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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Deuteronomio 4:9-10

"Magturo Bilang Isang Saksi"

ni Rev. Jai Mahtani

Sa ating mensahe ngayon nais nating ibaling ang ating pansin sa pagsisimula ng isa pang taon ng pag-aaral
sa ating mga anak.

Bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesu Cristo, at sa Kasulatan, ipinahahayag natin na ang ating
mga anak ay pagpapalang ibinigay ng Dios sa atin na mga magulang at tagapag-alaga, at sila ay ibinigay sa
atin na may pagkatawag upang ihanda natin sila na maging mga sundalo ng krus ni Jesu Cristo at ihanda sila
sa buhay ng paglilingkod sa Kanyang kaharian.

Ang sitas na nais kong gamitin ngayon upang magbigay sa atin ng pagtuturo tungkol sa ating pagkatawag
sa edukasyon ng ating mga anak at ang dahilan para sa mga Cristianong paaralan ay Deuteronomio 4:9, 10.
 Mababasa natin ang mga salitang ito ni Moises na sinabi sa bayan ng Dios (Israel) bago sila tumawid sa Ilog
ng Jordan at pumasok sa lupang pangako.  Sinabi ni Moises sa kanila:  “Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili,
at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap,  baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong
mga mata, at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga
anak at sa mga anak ng iyong mga anak.  Nang araw na ikaw ay tumayo sa harapan ng PANGINOON mong
Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng PANGINOON, Tipunin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa
kanila ang aking mga salita, upang sila'y matutong matakot sa akin sa lahat ng araw ng kanilang buhay sa
lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak.”  

Ngayon mapapansin mong kasama ko ang mga salitang iyon ng Dios ay hindi nakatuon sa kanila na
tatanggap ng Cristianong pagtuturo, iyon ay, ang mga bata at mga kabataan.  Ito ay nakatuon sa kanila na
tinawag upang magbigay ng pagtuturong iyon.  Ang bawat bahagi ng Biblia ay napakalinaw na ang
pagkatawag upang magturo, upang turuan ang mga bata at mga kabataan, ay sa mga magulang, hindi sa
estado, hindi rin sa iglesia, patungkol sa kanilang pormal na edukasyon.  Ang pagkatawag sa edukasyon ng
mga bata ay sa mga magulang.  Isaias 38:19, “ipinaalam ng ama sa mga anak ang iyong katapatan.”  Efeso
6:4, “At mga ama … akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon.”  Ang mga Kasulatan ay
malinaw.  Ito ay pribilehiyong ukol sa magulang, ito ay tungkulin ng magulang, na turuan ang ating mga
anak.

Ang Dios ay nagbigay sa atin ng anak, kung gayon, hindi una sa lahat para sa ating kasiyahan.  Ito ay hindi
lamang nakikita natin ang ating mga anak bilang katulad ng ating sarili at inilalagay natin sila sa harap ng iba
bilang ating gawang-sining.  Kundi bilang mga magulang nakikita natin ang ating sarili bilang tagapag-alaga
ng Dios, na nagbigay sa atin ng pagkatawag sa bawat isa sa ating mga anak upang palakihin ang batang iyon
upang makilala Siya, sambahin Siya, sundin at ibigin Siya, at pagtiwalaan Siya.

Ang sitas na nabasa ko sa Deuteronomio 4 ay nagbibigay-diin na mayroong dalawang katangian na
kinakailangan ng bawat magulang kung nais niyang palakihin ng tama ang kanyang mga anak.  Ang dalawang
katangian o kinakailangan ay hindi antas sa kolehiyo sa sikolohiyang pambata o ang mga kakayahang
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pang-magulang ng ating mga kapatid na lalaki at babae kay Cristo.  Ang dalawang kinakailangang iyon ay
ang mga ito:  1) masikap, araw-araw, tapat na paglakad kasama ng Dios.  Sinasabi ni Moises ang mga
salitang ito sa mga magulang na dapat magturo sa kanilang mga anak:  “Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili,
at ingatan mo ang iyong kaluluwa  ng buong sikap.”  Kaya, una sa lahat, ano ang kailangan sa edukasyon
ng iyong mga anak?  Dapat mong panatilihin ang masikap na paglakad kasama ng Dios – ang iyong personal
na paglakad sa Dios – kailangan mong ibigay ang iyong puso doon.  At ang pangalawang kinakailangan ay
ito:  Dapat mo silang turuan mula sa sarili mong karanasan ng biyaya ng Dios.  Sabi ni Moises, “Ituro mo sa
iyong mga anak ang mga bagay na nakita ng iyong mata,” ang mga bagay na naranasan mo sa Dios.  Ang
Cristianong edukasyon ay ang paglilipat ng pananampalataya ng mga magulang sa anak.  Dapat tayong
magturo bilang mga saksi.

Sinasabi ni Moises sa bayan ng Dios sa kanyang panahon:  “Ituro mo sa iyong mga anak na lalaki at mga
anak na babae ang mga bagay na nakita ng iyong mata.”  Lahat ng mga bagay na nakita ng Israel ay
kamangha-mangha at makapigil-hininga.  Sila ay nakakapukaw ng sigla.  Isipin mo na lang ang nakita ng
henerasyong iyon – ang henerasyon na inilabas mula sa Ehipto at ngayon ay nakatayo sa pampang ng Jordan
handa nang pumasok sa lupain ng Canaan.  Mayroon bang henerasyon ang nakakita ng gaya ng nasaksihan
nila? 

Kaya dapat nating sabihin na tayo, mga anak ng Dios ngayon, ay nakakita ng higit, mas higit pa.  Nakita natin
ang katuparan ng lahat ng mga bagay na nakita ng kanilang mga mata.  Nakita natin ang buong liwanag ng
krus, ang libingang walang laman ni Jesu Cristo, ang pag-akyat sa langit.  Lahat ng mga bagay na nakita
natin!

Tahasan, ano ang nakita ng Israel at ano ang nakita natin bilang mga mananampalataya sa Panginoong Jesu
Cristo?

Una sa lahat, nakita nila (at natin) ang makapangyarihang kamay ng Dios upang tumubos.  Tinatawag sila
ni Moises, una sa lahat, na alalahaning inilabas sila ng Dios na may malakas na bisig mula sa pagkaalipin sa
Ehipto.  Sila ay naging mga alipin.  Wala silang kakayahang iligtas ang kanilang sarili o ilabas ang kanilang
sarili mula sa kanilang paghihirap.  Hindi nila ito kayang gawin.  At si Moises, nang siya ay apatnapung taong
gulang na (matatandaan mo), ay inisip na magagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang lakas.  Ngunit
sinabi ng Dios, “Hindi, Moises, hindi mo rin ito kayang gawin.  Ilalabas ko ang Aking bayan.”  Nakita ng Israel
ang makapangyarihang kamay ng Dios na tumubos.  Naaalala mo kung paano nagpadala ang Dios ng
sampung salot sa lupain ng Ehipto.  Binali ng Dios ang likod ng Ehipto, ang pinakamalakas na bayan sa
sanlibutan nang panahong iyon.  Ang Israel ay hindi nagpaputok kahit isa.  Hindi sila tinawag upang pumatay
o kumuha ng tabak.  Kundi ipinakita ng Dios ang kapangyarihan ng Kanyang kamay upang tubusin ang
Kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa kanilang kasalanan.  Ang Dios ay nagsalita, “Hayaan mong umalis ang
Aking bayan,” at ipinakita ng Dios na ang mga paganong dios ay walang saysay at walang kaya.  At sa
pamamagitan ng malakas na kamay, makapangyarihang kamay, inilabas Niya sila sa pagkaalipin sa Ehipto
at ngayon sa mga dalampasigan ng Canaan.

Ang pangalawang bagay na nakita nila ay ang tapat na kamay ng Dios na magsagawa ng imposible.  Dinala
sila ng Dios, kaagad matapos palayain mula sa lupain ng Ehipto, sa Dagat na Pula.  Dinala sila ng Dios sa
punto na ang mayroon lang sila ay ang Kanyang Salita.  Nang sabihin ng Dios kay Moises, “Moises,
magpatuloy ka,” hindi iyon makita ng kanilang mga mata.  May mga bundok sa kanan at sa kaliwa; hinahabol
sila ni Faraon at ng kanyang karwahe mula sa likuran; at ang Dagat na Pula sa harapan nila.  At ang Dios,
sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihan at tapat na kamay, ay hinati ang Dagat na Pula at dinala ang
Kanyang bayan sa gitna ng Dagat tungo sa tuyong lupa.  At si Faraon at ang buo niyang hukbo, nang
pumasok sila sa Dagat na Pula, ay nalunod.  Inakay ng Dios ang Kanyang bayan dahil Siya ay tapat sa kanila.
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At sa Kanyang katapatan, lahat ng imposible na sumisigaw laban sa Kanyang mga pangako ay nadaig.  Nakita
ng mga Israelita ang tapat na kamay ng Dios.

Ang pangatlong bagay na nakita nila ay ang mapagmahal na kamay ng Dios – upang pangalagaan sila na
napaka makasalanan!  Paulit-ulit, sa loob ng apatnapung taon na sila ay nasa ilang, ang Israel ay nagnasa
at nagreklamo at naghimagsik.  Ito ay agad nagsimula pagkatapos sa Dagat na Pula – sa tubig ng Mara.
Binigyan sila ng Dios ng tubig mula sa bato.  Pagkatapos ay nagkaroon ng tinapay mula sa langit.  Nagkaroon
ng mga pagkatalo ng mga hari at mga hukbo na lumabas sa ilang upang wasakin sila.  Nakita nila ang
haliging ulap sa araw at ang apoy sa gabi na gumabay sa kanila pagtawid sa ilang.  Naranasan nila ang buong
kapangyarihan ng pangangalaga ng Dios.  Nakita nila ang mapagmahal na kamay ng  Dios.  At paulit-ulit
silang tumugon sa kawalang-pananampalataya, paulit-ulit sa kasalanan.  Gayunpaman ay nakita nila ang
mapagmahal na kamay ng Dios upang pangalagaan sila.

Panghuli, nakita nila ang banal na kamay ng Dios sa Bundok ng Sinai.  Ito ay binibigyang-diin sa mga salitang
ating isasaalang-alang ngayon mula sa Deuteronomio 4 sa talatang 10.  Sinabi ni Moises, “Nang araw na ikaw
ay tumayo sa harapan ng Panginoon mong Dios sa Horeb (iyon ay Bundok ng Sinai).”  Nang araw na iyon
ay narinig nilang tumunog ang trumpeta.  Naramdaman nilang yumanig ang lupa.  Nakita nila ang bundok
na umaapoy at umuusok.  Narinig nilang sinabi ng Dios ang Sampung Utos ng Kanyang Kautusan.  Nakita
nila ang kapahayagan ng banal at matuwid na Dios.  Tinanggap nila ang Kanyang kalooban para sa kanilang
buhay.

Ano pa ang maaaring nakita nila?  Anong kamangha-manghang mga bagay.  Nakita nila ang kamay ng
kapangyarihan ng Dios, ang kamay ng katapatan ng Dios, ang kamay ng pag-ibig ng Dios.  At nakita nila ang
banal na kamay ng Dios.  Iyan ang nasaksihan ng generasyong iyon.  At tayo ngayon ay may labis, labis, sa
biyaya ng Dios!

Sasabihin mo sa akin, marahil, “Hindi natin nakita ng ating mata ang nakita nila.  Hindi natin nakitang nahati
ang Dagat na Pula o bumaba ang manna mula sa langit.  Hindi natin nakitang lumabas ang tubig mula sa
bato.”  Ngunit sinasabi ko sa iyo, nakita mo, kung ikaw ay anak ng Dios.  Higit pa roon ang nakita mo!
Marahil kayo ay nalilito, mga bata, habang pinakikinggan ninyo ito.  Kung gayon ay pakinggan ninyo ito.
Upang makakita ng isang bagay, tunay na makita ito, hindi mo kailangang naroroon sa pisikal na mga mata.
Ang tunay na paningin ay pananampalataya.  Kailangan mong alalahaning kasama ko kung ano ang Biblia.
Ang Biblia ay hindi lamang aklat ng kasaysayan.  Hindi lamang ito talaan ng mga bagay na nangyari.  Ito ay
buhay na Salita.  Ito ay nabubuhay.  Ito ang Salita ng Dios! At kapag ang Dios ay may sinabi sa Biblia, sa
pamamagitan ng Banal na Espiritu, nagkakaloob sa atin ng pananampalataya, binibigyan Niya rin tayo ng mga
mata na personal nating nakikita ito bilang totoo sa atin. 

Kay Moises, sa mga anak ng Israel, sa lahat nang kamangha-manghang pagpapalaya mula sa Ehipto at sa
ilang sa loob ng apatnapung taon, nakikita natin ang ginawa ng Dios sa atin kay Jesu Cristo.  Ang lahat nang
ito ay nangyayari sa harap natin.  Nakikita natin ang kamay ng Dios.  Nakikita natin ang kamay ng
kapangyarihan ng Dios sa krus.  Nakikita natin ang kamay ng katapatan ng Dios bawat araw ng ating buhay.
Nakikita natin ang kamay ng pag-ibig ng Dios sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan.  Nakikita natin ang
banal na Dios sa harap natin sa mga Kasulatan.   

Nakikita natin itong lahat sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating mga puso.  Nakikita natin ang
pagtubos, ang pangangalaga, ang kapangyarihan ng Panginoon nating Dios.  Nararanasan natin iyan!
Sinasabi ni Moises, “Nakita ng iyong mga mata.”  Iyon ay tumutukoy hindi lamang sa kaalaman.  Iyon ay
tumutukoy sa bagay na kanilang niyakap, bagay na sila ay nahikayat.  Gayundin tayo hinihikayat ng Banal
na Espiritu, tinatatakan sa ating karanasan sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, na ang Dios na ito ay
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ating Dios magpakailan kailan man, at sinagip Niya tayo mula sa napakalaking pagkabihag ng ating kasalanan
at kamatayan.  Nakita natin ang Panginoon, makapangyarihan, tapat, mapagmahal, at banal! 

Iyon ay sa biyaya.  Ang mata na tinutukoy ko ay ang mata ng pananampalataya.  At ang mata ng
pananampalataya ay kaloob ng biyaya.  Dapat nating tandaan iyan!  Soberanong biyaya, ang Dios mismo,
dapat buksan ng Banal na Espiritu ang ating mga puso bago natin maunawaan sa harap ng Salita ng Dios
at sabihing, “Ang salitang iyon ay tunay, ito ay tunay sa akin at ito ay tunay tungkol sa akin.”  Ito ay sa
biyaya, sa makapangyarihang gawa ng Dios, na tayo ay may paningin, paningin upang makita ang sarili
nating makasalanang kalikasan, ang ating mga kasalanan, ang ating pagkaalipin, at ang ating
kawalang-pag-asa.  Paningin upang makita ang kamangha-manghang habag ng Dios kay Jesu Cristo.  Ito ay
biyayang gumagawa sa ating mga puso na nagkakaloob upang makita natin ang Dios.    

Ngayon, mga magulang, nakita ninyo.  Turuan ang inyong mga anak.  Turuan sila bilang mga saksi, bilang
isa na nakaranas, bilang isa na nakakaalam, kung ano ang sinasabi ninyo.  Ang pananampalatayang
nananahan sa magulang ang dapat ituro sa anak.  Ang Kasulatan ay malinaw diyan.  Lahat ng wikang walang
kawawaan, lahat ng walang saysay sa sanlibutan na ang tungkulin ng magulang o ang tungkulin ng
tagapagturo ay maglagay lamang sa harap ng mga bata ng pagpipilian ay walang saysay.  Iyan ay hindi
bibilikal.  Iyan ay sa kadiliman.  Ang pagkatawag ng mga magulang ay, mapagpakumbabang isalin ang
kanilang nalalaman tungkol sa Dios sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan, ang pananampalataya at ang
katotohanan ng Banal na Kasulatan, upang ibahagi iyan mula sa mapagmahal na puso sa kanilang mga anak.

Kaya ang Dios ay nagsasalita sa bawat magulang, bawat lolo at lola, bawat may gulang.  At sinasabi Niya,
“Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili, at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap.”  Kung ikaw ay
magiging guro sa iyong mga anak, kailangan mong ibigay araw-araw ang iyong sarili na mabuhay sa
pananampalataya.  Dapat mong mapanatili ang espiritual na paglakad sa Dios.  Sinasabi ng Panginoon sa iyo
at sa akin bilang magulang, “Hindi mo lang basta sasabihin sa iyong anak.  Kailangan mong isapamuhay ang
katotohanan sa harap ng iyong anak.”  Sinasabi ng Dios sa atin, “Kung ikaw ay nakatalaga sa pag-ibig ng Dios
sa espiritual na kabutihan ng ating mga anak, kung ibabahagi mo ang mga bagay ng Dios sa iyong mga anak,
kung gayon bilang mga magulang, bilang mga ama, bilang mga ina, bilang tagapag-alaga, dapat mong
makita na ang sarili mong espiritual na buhay at pagpapanatili ng iyong espiritual na buhay ay
kailangang-kailangan.”  Iyan ang katuruan ng Kasulatan.   

Ano ang unang salita sa isang matanda sa iglesia, sa matanda na pinagkatiwalaang ilagay ang mga bagay
ng Dios sa harap ng mahalagang kawan ng Dios?  Mababasa natin sa Mga Gawa 20:28, “Ingatan ninyo ang
inyong sarili at ang buong kawan.”  Saan ito nagsisimula?  Ingatan ninyo ang inyong sarili!  Sinasabi ng Dios
sa atin bilang mga magulang, “Hindi Ko kayo inilagay upang maging larawang-isip na tagapagturo, isang
hiwalay na guro.  Hindi ka lamang manggagawa ng mga bagay ng isa pa.  Kundi ito ang mga bagay na iyong
natikman.  Ito ang mga bagay na iyong naranasan sa Aking kaligtasan.  Ngayon ituro mo sa kanila mula sa
sarili mong buhay ng pananampalataya.  Ingatan mo ang iyong sarili.  Maging espiritual na may pakiramdam
sa Akin!  Ingatan ang iyong espiritual na paglakad sa buhay, at pagkatapos ay makipag-ugnayan, pagkatapos
ay dalhin ang katotohanan sa iyong mga anak.” 

Ang sumasampalatayang magulang ay hindi lamang tumatayo sa harap ng kanyang mga anak at sinasabing,
“Gawin mo ito, gawin mo iyan!”  Kundi, “Gawin mo ang ginagawa ko, at gawin mo ito kung paano ko
ginagawa, at gawin mo ito sa dahilan na ginagawa ko ito.”  Kung gayon ay tuturuan natin ang ating mga anak
sa pamamagitan ng paglalagay ng ating sarili at kasama ang ating mga anak sa harap ng Salita ng Dios, sa
harap ng dalisay na Salita ng Dios, ang katotohanan ng di-nagkakamaling (ibig sabihin ay walang kamalian)
Kasulatan.
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Kung gagawin mo iyan, bilang magulang, dapat mong maunawaan ang pagkatawag ng Dios sa iyo upang
pasakop sa tapat na pangangaral ng Salita ng Dios sa iglesia.  Ang iglesiang dinadaluhan mo ay dapat
masukat sa paniniwala nito, sa pamamagitan ng itinuturo nito sa iyo.  Tinuturuan ka ba nito ng katotohanan
ng Dios?

Sinabi ni Moises sa mga tao, “Tipunin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanila ang aking mga
salita.”  Kaya sinasabi rin ng Dios na tayo ay dapat magtipon, dapat tayong magsama-sama sa araw ng
Panginoon bilang katawan ng mga mananampalataya kay Jesu Cristo sa ilalim ng Salita ng Dios.  Siyanga
pala, iyan, ay pagsamba!  Ang pagsamba ng iglesia ay ang pagtitipun-tipon ng kapulungan, ang katawan ng
mananampalataya, sa ilalim ng Salita ng Dios, inilalagay ang kanilang sarili sa ilalim ng Salita ng Dios
dalawang beses sa araw ng Panginoon, at sa lugar kung saan ay maririnig nila ang Salita ng Dios – hindi mga
paumanhin para sa Salita ng Dios, hindi pagpapaliwanag na ang Salita ng Dios ay tunay na hindi kaugnay sa
iba’t ibang bahagi nito, na ito ay hindi wasto sa pang-agham, na ito sa kasaysayan ay nagkakamali.  Hindi,
hindi!  Ang Salita ng buhay na Dios, ang Salita na may kakayahang pumasok sa kaluluwa at magbigay ng
buhay at pag-asa at lakas.  Ginagamit ng Dios, sa iglesia, ang tinatawag ng sanlibutan na kahangalan (I Cor.
1), ang pangangaral ng Salita.  Ang Dios ay tumatawag ng mga mangangaral.   Sila ang magpapaliwanag ng
Salita ng Dios.

At sa pamamagitan ng Salita ng Dios tayo ay pinagkalooban upang makita.  Tayo ay naging mga saksi ng
mga bagay na ito.  Tinuturuan natin ang ating mga anak, kung gayon, sa pamamagitan ng paglalagay ng
ating sarili sa ilalim ng Salita ng Dios sa isang tapat na iglesia.  Ngunit ginagawa rin natin iyan sa
pamamagitan ng pagsama natin sa kanila sa ating buhay, sa ating mga pamilya, at pagbabasa ng Salita ng
Dios sa kanila, at pagbabasa din ng mabubuting aklat sa kanila, at pagsasabi sa kanila tungkol sa ating
nabasa.  

Pagkatapos ay ginagawa din natin iyan sa pamamagitan ng tunay na pagtuturo.  Ito ang nagtataas sa
pagkatawag ng ina sa mas dakilang kahalagahan.  Ina ang kasama ng maliliit na anak sa kanilang tahanan.
At siya ay laging nagtuturo sa lahat ng kanyang ginagawa – kung paano niya sila dinadamitan, paano niya
nililinis ang kanilang bahay – laging nananalangin kasama nila, nakikipag-usap sa kanila, tinutupi ang mga
labada, ipinapakita sa kanila kung paano magluto, paano maglinis ng silid – paano niya sila dinidisiplina.  Ito
ay laging mula sa Salita ng Dios.

Ginagawa natin iyan bilang mga ama.  Tandaan natin una sa lahat, mga ama, na ang ating mga asawa ang
ating katuwang at ang pananagutan ay nasa atin para sa direksyon ng ating tahanan – hindi sa iyong asawa,
kundi sa iyo.  Iyon ay nangangahulugan ng pakikibahagi.  Ibig sabihin na ikaw ay mabubuhay para sa iyong
mga anak – na nakatuon ang iyong buhay sa iyong tahanan at iyong mga anak.  Ang tuon ng ama ay dapat
sa tahanan.  Ang tunay na buhay kay Cristo ay nasa tahanan.  Dapat mong kilalanin ang iyong sarili hindi
lamang bilang isang computer programmer, bilang karpintero, bilang pangalawang pangulo ng isang
samahan, bilang tagapagtuos, kundi bilang ama. 

Kaya tinuturuan natin ang ating mga anak, sa ilalim ng pangangaral ng Salita, sa pagdadala ng Salita sa
kanila, sa pamumuhay sa ilalim ng Salita ng Dios kasama nila sa tahanan.  At ang mga magulang na may
isang pananampalataya ay nagtitipun-tipon sa pag-ibig kasama ng mga lolo at lola at ng ibang
mananampalatayang may gulang upang bumuo ng Cristianong pang-araw na paaralan.  Sa pagtatayo ng
gayong paaralan, hinahanap natin na ang bawat aralin ay ituro sa liwanag ng nakita natin ng ating mga mata,
ng nananahan sa ating mga puso. 

Nais nating maturuan ang ating mga anak sa liwanag ng Salita ng Dios.  Bakit?  Sinasabi ni Moises na ito ang
dahilan:  “upang sila'y matutong matakot sa akin sa lahat ng araw ng kanilang buhay sa lupa, at upang
kanilang maituro sa kanilang mga anak.”  Nais nating ituro sa kanila ang mga bagay na nakita ng ating mga
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mata dahil, una sa lahat, nais nating matakot sila kay Jehovah.  Iyan ay isang napakagandang kaisipan sa
Kasulatan.  Hindi mo dapat isipin ang pagiging takot sa Dios, sinisindak ng Dios.  Kundi kapag narinig mo,
“Matakot sa Panginoon,” ibig sabihin nito ay paggalang.  Tumayo nang may pagka-mangha kung gaano
kaluwalhati, gaano kabuti, at gaano ka-sapat ang Dios.  Maipapaliwanag mo ang pagkatakot sa Dios sa
ganitong paraan:  Ito ay kapag pinagkalooban ka ng Dios na malaman na ang pinakadakilang kabutihan sa
iyo ay ang pagngiti ng Dios sa iyo; at ang pinakamalaking pagkatakot sa iyo ay ang pagsimangot Niya sa iyo.
Ibig sabihin nito na ang karingalan, ang kalakihan, ang kaluwalhatian ng Dios ay sumilay sa iyong puso at
ikaw ay nabago magpakailan man.  Gayunman, sa liwanag ng karingalang iyon, habang nais mong umatras
bilang makasalanan, ikaw ay napapalapit pa rin.  Dapat kang sumamba, dapat mong ilagak ang iyong sarili
sa gayong Dios na lubos na maluwalhati at mayaman.

Tinuturuan natin ang ating mga anak ng mga bagay na nakita natin upang matakot nga sila sa Panginoon,
upang makita nga nila ang Dios, ang Dios na lubos na sapat, ang Dios na makapagliligtas, ang Dios na
kamangha-mangha.  Kung iyan ang ating pagnanais, kung gayon tayo ay luluhod bawat araw na humihingi
ng biyaya.

Subalit mayroon din ng dahilang ito:  Na maturuan nila ang kanilang mga anak – upang magkaroon ng bayan
ng Dios mula sa bawat henerasyon na nakakaalam ng kaluwalhatian ng tunay na Dios kay Jesu Cristo.

Sa pagsisimula natin, kung gayon, ng panibagong kapanahunan ng pagtuturo sa ating mga anak sa
Cristianong paaralan at sa ating mga tahanan, pakinggan natin ang Salita ng Dios, pakinggan nating
nagsasalita ang Dios.  Sinasabi Niya, “Ingatan mo ang iyong sarili, ang sarili mong kaluluwa.”  Sinasabi Niya,
“Mula sa iyong karanasan ng mga ginawa Ko para sa iyo, ng mga bagay na nakita ng mismong puso at
kaluluwa mo, mula sa karanasang iyon, turuan mo ang iyong mga anak.”

Tumingin tayo sa Dios para sa kalakasan, para sa karunungan, para sa katapatan upang gawin ito.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, pinasasalamatan Ka namin sa mahalagang Salita ng Dios na narinig namin sa araw na ito, at hinihiling
namin na ito ay magamit sa aming mga puso bilang labis na pampasigla at karunungan at kalakasan sa amin
sa darating na taon.  Sa pangalan ni Jesus aming dalangin, Amen.


