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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Tito 2:4-5

"Pagpapalaki Sa Ating Mga Anak"

ni Rev. Jai Mahtani

Tayo ay tumututok sa may kabanalang pagiging Cristianong magulang at, lalo na ang ilang huling
pagsasahimpapawid, tungkol sa kamangha-manghang pagkatawag nating mga ama sa loob ng tahanan.  Sa
araw na ito, upang maging patas, nais kong patungkulan ang mga ina.  Anong luwalhating pagkatawag
mayroon ang mga babae, at anong kahanga-hangang lugar mayroon ang ating mga asawa at mga ina sa loob
ng tahanan.    

Ibabatay natin ang kaisipan ngayon sa Tito 2:4-5.  Narito ang Salita ng Dios na ibinigay ni apostol Pablo kay
Tito at ang Salita na kailangang ihatid ni Tito sa mga kababaihan, lalo na ang mga nakatatandang babae:
“Upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kani-kanilang mga asawa, ibigin ang
kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa
kani-kanilang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Dios.”

Sa sitas na ito ng Kasulatan, si Tito ay hinihikayat na ipangaral at ituro ang mga bagay na naging mabuting
aral, iyon ay, doktrinang mahusay, doktrinang malusog, doktrinang magtataguyod ng kabanalan at
maghahatid ng kaluwalhatian sa pangalan ng Dios.  Kapag isinagawa ng mga babae ang pagkatawag na
ibinigay ng Dios na kanila bilang tagapangalaga sa tahanan, kung gayon ang Salita ng Dios ay naluluwalhati
at ang tahanan ay naaalagaan.  Ito ay mahusay na aral.  Alam ko na ang aspetong ito ng pag-aalaga sa ating
mga anak, mula sa pananaw na ang mga ina ay dapat maging tagapangalaga sa tahanan, ay maaaring luma
na sa pandinig.  Gayunpaman, ito ang kahanga-hangang Salita ng Dios.  Ang mga nakatatandang babae ay
pinaaalalahanan upang maglagay ng halimbawa sa iglesia upang ang mga mas nakababatang babae ay
makita itong maluwalhating lugar.  

Ang malakas na impluensya, alam mo, ay ang mga kababaihan, hindi lamang sa mga anak na babae, kundi
sa mga anak na lalaki rin, sa iglesia ni Jesu Cristo.  Bagama’t sasabihin ng ilan, “Ah, iyan ay patriotismo sa
kalalakihan,” o “Ah, ito ay luma na,” o “Ah, ito ay mababang pagtingin sa mga babae,” ipinaaalala ko sa iyo,
“Ang kamay na nag-uugoy sa duyan ay namumuno sa sanlibutan.”  Ang isiping ang mga babae ay may
kagila-gilalas na pagkatawag, mula sa kapanganakan ng kanilang mga anak at patuloy (kahit noon, ang
ipaglihi ang mga anak na iyon), at pagkatapos ay palakihin sila sa tahanan at magkaroon ng gayon
kadirektang hipo sa mga batang ito na, isang araw, ay maaaring maging mga lingkod ng Dios sa anumang
gawaing ibibigay sa kanila ng Dios.  Hindi natin dapat maliitin ang gayong kataas na pagkatawag.  May
napakalaking panggigipit sa sanlibutan para sa mga babae upang iwanan ang tahanan at sumali sa pwersa
ng manggagawa at magkaroon ng trabaho at may gawin para sa kanilang sarili.  Pagkatapos ang ating mga
kakabaihang Cristiano, maging sa sarili nating mga iglesia, ay medyo nanghihina at nagiging pesimista at
nagsisimulang mag-isip, “Kailangan ba talaga naming manatili sa tahanan,” na tila ito ay isang pasanin.
Ipinapakita ng Salita ng Dios kahit saan na tunay ngang ito ay pagpapala.  I Timoteo 2:15, “Ngunit ililigtas
ang babae sa pamamagitan ng panganganak.”   Ang I Timoteo 5:14 ay nagtuturo sa mga batang babae na
mag-asawa at manganak at mamahala ng sambahayan.  Dito, sa Tito 2:4, 5 ay ipinapakita ang ganoon ding
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katotohanan, na ang pagpapalaki sa mga anak ay napakahalaga kaya ang mga ina ay kailangang hikayatin,
palakasin, na maging tagapangalaga sa tahanan.  

Ang mga ito ay mga manggagawang itinalaga ng Dios sa tahanan.  Gusto kong tawagin itong ganoon kapag
hinihiling ng mga tao na magsulat ako sa mga form.  Kapag nagtatanong ang form ng, “Nagtatrabaho ba ang
iyong asawa?”  Sa palagay ko ay katawa-tawang ilagay ang “Hindi,” dahil nagtatrabaho talaga siya.
Kadalasang isinusulat natin “Itinalagang manggagawa ng Dios sa tahanan,” dahil ang mga asawa ay
nagtatrabaho, at nagtatrabaho sila ng mabuti.  Isipin mo kung tayong mga lalaki ay kailangang bayaran ang
ating mga asawa sa lahat ng ginagawa nilang trabaho sa tahanan, araw at gabi.  Maghihirap tayo! Salamat
sa Dios na hindi nila inaasahang bayaran natin sila sa lahat ng gawaing ginagawa nila.  Ang katotohanan ay,
sila ay mga itinalagang manggagawa ng Dios sa tahanan.  Sila ay kinilala sa Tito 2:4 at 5 bilang
“tagapangalaga sa tahanan.”  Mahalagang maunawaan natin ang kahulugan nito upang hindi tayo magkamali
o sa anumang paraan ay maliitin ang mataas na pagkatawag sa pagiging ina.

Hindi, hindi ito nangangahulugan na ang mga ina ang mga bantay na dapat magtanggol sa tahanan.  Kung
minsan iniisip natin na ang kahulugan ng “tagapangalaga” ay “bantay.”  Ito ay ibang salita sa Kasulatan.
Bagama’t sa mga ama, ipinagtatanggol din nila ang tahanan sa isang napaka kahanga-hangang paraan.  Hindi
rin ito nangangahulugan, na ang dapat lang nilang ginagawa ay paglilinis at paglalaba.  Pinag-uusapan natin
ang tungkol sa “pagpapanatili ng bahay,” na parang iyon lamang ang kahulugan ng salita.  Subalit itong
salitang “panatili” ay may magandang kahulugan.  Kailangan nating maunawaan iyon.  Ang mga ina ang
itinalagang manggagawa ng Dios sa tahanan.  Ang salita ay binubuo ng dalawang salita:  bahay at tirahan.
Dapat silang maging maasikaso sa bahay at tirahan ng pamilya.  Ang salitang iyon, kasama ng isang salita,
na siyang “tagapangalaga,” o “manggagawa,” ay nagbibigay sa atin ng konsepto na sila ay dapat maging
tagapagbigay-alaga sa tahanan.  Sila ang mga itinalaga ng Dios upang panatilihin ang tahanan at tingnan ang
ikabubuti ng tahanan, upang ibigin ang asawa, upang ibigin ang mga anak.  Ang mga asawang lalaki rin,
syempre, ay dapat makiisa sa kanila.  Ang asawang lalaki ay may pagkatawag lalo na upang mamuno,
magtanggol, at magbigay.  Ngunit ang Dios ay nalulugod na magbigay ng katuwang upang ang aspetong iyon
ng pamilya ay mapangalagaan din.

Ang mas nakatatandang babae ang dapat magpasimula, magturo sa mas nakababata ng pagkatuto sa
tahanan. Sa palagay ko iyon ay mabuting salita.  Ang tagapangalaga sa tahanan ay may kaisipan ng mga
pantahanang pangangailangan – may pagkain, may damit, may silungan, at may maginhawang kapaligiran.

Ngayon, nauunawaan ko na sa modernong panahon ang ina na pinagkakasya ang kanyang oras sa pagitan
ng tahanan at trabaho at daan-daang ibang bagay, ito ay luma nang pakinggan o may pagka-patriotiko sa
lalaki.  Ngunit hinihiling ko sa iyo:  Isaalang-alang mong kasama ko, sa liwanag ng Salita ng Dios, maging
ang batayang katotohanan ng salitang ito ay tunay ngang hindi lamang mahalaga kundi may maraming
praktikal na kahihitnan o hindi.  Kung, tunay ngang nais mong sabihin na ito ay luma na, kung gayon ang
Salita ng Dios ay kadalasang napakaluma, ngunit para sa mabuting dahilan.  Ito ay tumitingin sa mga
pangangailangan sa buong paligid.  Ito ay mabuti.  Hindi lamang ito nakatutok sa pangangailangan ng
pamilya upang magkaroon ng magandang kita at magkaroon ng pagkain sa lamesa.  Kundi ito ay nakatuon
sa banal na kapaligiran sa tahanan at ang pangangailangan ng pagkakaroon ng mag-aalaga sa kapaligiran
ng tahanan.  Ibinibigay ng Dios ang papel na iyan sa ina.  Siya ang tagapagbigay alaga.  Hindi ito mas
mababa o mas mataas na pagkatawag.  Ito ay iba lamang.  Ito ay iba, maluwalhating pagkatawag.  Hindi
lamang kailangan ng mga anak ng ama kundi kailangan nila ng ina.  At hindi lamang kailangan ng tahanan
ang pamumuno, pangunguna, at pagtatanggol ng lalaki, kundi kailangan din ng pagka-ina at pag-aalaga at
pagmamahal na tanging mga ina ang makapagbibigay sa tahanan.

Kaya nga itong mga tagapangalaga sa tahanan ay kinikilala sa ating teksto na may salitang “pag-ibig.”
Napansin mo ba iyan?  Na iniibig nila ang kanilang asawa, na iniibig nila ang kanilang mga anak.  Iyan ang
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binibigyang-diin ng tagapangalaga sa tahanan.  Sila ang mga ina na dapat ay nakatalaga sa mga
pangangailangan ng kanilang mga asawang ibinigay ng Dios at ng kanilang mga anak na ibinigay ng Dios.

Ang mga mas nakatatandang babae ay hindi dapat nagsasabi sa mga mas batang babae, “Sige na,
magpatuloy ka sa buhay mo.  Bakit masyado kang nakalaan sa asawa mo?  May sarili kang buhay na dapat
ipamuhay, di ba?  Bakit nakasentro ang buhay mo sa mga batang iyan?  Ang buhay ay higit pa sa mga anak!”
Mga mahal na ina diyan, kayo na maaaring hinahamak sa sanlibutan o maging (anong kahihiyan) ng mga
nasa iglesia, alam ko, inaamin ko, na iyan ay nangyayari.  Ngunit sinasabi ko sa iyo, sa batayan ng Salita ng
Dios, anong luwalhating pagkatawag mayroon ka upang maging nakalaan sa iyong asawa at maging nakalaan
sa iyong mga anak!  Sa araw na iyon ng mga araw, sasabihin sa iyo ni Cristo:  “Magaling, banal na ina ng
Israel, dahil inibig mo ang iyong asawa at inibig mo ang iyong mga anak at binigyan mo ang iyong pamilya
ng kahanga-hangang tahanan.  Magaling!”  Hindi ba iyon kahanga-hangang pakinggang mga salita?   

Sinasabi ba sa iyo ng inyong iglesia, o ng iyong mga kaibigang Cristiano:  “Huwag kang mag-anak.  Sila ay
mahirap pagtiisan.  Sila ay nakakainip.  Sila ay pabigat.  Ah, siguro ay magkaroon ka ng isa o dalawa.  Bakit
magkakaroon ng marami?  Magtrabaho ka.”  O, mas malala pa, sinasabi ba sa iyo ng mga mas nakatatandang
babae, marahil maging ng lolo at lola mo, “Aalagaan ko ang mga anak mo, o maaari tayong maghanap ng
magandang alagaan ng mga bata para sa kanila,” sa halip na ipakita sa iyo ang tamang paraan ayon sa Tito
2:4, 5.  Kung gayon ay pakinggan ang Salita ng Dios.  Kahit ang sanlibutan ay alam kung paano kilalanin ang
Araw ng mga Ina!  Kahit paano, isang beses sa isang taon.  Napakaraming damdamin sa paligid ng Araw ng
mga Ina.  Ngunit sinasabi ko bilang tagapangaral ng ebanghelyo, ang ating mga damdamin ay dapat
nakabatay sa Salita ng Dios.  Tama lang na ibigay sa mga ina ang karangalang bigay ng Dios.  Sila ay mga
itinalagang manggagawa ng Dios sa tahanan, nakalaan sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak,
binibigyan ang kanilang tahanan ng hipo na tanging ina lang ang makapagbibigay.  Ang mga asawang lalaki
at mga anak na lalaki (nakikinig ba kayo riyan?) ay dapat alam ang lugar ng babae at parangalan ang mga
babae at igalang ang inyong mga asawa at inyong mga ina.  Kung sila ay hindi pa nahikayat, manalanging
kasama nila at para sa kanila at ipaalala sa kanila na sila ay may kahanga-hangang lugar at pinahahalagahan
mo sila.  

Anong gawain ang ginagawa nila?  Ayon sa Tito 2:5, sila ay dapat maging matino, dalisay, masipag sa
gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kani-kanilang asawa.  

 “Maging matino” ay salin ng parehong salitang ugat na isinalin bilang “di lasing” sa buong sitas nitong
Kasulatan.  Ang salitang iyon ay literal na nangangahulugang, “gising sa katotohanan, huwag maging lasing.”
Hindi ka nagiging lasing lamang kapag umiinom ng sobrang alak.  Malalasing ka sa pagiging sakim.  Maaari
kang malasing sa pagparoo’t parito sa bawat ihip ng doktrina.  Maaari kang malasing sa pagkaakit sa mga
bagay ng sanlibutan o sa iyong trabaho at iyong propesyon kaya hindi mo nauunawaan kung tungkol saan
ang buhay.  Nakatatandang mga babae, turuan ang mas nakababatang mga babae na maging matino, na
gumising sa katotohanan, na huwag mahulog sa mga tukso ng sanlibutan kapag sila ay nanonood ng
telebisyon o naghahanap sa Internet.  Dapat nating palakasin at hikayatin ang ating mga ina.  Ang Salita ng
Dios, na mabuti para sa atin, na siyang malusog na aral, ay inilagay ang ina sa tahanan dahil sa
kahanga-hangang layunin – upang sila ay nagkakaisang-isip na nakalaan sa kanyang asawang kaloob ng Dios
at maging tapat sa kanyang mga anak na kaloob ng Dios.

Sa ngayon may mga ina tayo na nasa paggawa katulad ng mga ama.  Huwag kayong magkamali!  Ang mga
lalaki din, ay dapat maging tagapangalaga sa tahanan at sila rin ay dapat maging nakalaan sa kanilang mga
asawa at mga anak.  Napakasamang bagay na ang mga lalaki ay humahabol sa ibang mga babae sa
paggawa.  Ngunit hindi ba totoo na ito ay nangyayari din ngayon sa mga babae?  Sila ay pumupunta doon
sa sanlibutan at sila ay natutuksong sabihin, “Hoy, bakit kailangang maging babae ako na tapat sa isang
lalaki?  Bakit ako dapat maging laan lamang sa aking asawa at sa sarili kong mga anak?”  At di magtatagal
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mayroon ka nang pang-may-asawang pagtataksil at lahat ng uri ng kaguluhan.  Napansin ko na ngayon ang
mga tao ay nagtatayo ng malalaking bahay – ngunit walang naroroon.  Ang buhay-pamilya ay pawala nang
pawala.  Kailangan nating mapanumbalik iyon sa pamamagitan ng matigas na pangangaral ng Salita ng Dios.
Gumising ka ngayon.  Huwag maging lasing.  Maging matino.

Sumunod, kadalisayan.  Ang bigay ng Dios na gawain ng mga ina ay hinihingi na sila ay maging dalisay,
malinis.  Kailangan nilang alisin lahat ng karumihan, upang mapanatili nila ang tahanan at ang kanilang sarili
na dalisay.  Mga ina, ang inyo bang tahanan ay dalisay?  Ikaw ba ay mabuting halimbawa ng kadalisayan sa
iyong pananamit, sa iyong mga palabas sa telebisyon?  Kung ikaw ay naiimpluwensyahan ng sanlibutan, kung
gayon ang iyong ugali ay makaka-impluwensya sa iyong asawa at sa iyong mga anak.  Samantalang, kung
ikaw ay may kabanalan, iyon ay makaka-impluwensya sa pamumuhay sa tahanan.  Alam ko na ang lalaki ang
pinuno.  Ngunit sino ang nag-uukol ng maraming panahon sa mga anak?  Ang mga ina, dahil sila ay nasa
tahanan nagluluto, naglilinis, nagbabasa, umaawit, kasama ang kanilang mga anak.  Kailangan nilang maging
mabuti, banal na impluwensya sa mga batang ito.  Hindi ba ito ang kalagayan ngayon na kapag ang lalaki
ay umaalis upang magtrabaho at ang babae ay umaalis din upang magtrabaho, mayroong kahungkagan sa
loob ng tahanan?  Ano ang nag-iimpluwensya sa mga batang ito at mga kabataang ito?  Ang telebisyon at
ang Internet at ang kanilang mga kaibigan, at lahat ng uri ng bagay sa tahanan maliban sa taong itinalaga
ng Dios na dapat pamahalaan ng mga prinsipyo ng katinuan at kadalisayan.

Sumunod, nabasa natin na ang gayong babae ay dapat maging mabuti at nagpapasakop.  Lahat nang ito,
syempre, ay nagmumula sa ilalim ng pag-ibig – pag-ibig sa asawa at sa mga anak.  Ang kahulugan ng mabuti
dito ay alinman sa pagiging kapaki-pakinabang sa tahanan o pagiging matuwid.  Sa alinmang kalagayan, ang
ina ay dapat, ayon sa Kasulatan, nagpapasakop sa sarili niyang asawa, malugod na sumusunod sa pamumuno
ng lalaki sa bahay, kinikilala ang kahalagahan ng kanyang pagkatawag, at pagkatapos, kasama ng kanyang
asawa, nagpapalaki ng kanyang mga anak.

Marami na akong pinayuhan na, dahil sa kasalanan o dahil sa ilang kalagayan sa pagbibigay, ay napilitang
buhayin ng mag-isa ang kanilang mga anak.  Hindi ko sinasabing iyon ay imposible.  Hindi ko sinasabing ang
Dios sa Kanyang awa ay hindi kayang bumuhay ng banal na binhi maging sa nag-iisang magulang.  Kundi
sinasabi ko sa iyo na itinuturo sa atin ng Salita ng Dios na sa loob ng tahanan dapat ay mayroong ama at ina
at magkasama ang ama at ina na palalakihin ang mga anak na ito.  Pareho silang kailangan ng mga anak.
At ang Dios ay nalugod na ilarawan ang kanilang mga pagkatawag.  Mula pa sa simula sinabi Niya sa lalaki
na sa pawis ng kanyang mukha ay pagpapaguran niya upang maibigay ang pangangailangan sa tahanan at
ipagtatanggol ang tahanan at pangungunahan ang tahanan.  At sinabi Niya sa babae na magkakaanak siya
at mangangalaga siya sa tahanan.  Malinaw na ipinapakita ng Salita ng Dios sa atin na iyon ang paraang
nararapat.  Kailangan nating mapanatili ang Salita ng Dios na may mataas na paggalang sa pagiging ina
upang wala sa labas ng tahanan ang parehong magulang.  May mga kalagayan kung saan, marahil, ang lalaki
ay may kapansanan, at sa gayon ay hindi kumikita ng sapat na pera para sa pamilya, at ang ina ang
lumalabas upang magtrabaho at ang lalaki ang naiiwan sa tahanan.  Sino ang magsasabi na iyon sa biblikal
ay kasalanan o mali?  Hindi ako magtatangkang sabihin iyan.  Kundi sasabihin ko na ang paraan ng
pagpapakita sa atin ng Salita ng Dios ng mga banal na Cristianong magulang, kailangan natin kapwa ng ama
at ina na nag-aalaga sa mga anak na ito at may lugar para sa lalaki sa labas ng tahanan upang magtrabaho
at lugar para sa babae sa loob ng tahanan.  Kaya, kung may di-pagkakasali, inaayos ito ng mga banal na
magulang sa paraang kahit isa sa kanila ay nasa tahanan kasama ng mga anak na ito.  Dapat nating
panatilihin ang Salita ng Dios na may mataas na paggalang sa mga ina bilang tagapangalaga sa tahanan.

Nagtatrabaho ka ba?  O nananatili ka sa loob ng tahanan?  Dapat kong bawiin iyan!  Nagtatrabaho ka ba sa
loob ng tahanan o nagtatrabaho ka ba sa labas ng tahanan?  Ikaw ba ay tagapamahala sa tahanan, ikaw ba
ay tagapagpanatili sa tahanan, tapat mo bang masasabi na, “Ako ay manggagawa sa tahanan”?  Ano ang
ginagawa mo?  Inaalagaan mo ba ang iyong mga anak – maging mayroon ka mang dalawa o apat o anim
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o isa lamang?  Iyon lang ba ang ginagawa mo?  Wala ka bang propesyon?  Iyan ang maaaring itanong sa
iyo ng iba.  At sasabihin mo, “Ipagpaumanhin mo! Iyan ang aking propesyon! At mahal ko ito.  Ang hilig ko
buong buhay ay mangalaga sa aking mga anak.  At kung magtrabaho ako ng bahagi lang o kung may
ginagawa ako sa tahanan o kahit sa labas ng tahanan, ito ay mapagsilbi dito sa unang prayoridad.  Itinalaga
ako ng Dios upang ibigin ang aking asawa, upang ibigin ang aking mga anak, upang maging tagapangalaga
sa tahanan.”

Ngunit ngayon ay tinatanong kita nito:  Tunay mo bang pinangangalagaan ang tahanan?  Posibleng maging
tagapangala sa tahanan, sa pangalan, at hindi tunay na tapat sa pagkatawag na bigay ng Dios – kung
paanong posibleng maging mangangaral at pagkatapos ay sayangin ang iyong oras sa loob ng sanlinggo at
sikaping makagawa ng isa o dalawang sermon sa katapusan ng isang linggo.  Iyon ay napakasama.  Ang
bagay ding iyon ay maaaring mangyari sa mga babae.  Tunay ka bang nasa tahanan?  Nagtatrabaho ka ba
sa tahanan?  Nananatili ka ba sa tahanan sa paraang ito ay kasiyahan at hindi pasanin at hindi mo sinasayang
lahat ng mga oras na iyon kundi tunay na tumitira sa tahanan sa paraang ikaw ay nagtatrabaho?

May kilala akong mga babae na naniniwala na kailangan nilang lumabas sa tahanan dahil, sabi nila, ang
ginagawa lang nila ay manood ng telebisyon o magbasa ng magasin o magpalit ng lampin at magluto at ito
ay nakakainip na pagkatapos.  At sinasabi nila, “Kailangan ko ng kaganapan!”

Ah, para sa mga banal na ina, kapwa bata at matanda sa Israel, na nakakaalam ng mayamang kaganapan
ng pagpapanatili ng tahanan.  Nabubuhay tayo sa kultura kung saan ang pagiging magulang ay higit na
hinahamak.  Sinasabi ko iyo sa batayan ng Salita ng Dios na maaari kang magkaroon ng kahanga-hangang
buhay-pamilya kapag ikaw ay nakatalaga sa tahanan.  Sa palagay ko ay hindi kailangang ilista lahat ng uri
ng detalye dito at magsimulang sabihin sa iyo na ito ang gagawin mo o ito ang hindi mo gagawin.  Ngunit
nakausap ko ang aking asawa at ibang kababaihan, at kapag sila ay nakatalaga sa kanilang mga asawa at
mga anak sinasabi nila sa akin na ito ay lubos na kasiya-siya kaya wala na silang oras sa iba pa.  Marahil ay
lumalabas sila upang maglaro ng tennis o mag-aral na tumugtog ng piano.  Ngunit sinasabi nila na
napakarami nilang gagawin sa loob ng tahanan – pagbabasa ng mabubuting aklat, upang maisalin ang
kaalamang iyon sa kanilang mga anak; habang sila ay nagluluto, tinuturuan ang kanilang mga anak na
magluto; habang sila ay nananahi, tinuturuan ang mga anak na manahi; habang sila ay nasa loob ng tahanan,
hindi lamang gumagawa ng “mababang” tungkulin, kundi ginagawa ito dahil sa kagalakan kung kaya’t ang
mga anak sa tahanan, at ang ama sa tahanan, ay madaramang ito ay masayang buhay-pamilya.  Ah, may
napakalaking pagpapala sa pagkakaroon ng mayamang buhay-pamilya kung saan ay maaari tayong
magkakasamang kumain, magkakasamang manalangin, gumugol ng oras ng sama-sama.

Ang mga tagapangala sa tahanan ay may trabahong dapat gawin.  Marami silang gawaing dapat gawin.  Ako
ay naglilingkod ng buong oras.  Naniniwala ako na ang paglilingkod ay dapat buong oras.  Kailangan ng
kanilang buong buhay at ng kanilang buong puso.  Kayong mga ina ay may maluwalhating pagkatawag upang
maging ina ng buong oras.  Bakit gusto mong gawin itong bahaging oras lang?  Itinalaga ka ng Dios na
maging tagapangalaga sa tahanan.  Kung kailangan mong gumawa ng ilang gawain sa labas ng tahanan dahil
kailangan mong kumita o dahil sa ibang dahilan, iminumungkahi ko sa iyo na iyon ay tunay na maging napaka
kaunti  at gumugol ka ng mas maraming oras bilang tagapangalaga ng tahanan.

Ano ang layunin at pagwawakas?  Sa paggawa nito, sinasabi sa atin dito ng Salita ng Dios, na iginagalang
mo ang Kanyang Salita.  Ang kasalungat ay sisimulan mong lapastanganin ang Salita ng Dios.  Iyan ang
sinasabi sa atin ng teksto.  May sobrang pagpapabaya sa bata, may sobrang pagkasira sa pag-aasawa,  may
sobrang di-pagkakaunawaan sa lugar ng babae.  Hinihiling kong isaalang-alang mo ang Salita ng Dios na sa
pamamagitan ng iyong may kabanalang halimbawa ang susunod na henerasyon ay babangon at sasabihing,
“Isang pinagpalang bagay na mayroon tayong mga banal na babae sa loob ng tahanan – mga ina na
nangangalaga sa kanilang mga anak kung kaya’t mayroon tayong malusog na kapaligiran sa tahanan.”
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Pagkalooban nawa tayo ng Dios ng biyaya na matagpuan ang ating mga ina sa loob ng tahanan, mga
manggagawang itinalaga ng Dios, na may kahanga-hangang kagalakan at kabanalan sa loob ng tahanan.

___________________________________________

Manalangin tayo.

O Dios, pagpalain Mo kami, na magkaroon kami ng mga ina doon sa loob ng tahanan, at iyan ay alang-alang
kay Jesus, Amen.


