, si Nanay ay nagpatuloy.  Si
nanay ay nanatili sa pananampalataya kay Jesu Cristo.  Pinapaganda niya ang kanyang espiritual.  Siya ay
palaging naka-depende sa Dios sa bawat sandali.  May bagay na presensya ng Dios sa aking ina.”  Magpatuloy
ka sa pananampalataya!

Magpatuloy ka rin sa pag-ibig.  Ito ang kaloob ng Dios kung saan tayo ay nakasalig sa Dios na may katapatan
at pagmamahal sa ating mga puso.  Ang pag-ibig ng Dios – nananatili sa Kanyang pag-ibig.  Manatili sa
pag-ibig ng Dios.  Mahalin ang Dios, at samakatuwid, mahalin ang iyong mga anak.  Hayaan ang iyong mga
anak na malamang minamahal pala ng kanilang ina ang Dios, at dahil sa pag-ibig na ito sa Dios minamahal din
niya ang kanyang mga anak, pinapakain sila at kinakarga at dinadamitan din sila.

Marami pa.  Magpatuloy sa kabanalan na may pagtitimpi.  Ang kabanalan ay ang pang araw-araw na
pakikipaglaban sa kasalanan.  Ito ay ang pagnanais na maging tulad kay Cristo sa lahat ng ating mga pag-iisip,
mga salita, at mga gawa.  Ito ay ang katapatan natin sa iyong asawa.  Ito ay ang kahinhinan sa iyong
pananamit.  Ito ay ang pagmamalasakit mo sa iba.  Mahalaga sa iyong mga anak, na kanilang malaman sa iyo
kung ano nga ba ang kasalanan.  Sila ay natututo sa iyo bilang isang ina kung ano ang kanilang nararapat na
kaasalan tungkol sa kasalanan.  Huwag silang hayaan na matuto ng asal ng mga Fariseo, isang pagmamatuwid
sa sarili tungkol sa kasalanan, na tila isang banal na tao.  Kundi hayaan mo na matutunan nila ang isang
mapagpakumbabang pagsisisi sa harapan ng Dios sa pamamagitan mo.

Nakita mo, ang Cristianong ina, dahil sa pag-iingat sa kanyang espiritual na pagsulong, ay nakakatindig sa
harapan ng kanyang mga anak at isang halimbawa sa lahat ng mga bagay na ito.  Sa ganitong paraan mo
palalakihin ang iyong mga anak.

Ang gantimpala?  Ang gantimpala ay maganda.  Ang gantimpala ay isang bagay na mapapasaiyo sa araw-araw.
Malalaman mo na nasa iyo ang pag sang-ayon at ngiti ng Panginoon.  Ang gantimpala ng pagiging ina ay ito:
Ito ay ang gantimpala ng bawat naglilingkod kay Jesu Cristo.  Ito ay ang Kanyang mga salita,  “Magaling, ikaw
na mabuti at tapat na alipin.”  Ito ba ang iyong layunin?  Ito ba ang mahalaga sa iyo?

Ito ay mas mahalaga kahit pa sa mga salita na minsan sinasabi ng isipan mo sa iyo:  “Tingnan mo ang lahat
ng aking mga kabiguan.  Tingnan mo ang lahat ng aking mga kahinaan.”  Mas gusto mo bang marinig ang mga
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salitang ito:  “Magaling, mabuti at tapat na alipin.  Na naging matapat sa maikling sandali.  Aking
gagantimpalaan ka.”  Nakita mo, ang gantimpala ay ang kabutihan ng Panginoon hindi dahil ikaw ay ganap,
hindi dahil ikaw ay may bagay na nagawang ganap.  Nalalaman ito ng Panginoon.  Tayo ay mga makasalanan
sa Kanyang paglilingkod, ang bawat isa sa atin.  Subalit ginagantimpalaan ka ng Panginoon na may Kanyang
kabutihan.  At tinitiyak ng Panginoon sa iyo ang Kanyang pag-ibig dahil Siya ay nalugod sa iyo.  Siya ay
nalulugod kapag, dahil sa Kanyang biyaya, iginugugol mo ang iyong sarili sa Cristianong pagpapalaki ng iyong
mga anak.

Sa bawat ina na masipag na nagsasanay ng kanyang mga anak at nagsasalita sa kanyang mga anak ng
kabanalan ng Dios mula sa kanilang pagkabata, at silang umiiyak ngayon dahil sa anak na ayaw magsisi, aliwin
nawa ni Jehovah ang iyong puso.  Manalangin ka sana na iluhod sa Dios ang iyong anak sa iyong mga tuhod,
na mangyari ang Kanyang kalooban, na gaya ni Augustine, ang dakilang ama ng iglesia ay sumulat:  “Sa kamay
ng aking ina kaya ako unang nadala sa Kanyang templo.  At nang siya ay paulit-ulit na dumalangin para sa akin
sa Kanya na ako ay maibalik sa Kanyang templo.”

May pananalita dito sa atin bilang isang pamilya.  May salita dito para sa isang ama.  Na magpasalamat ka sa
Dios para sa iyong asawa.  At sabihin mo sa kanya na hinahangaan mo siya sa lahat na ginawa ng Dios sa
kanyang buhay.  Ipanalangin mo siya at iyong makikita ang paggalang ng iyong mga anak sa kanya.  May
pag-iibigan dapat at pag gagalangan sa iyong Cristianong ina.

Kaya uwian mo ang inang ganito.  Umuwi ka kasama ng iyong asawa.  Mapasatahanan bilang mga magulang
kasama ang inyong mga anak.  At ikaw, bilang ama, lumakad ka sa pananampalataya at pag-ibig at kabanalan
sa iyong asawa sa harap ng iyong mga anak.  Wala pa akong nakausap na lalaki na mamamatay na at sinasabi
sa akin,  “Reverend, sana marami pa akong panahon para gugulin sa pagtatayo ng aking negosyo.”  Wala pa
akong narinig na Cristianong lalaking naghihingalo ng ganito.  Subalit nakarinig na ako ng isang tao ng Dios
na nasa kamatayan na, na nagsasabi,  “Nagsisisi ako ng matindi, dahil hindi ako gumugol ng maraming
panahon kasama ang aking asawa at aking pamilya.”  Maglaan ka ng panahon sa Cristianong ina at asawa.

Mga kabataang babae, ito ang pinakamataas na pagkatawag.  Ito ang dakilang pagkatawag sa mundo – na
pagkatiwalaan ni Cristo ng maliliit na bata.  Tanggapin mo ng seryoso ang pagkatawag na ito at bibigyan ka
ng Panginoon ng kasiyahan sa iyong puso.  Balang araw, mga ina, ang bunga ay mahihinog dahil kay Jesu
Cristo.  Hindi natin makikita ng madalas ng bunga ngayon.  Subalit balang araw, ang bungang ito ay
mahihinog.  At ikaw ay papasok sa presensya ng iyong Panginoon, nagagalak sa pag-aani at pagpapasalamat
sa Kanya dahil sa pagkakataon ng pagkakaroon ng Kanyang mga anak.

Pakinggan ninyo mga Cristianong ina ang mga salitang ito ng Panginoon:  “At sinomang magpainom sa isa sa
maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig… katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala
ang gantimpala sa kaniya.”

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat po kami sa Iyong Salita ngayon at dalangin namin ang pagpapala nito na sumapuso
namin.  Sa pangalan ni Jesus, Amen.


