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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Deuteronomio 11:12

“Edukasyong Pang-Cristiano”

ni Rev. Carl Haak

Ang programa natin ngayon ay ipinagdiriwang ang pagpapala ng Dios sa mga paaralang pang-Cristiano.
Marahil ay itatanong mo, ano ang paaralang pang-Cristiano?  Bakit mayroon nito ang mga magulang?  Ang
sagot ay:  Mayroon tayong paaralang pang-Cristiano dahil sa malinaw na turo ng Salita ng Dios – ang turo
ng Salita ng Dios, una sa lahat, na ito ang pagkatawag sa mga magulang na turuan ang kanilang mga
anak, na alagaan ang kanilang mga anak, na palakihin sila, na bigyan sila ng edukasyong ayon sa
katotohanan ng Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios ay palaging nangungusap tungkol dito.  Hayaan mong
banggitin ko ang ilang teksto:   Isaias 38:19, “Ipinaaalam ng ama sa mga anak ang iyong katapatan.”
Genesis 18:19, “Sapagkat siya’y [si Abraham] aking pinili upang kanyang tagubilinan ang kanyang mga
anak.”  Efeso 6:4, Mga ama, akayin ninyo ang inyong mga anak  “sa pagsasanay at pangaral ng
Panginoon.”

Itinuturo sa atin ng Kasulatan na hindi ang estado ng pamahalaan ang may tawag sa pagbibigay ng
edukasyon sa mga bata sa pampbulikong paaralan.  Itinuturo sa atin ng Kasulatan na hindi rin ang iglesia
ang may tawag upang magbigay ng edukasyon sa mga bata sa kanilang pormal na pagpapalaki, sa isang
paaralang parokyal.  Tiyakang ang iglesia ay dapat magturo, na turuan ang mga bata sa iglesia ng mga
doktrina ng banal na Salita ng Dios.  Subalit sa buong Biblia itinuturo sa atin na tungkulin ng mga
magulang na turuan ang kanilang mga anak, na palakihin sila, na alagaan sila, na magbigay ng edukasyon.
Lahat na nagpapagiging bata sa isang bata, sa pisikal, emosyonal, espiritwal, edukasyon – lahat ng bagay
na ito ay ipinagkatiwala sa magulang.

Ngunit nagpapatuloy ang Biblia.  Hindi lamang malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na ang mga magulang
ay tinawag upang turuan ang kanilang mga anak, kundi  ang pagtuturong ito ay dapat sa isang
katangi-tanging paraan, iyon ay, palalakihin natin ang ating mga anak sa katotohanan ng Dios at
palalakihin natin ang ating mga anak sa katotohanan na ibinigay sa atin ng Dios upang malaman at
pahalagahan!  Itinuturo ng Kasulatan na mali at sa Diablo ang magkaroon ng ugali na ang tamang
pag-aaruga sa mga anak ay magbigay ka sa lamang sa kanila ng iba’t ibang pagpipilian nila.  Sasabihin
mo kung gayon sa isang bata, “Kailangan mong magpasya para sa iyong sarili dahil ayaw naming labagin
ang iyong karapatan sa pansariling determinasyon.”  Ito ay hindi rin biblikal na pag-iisip.

Subalit ang katotohanan ay ito.  Ipinaalam ng Dios ang Kanyang Salita sa banal na Kasulatan.  Ang mga
Kasulatang iyon ngayon, sa pamamagitan ng pagpapala ng Banal na Espiritu, ay binuksan sa atin.  At
nahukay na ng iglesia ang katotohanan at inilagay ang katotohanang iyon sa biblikal na kredo ng
Reformed.  Ang katotohanan ay maaring malaman.  At ang mga magulang na umiibig sa katotohanan at
nagagalak sa katotohanang iyon, samakatuwid, ay tinawag upang ipasa ito,  at upang turuan ang kanilang
mga anak sa isang katangi-tanging paraan.  Ang banal na Kasulatan, ang buhay na Salita ng Dios, ang
katotohanan ng Dios, ay dapat habiin sa bawat aspeto ng bawat aralin na itinuturo – hindi pakunwari,
hindi bagay na nakapako, kundi bilang kaibuturan at puso ng ating pagtuturo.  Tinuturuan natin ang ating
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mga anak na mahalin ang Panginoon nilang Dios at upang malaman ang Kanyang maluwalhati,
pinagpalang katotohanan sa lahat ng itinuturo natin sa kanila.

Ang ikatlong bagay na itinuturo ng Biblia sa atin tungkol sa edukasyong pang-Cristiano ay ito:  yamang
ating pagkatawag na turuan ang ating mga anak bilang mga magulang, ay maaari rin tayong tumingin sa
Dios para sa katiyakan na ihahanda Niya tayo, na bibigyan Niya tayo ng biyaya, na sasamahan Niya tayo.
Sa katiyakan lamang na iyon tayo makapagpapatuloy.

Ngayon ang mga bagay na ito na aking binanggit (ang pagkatawag ng mga magulang upang turuan ang
kanilang mga anak, ang pagkatawag sa mga magulang upang turuan sila sa isang katangi-tanging paraan,
at ang pangako ng Dios na ihahanda ang mga magulang para gawin ito) ang ilan sa mga prinsipyo sa
pagtatatag ng paaralang pang-Cristiano.  Iyon ang dahilan kung mayroon tayo nito.

Ang ating programa ngayon ay ipinagdiriwang ang edukasyong pang-Cristiano.  Ipinagdiriwang nito ang
edukasyong pang-Cristiano mula sa isang katangi-tanging pananaw, iyon ay, nais nating makita ang ating
lakas ng loob mula sa Salita ng Dios upang maging tapat sa ganitong tungkulin, dahil ang tungkulin ng
pagsasanay at pag-aaruga sa ating mga anak at ang pagtatatag at pagpapanatili ng paaralang
pang-Cristiano ay isang malaking tungkulin at isang mahirap na tungkulin.  Madalas tayong natutuksong
sumuko sa mga kahinaan ng loob o gumawa ng may kapaguran  at may babala.  Kaya titingnan natin ang
Kasulatan ngayon upang palakasin ang loob natin bilang mga magulang, upang palakasin ang loob natin
bilang mga tao ng Dios sa pagtatatag at pagpapanatili ng paaralang pang-Cristiano.

Ang talata sa Biblia na tinitingnan ko ay nasa Deuteronomio 11:12.  Doon ay mababasa natin:  “Lupaing
inaalagaan ng Panginoon mong Dios.  Ang pansin ng Panginoon mong Dios ay laging naroon, mula sa
pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon.”   Tinutukoy ni Moises dito ang lupain ng Canaan sa
mga Israelita ng kanyang panahon.  Nang sabihin niya na ang lupain ng Canaan ay isang lupaing
“inaalagaan ng Panginoon,” at ang Kanyang pansin ay “laging naroon,” maliwanag na tinutukoy niya ang
lupain ng Canaan na pinili ng Dios para sa mga tao ng Dios sa Lumang Tipan upang kanilang tirhan, ang
lugar na ibibigay Niya sa kanila at kung saan ay dadalhin Niya sila.  Sa lupaing iyon ang Israel ay
maninirahan at tuturuan ang kanilang mga anak.  Sa lugar na iyon sila ay titira sa kanilang bahagi sa tipan.
Ang bahagi natin sa tipan ay ito:  na tayo ay manatili sa isang Dios, Ama, Anak, at Banal na Espiritu; na
magtiwala tayo sa Kanya at ibigin Siya ng buong puso natin, nang buong kaluluwa natin, pag-iisip, at
lakas; na ating iwanan ang sanlibutan, ipako ang luma nating pagkatao, at lumakad sa isang bago at banal
na buhay.

Nang sabihin ng Dios na aalagaan Niya ang lupain, tahasan Niyang tinutukoy ang katotohanan na aalagaan
Niya ang Kanyang bayan ng tipan.  Ang salitang “lupain” (ito ang lupain na inaalagaan ng Panginoon mong
Dios) ay isang uri lamang ng paglalarawan sa salita, na inilalagay para sa mga tao na maninirahan sa
lupain.  Ang lupain na magiging lugar kung saan ang mga taong ito ay titira.  Ngunit nang sinabi ng Dios
na aalagaan Niya ang lupain, ibig Niyang sabihin na aalagaan Niya ang mga tao na titira sa lupaing iyon.
At ibibigay Niya sa kanila ang lahat ng kakailanganin nila para mamuhay sa Kanya sa tipan ng Kanyang
biyaya.

Ang lupain, samakatuwid, ay kumakatawan sa lugar kung saan namumuhay tayo ng buhay bilang mga tao
ng Dios.  Para sa atin, ngayon, ito ay tumutukoy una sa lahat sa ating sariling mga tahanan.  Ang mga
tahanang ito ay mahalagang-mahalaga at pangunahin.  Ang ating mga tahanan ay kung saan
isinasapamuhay natin ang ating buhay bilang mga anak ng Dios at isinasagawa ang ating pagkatawag.
Ang tahanang itinatag ng Dios ay  pangunahin!
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Pangalawa, ang lupain, para sa atin, ay tumutukoy sa iglesia ng Panginoong Jesu Cristo – ang itinatag na
iglesia, na itinayo ng Dios na may matatanda, pastor, at mga diakono – ang iglesia na nangangaral ng
katotohanan ng Salita ng Dios, nagsasagawa ng mga sakramento, at nagpapatupad ng disiplinang
pang-Cristiano.  Iyon ang bayan.  Iyon ang lupain na iniibig ng Panginoong Dios.  Iniibig Niya ang iglesia.
At dapat tayong mamuhay sa tunay na iglesia.

At mayroon pa.  Masasabi natin na ang lupain, kung gayon, ay umaabot at kabilang ang paaralang
pang-Cristiano.  Kung paanong ang Dios ay nagbibigay sa mga magulang ng lakas at kakayahan, gayundin
ang mga magulang ay sama-samang gumagawa ng paaralang pang-Cristiano, itinatatag ang paaralang
iyon upang turuan ang kanilang mga anak, tulad ng sinabi ko, sa mga katotohanan ng Salita ng Dios na
kanilang pinaniniwalaan. 

Sa lahat ng mga bagay na ito – ng tahanan, ng iglesia, at ng paaralang pang-Cristiano – mababasa natin,
ito ay “lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Dios.”  May malasakit ang Dios sa mga bagay na ito.
Kapag Kanyang sinabi na may malasakit Siya, ibig Niyang sabihin ay higit pa sa “may malasakit Ako.”
Kundi ibig Niyang sabihin ay magbibigay.  Sinasabi ng Dios sa bayan ng Israel sa kanilang pagpasok sa
lupain ng Canaan na Siya ay magbibigay.  Aalagaan Niya sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng
mabungang lupain.  Sa ilalim ng probidensya ng Dios, sa ating natutunan sa Kasulatan, ang lupain ng
Canaan nang panahong iyon (ni Moises at Josue) higit sa lahat ay mabunga.  Iyon ay lupain na
dinadaluyan ng gatas at pulot, sabi ng Biblia.  Iyon ay lupain na uminom ng tubig-ulan mula sa langit.
Iyon ay kaakit-akit at mabunga at maibibigay nito ang lahat na kailangan para sa bayan ng Dios upang
mamuhay sa harapan ng Dios at isagawa ang kanilang pagkatawag.

Gayon din sa atin.  Na ang Panginoong Dios ay nag-aalaga sa Kanyang bayan ng tipan habang tayo ay
nabubuhay sa ating tahanan, iglesia, at paaralan ay nangangahulugan na ibibigay ng Dios sa atin ang lahat
ng ating kailangan para maisagawa ang ating pagkatawag.  Ipinangako Niya iyon.  Ang mga
mananampalatayang magulang, samakatuwid, ay hindi kailanman masasabi na wala sila ng kanilang
kailangan upang sumunod sa kanilang Dios at upang mamuhay sa Kanyang tipan at palakihin ang kanilang
mga anak.  Kahit ang mananampalatayang magulang, daantaon na ang nakalipas, ay nakatira sa isang
bahay kubo bilang iskwater, o kahit siya ay nakatira sa lunsod na may mga pabrika, o kahit siya ay
nakatira sa isang bansa na may bukid-pagatasan at iba pang uri ng bukid, o kahit siya ay nakatira sa
huling araw ng Anticristo – sinasabi ng Panginoon na lagi Niyang ibibigay, hindi kinakailangang lahat ng
nais natin, hindi sa antas na maaari nating nasain, subalit ibibigay Niya.  Ibibigay Niyang palagi sa atin ang
ating kailangan upang sumunod tayo sa Kanya at mamuhay sa harapan Niya sa paraan ng Kanyang tipan.
Sa paraan ng mag-asawang mapagkumbabang nagtitiwala sa Dios sa kanilang pagluhod sa pananalangin,
maasahan din nila na ibibigay ng Dios sa kanila ang kanilang mga kailangan para sa tahanan, para sa
iglesia, at para sa paaralang pang-Cristiano.  Iyon ang sinasabi ng Dios.  

At iyon dapat ay maging malaking kaaliwan sa atin habang sinusunod ang mabuting gawain ng
edukasyong pang-Cristiano.

Pakinggan yaong Salita ng Dios.  Pakinggan iyon, mga guro, na may pasanin at bigat ng mahirap na
trabaho, araw man at hindi, ng pagtuturo sa mga bata.  Sinasabi ng Dios na Siya ang magbibigay.  Iyon
ay, hindi mo kailangang pumunta sa isang silid-aralan na nag-aalinlangan kung Siya ba ay magiging
mapagbiyaya at ibibigay sa iyo, sa pamamagitan ng Espiritu, ang iyong kailangan.

Mga magulang, sinasabi ng Dios na Siya ang magbibigay.  Sa sarili ninyong tahanan, sa lahat ng
pangangailangan ng mga batang iyon, lahat ng iba-iba nilang katauhan, at ang masamang sanlibutan sa
paligid ng inyong tahanan na nagtatangkang sirain ang inyong tahanan – sinasabi ng Dios na aalagaan
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Niya kayo, ibibigay Niya sa inyong espiritwal, sa pamamagitan ng Kanyang Salita at sa pamamagitan ng
panalangin, ang lahat ng iyong kailangan.
Sinasabi ng Dios iyan sa iglesia ng Dios yamang tayo ay tinawag upang maging Kanyang bayan at
mamuhay sa iglesia upang ipakita ang Kanyang katotohanan.  Sinasabi ng Dios, Ako ang magbibigay sa
inyo, aalagaan Ko kayo sa pamamagitan ng Aking Salita.

Habang ating sinusunod ang edukasyong pang-Cristiano; habang ating ninanasang itaguyod ang mabuting
layuning ito; habang ating ninanasang isaayos ang mga gawain ng isang paaralang pang-Cristiano; habang
kailangan nating harapin ang mga problema at kahirapan at habang ang mga miyembro ng lupon ng
paaralan ay kailangang magpulong at habang tayo ay natutukso kung minsan na mapagod, sinasabi ng
Dios, “Ako ang mag-aalaga, Ako ang magbibigay.”  

Ang mga mata ng Panginoon mong Dios ay laging naroon.  Iyon ay maganda.  Sinasabi sa atin ng Dios
na hindi natin ginagawa ang gawaing  ito ng mag-isa o sa ating sariling lakas.  Sinasabi sa atin ng Dios
na ang talukap ng Kanyang mata ay hindi sumasara sa pagtulog at lagi Niyang nakikita at lagi  Siyang
nagbabantay.  Iyon ay napakaganda.

Tinutukoy ng Dios ang Kanyang mata ng pag-ibig.  Ang mata ng pag-ibig ng Dios ay nasa Kanyang bayan.
Ang mata ng Kanyang pag-ibig ay nasa kanila lalo na habang sila ay sumasali sa kanilang tipan ng
pagkatawag sa tahanan, iglesia, at paaralan.  Ang Kanyang mata ay nasa atin.

Isipin mo ito sa ganitong paraan.  Pinapanood mo ba ang iyong anak sa paglalaro ng soccer?  Lahat ng
maliliit na bata ay tumatakbo sa isa’t isa, lahat ay nakapalibot sa bola ng soccer, subalit ang iyong mata
ay, nasaan?  Iyon ay nasa iyong anak!  Hindi mo inaalis ang iyong mata sa sarili mong anak, di ba?  Ang
mata ni Jehovah ay nakikita ang lahat, at ang Kanyang soberanong mata ay nakatuon lagi sa Kanyang
bayan.  Lagi Niya tayong nakikita habang tayo ay sumasali sa gawain ng Kanyang kaharian at tipan.
Kayang makakita ng Dios sa kabila ng mga pader ng ating imposibilidad.  At kaya Niyang makakita
hanggang sa dulo kung Kaya’t dinadala Niya tayo sa ganap na wakas na iyon at sa wakas ng
kaluwalhatian.  Iyon ay lubos na kaaliwan.  

Ito rin ay lubos na nagbibigay katinuan, hindi ba?  Ibig sabihin na kailangan nating mag-ingat sa ating mga
sarili.  Ang mata ng Dios ay nasa atin.  Ang mata ng Dios ay nasa atin sa ating tahanan.  Isipin mo iyan
sa paggising mo sa umaga ng Lunes at ikaw ay nayayamot at handa kang magsindi sa sinumang haharang
sa iyong daan.  Isipin mo iyan, kabataan, sa lahat ng pangangatwiran at lahat ng pakikipagtalo na
napakadalas na nangyayari sa ating mga tahanan.  Isipin mo iyan sa iglesia.  Isipin mo iyan sa paaralang
pang-Cristiano.  Ilang beses tayong hindi nakalulugod sa Panginoon!  Gaano kadalas ang ating mga puso
ay  salungat sa Kanya!  Hindi ba nagbibigay katinuan sa iyo na marinig na ang mata ng Panginoon ay
laging nasa pagsulong ng Kanyang kaharian at tipan at kung anong tao tayo ay dapat maging?  Kung
paano ito nagpapasuri sa ating puso upang lagi tayong magnais na maging nakalulugod sa kanya!

Subalit bagaman ito ay nagdudulot ng katinuan, ito rin ay nagbibigay-kaaliwan.  Isipin natin kung gaano
ito nagbibigay-kaaliwan.  Ang mata ng Dios ay nasa gawain ng Kanyang kaharian at tipan.  Ibig sabihin,
tulad ng sinabi ko, na hindi natin ginagawa ang ating gawain sa tipan ng Dios ayon sa sarili nating lakas.
At ibig din sabihin nito na hindi natin ginagawa ang gawaing iyon upang makuha ang Kanyang pag-ibig.
Hindi iyon ang dahilan kung bakit itinatayo natin ang paaralang pang-Cristiano.  Hindi natin itinatayo ang
paaralang pang-Cristiano dahil iniisip natin na sa pamamagitan ng pagsisikap na ito ay makukuha natin
ang pansin ng Dios at ang Kanyang pagsang-ayon.  Hindi iyon ang dahilan.  Kung iyon ang dahilan, kung
gayon tayo ay gumagawa tulad talaga ng mga Fariseo. 
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Hindi, sa kaharian ng tipan ng Dios, sa kaharian ng tipan ng biyaya, ginagawa natin ang ating mga
tungkulin dahil lamang sa iisang dahilan:  pagpapasalamat.  Iyon ang dahilan.  Nang sabihin ng Dios na
ang Kanyang mata ay laging nasa atin sa tipan ng biyaya, ibig Niyang sabihin ang Kanyang mata habang
nakikita niya tayo kay Cristo, habang tayo ay nasa harapan Niya na pinawalang-sala sa dugo ng Kordero.
Na ang Kanyang mata ay nasa atin ay hindi nangangahulugan na dapat nating gawin ang ating mga
tungkulin upang makamit ang pagsang-ayon ng Dios at gawing karapat-dapat ang ating mga sarili.  Hindi
natin magagawa iyon.  Hindi, ang kaisipan ay ito:  na ang Dios  ay nakatingin sa atin sa pamamagitan ni
Jesu Cristo.  Nakikita Niya tayo sa Kanyang mapagpatawad na dugo.  Nakikita Niya tayo sa Kanyang ganap
na katuwiran.  Nakikita Niya tayo sa pamamagitan ng krus.  At habang nakikita Niya tayo sa pamamagitan
ng krus, ang Kanyang mata ay palaging nasa Kanyang bayan.  Iyon ang kaaliwan dito.  Panghawakan mo
iyan!  Malibang panghawakan mo iyan hindi ka makakapagpatuloy sa iyong pagkatawag sa tahanan o sa
iglesia o sa paaralang pang-Cristiano. 

Sinasabi kong muli, hindi natin pinaglilingkuran ang Dios dahil sa matinding takot.  Hindi natin
pinaglilingkuran ang Dios dahil takot tayong isumpa Niya kung hindi.  Hindi natin Siya pinaglilingkuran dahil
iniisip natin na sa pamamagitan ng ating mga gawa ay makukuha natin ang Kanyang palakpak.  Ah, hindi!
Pinaglilingkuran natin Siya dahil sa pagpapasalamat.  Pinaglilingkuran natin Siya sa lakas.

Bakit makakaya nating gawin iyon?  Dahil ang Kanyang mata ay nasa atin – ang mata ni Jesu Cristo.
Nakikita Niya tayo sa pamamagitan ng krus.  Sa katiyakan  lamang na nakikita Niya ako kay Jesus na
magagawa ko ang aking trabaho at gawain.  Hiwalay sa katiyakan na mahal ako ng Dios at nakikita Niya
ako sa nagpapatawad na dugo ni Jesu Cristo, ang pagpapalaki ng mga bata ay magiging imposible sa
anumang antas – tahanan, iglesia, o paaralan. 

Kung tatangkain nating palakihin ang ating mga anak nang wala ang katiyakang iyon, ay palalakihin natin
ang ating mga anak mula sa takot, palalakihin natin sila ng marahas.  At lagi tayong magkakaroon ng
pakiramdam ng kasawian, pagbababala at panginginig.  Hindi, sabi ng Salita ng Dios.  Ang mata ng Dios
na nasa atin habang ating isinasagawa ang ating mga tungkulin sa tahanan, sa iglesia, at sa paaralang
pang-Cristiano, habang ginagawa natin iyon bilang mga magulang at habang ginagawa natin iyon bilang
miyembro ng lupon ng paaralan o mga guro, habang ginagawa natin iyon bilang bayan ng Dios sa buong
buhay-tipan natin, alam natin na ang Kanyang mata ay mata ng habag, ng awa, at ng kasiyahan sa dugo
ni Jesu Cristo.

Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa iyo, sa pasimula pa ng taon, sabi ni Moises, hanggang sa
katapusan ng taon, iyon ay, nagpapatuloy, palagi, hindi napapagod na kabutihan.  Ang Kanyang mata ay
laging nasa atin.

Iyon ay tunay sa lupain ng Canaan.  Sa buong kasaysayan ng bayan ng Dios sa lupain ng Canaan, nakita
ng mata ng Dios kung ano talaga ang kinakailangan.  At agad itong ibinigay ng kamay ng Dios.  Ibinigay
Niya sa kanilan ang ulan upang patubuin ang binhi at ang huling ulan nang ang mais ay handa na.
Pinatubo niya ang mga damo sa bukirin at tinakpan Niya ang mga puno ng bunga at ang baging ng mga
ubas. 

Ngayon, ang Kanyang mata ay lagi pa ring naroon, di ba?  Ang Kanyang mata ay palaging nag-aalaga
mula sa pasimula ng taon hanggang sa pagwawakas ng taon.  Sa Kasulatan sinasabi Niya na pinapakain
Niya ang mga ibon.  Inaalagaan Niya ang bawat nilikha.  Dinadala Niya ang mga panahon.  Kung gayon
hindi ba Niya palaging ibibigay din sa iyo at sa akin, sa tamang panahon, kung ano ang kailangan natin
upang mabuhay?  Sa ating pagtupad sa ating pagkatawag upang turuan ang ating mga anak, hindi ba Niya
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laging ibibigay sa eksaktong panahon, sa pagpasok at paglabas ng taon, ang ating espiritwal na
pangangailangan upang palakihin sila sa daan ng Panginoon?  

Hindi ba tayo kung gayon makakatingin sa kapakumbabaan at pagtitiwalang tulad ng sa bata sa ating
makalangit na Ama na may banal na kagalakan at katiyakan habang ginagawa natin ang ating tungkulin
sa edukasyong pang-Cristiano?  Taun-taon, sabi ng Dios, “Ibibigay Ko sa iyo kung ano talaga ang iyong
kailangan.  Ang Aking mata ay sasaiyo.”

Pakinggan natin ang Salita ng Dios.  Tayo ay magpatuloy sa ating pagkatawag habang tayo ay
namumuhay sa lupain ng tipan ng Dios – sa ating tahanan, sa ating iglesia, at sa paaralang pang-Cristiano
– magpatuloy tayo ng may sigla.  Palakihin natin ang ating mga anak sa daan ng Dios.  Turuan natin sila
nitong maluwalhati at kahanga-hangang mga katotohanan.  Maging masigla tayo sa dakilang gawaing ito.

Subalit habang tayo ay gumagawa ng gawaing iyon at hinaharap ang mga kahirapan at nakikita ang ating
kahinaan at ating mga kasalanan, huwag tayong panghinaan ng loob.  Huwag tayong padaig.  Kundi sa
halip, tayo ay tumahimik, tayo ay manatili, pakinggan natin ang Salita na hindi maaaring salungatin:  Ito
ay lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Dios:  ang Kanyang pansin ay laging naroon, mula sa pasimula
ng taon hanggang sa katapusan ng taon.

Narinig mo ba ang salitang iyon?  Kung gayon ang inyong mga kamay ay hindi manghihina sa inyong tabi.
Ang inyong puso ay hindi mahihila sa buhangin.  Ang inyong mga labi ay hindi manghuhula ng kasawian.
At ang inyong mga dibdib ay hindi bubuntung-hininga sa kawalang-pag-asa.  Kundi, sa taong ito, habang
tayo ay gumagawa sa malaking gawain ng edukasyong pang-Cristiano, ang taong ito ay magpapatotoo
na narinig natin ang Salita ng Dios mula sa pasimula nitong taon, hanggang sa katapusan ng taong
pang-paaralan, ang mga mata ng Panginoon nating Dios ay laging nasa pagsulong ng edukasyong
pang-Cristiano, dahil ito ay bagay na inaalagaan ng Panginoon mong Dios.

__________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka po namin sa Iyong Salita.  At dalangin namin ang kanyang mayamang
pagpapala sa aming mga puso.  Sa pamamagitan ni Jesu Cristo, at sa Kanyang pangalan, kami ay
dumadalangin, Amen.


