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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Deuteronomio 6:6-7

"Buong Sikap Na Tinuturuan Ang Ating Mga Anak"

ni Rev. Carl Haak

Sa pagbabalik ko ngayon sa mikropono ng Reformed Witness Hour, nais kong ipahayag ang personal kong
pasasalamat kay Rev. Jai Mahtani.  Pinangunahan ni Rev. Mahtani ang Reformed Witness Hour sa
nakaraang labindalawang linggo sa isang serye sa kamatayan.  Nais ko siyang pasalamatan, pati ang mga
tagapakinig, sa napakalinaw at nagbibigay-kaaliwang paglalahad na kanyang inihatid sa atin na
sumesentro sa dakilang tagumpay na na kay Jesu Cristo at, tunay nga, kay Jesu Cristo mayroon tayong
buhay na walang hanggan.

Tiyak ko, si Rev. Mahtani ay masisiyahang makarinig mula sa inyo at ang inyong tugon sa kanyang mga
mensahe.  Maaari kayong makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng Reformed Witness Hour sa
tirahang ibibigay ng ating tagapagbalita sa ilang sandali.  Muli, magbibigay kalakasan sa kanya kung kayo
ay tutugon sa kanya.  Maglaan ng sandali sa linggong ito upang sulatan siya ng maikling sulat. 
Hinahangand din natin ang mayamang pagpapala kay Pastor Mahtani habang siya ay gumagawa bilang
misyonero sa lugar ng Pittsburgh. 

Sa araw na ito nais kong ituon ang inyong pansin sa pagpapatuloy ng taong pampaaralan.  Ang sitas ng
Salita ng Dios na nasa isip ko, nagtitiwala ako, ay alam na alam na ng marami.  Ito ay matatagpuan sa
Deuteronomio 6:6, 7.  Doon ay mababasa natin, “Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw
na ito ay ilalagay mo sa iyong puso; at iyong ituturo nang buong sikap sa iyong mga anak, at iyong
sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag
ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon.”

Ang tagpo doon sa Salita ng Dios ay napakahalaga.  Ang mga salita ay binigkas ni Moises, ang propeta
ng Dios.  Siya ay nagsasalita sa dalawang milyong Israelita na kanyang inakay palabas sa lupain ng Ehipto,
sa nakalipas na apatnapung taon, pinangunahan niya sila bilang pastol sa kapanglawan ng isang umuungal
na ilang.  Kalulupig lang ng Israel sa mga anak ng Ammon, natakasan ang pandaraya ng Moab, at ngayon
ay papatawid na sa Jordan patungo sa lupang ipinangako.  Ngunit hindi si Moises ang mangunguna sa
kanila patawid sa Jordan dahil, matatandaan mo, winalang-halaga nila ang Dios.  Nang sinabi sa kanya
ng Dios na magsalita sa bato at magpapadala Siya ng tubig para sa pagkauhaw ng Israel, si Moises, sa
kanyang pagkabigo at galit sa bayan ng Dios, ay hinampas ang bato.  Sinabi sa kanya ng Dios na hindi
siya ang mangunguna sa Israel patawid sa Jordan.  Ang kanyang lingkod, si Josue, ang magiging pinuno
at magtatagumpay sa Canaan.  

Tinipon ni Moises ang mga anak ni Israel upang magsalita ng huli niyang pananalita.  Habang sinasabi niya
ang huli niyang pananalita sa aklat ng Deuteronomio, hinahangad niyang ulitin sa Israel ang lahat ng
ginawa ng Dios sa kanila at upang ikintal sa kanila ang kanilang pagkatawag bilang bayan ng Dios sa
sanlibutan.  Hangad niyang ipaalala sa kanila ang lahat ng mga utos ng Panginoon na itinuro niya sa
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kanila, at upang ipaalala sa kanila na dapat nilang gawin ang mga utos na ito kapag pumasok na sila sa
lupang ipinangako.

Ang mensahe ni Moises sa Israel ay may sentro.  Ito ay nauwi sa kahalagahan ng edukasyon ng kanilang
mga anak.  Sinasabi ni Moises sa kanila (o sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin) sa Deuteronomio 6 na
kung tayo ay mamumuhay bilang bayan ng Dios sa sanlibutang ito, bilang bayang ganap na sa Panginoon,
hindi sumusunod sa kasamaan ng mga bansang nakapalibot sa atin kundi bilang bayan na naligtas sa
biyaya, ang mga magulang kung gayon ay kailangang turuan ang kanilang mga anak.  Sinabi ni Moises
sa Israel noong panahon niya na, “Kung kayo ay mamumuhay sa lupain ng Canaan at maiingatan bilang
espesyal na bayan ng Dios, kung gayon ang katotohanan ng Dios ay dapat nasa inyong puso bilang
magulang.  At mayroon dapat na nag-aalab na sigasig sa inyong puso upang turuan ang inyong mga
anak.”  At iyan ang Salita ng Dios para sa atin ngayon kay Jesu Cristo.  Nais nating marinig ang tungkulin
ng mga magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak.

Ngayon, ang iyo mang anak ay papasok, sa dakilang kabutihan ng Dios, sa isang Cristianong paaralan na
binuo ng mga Cristianong magulang, o sila man ay papasok sa isang pampublikong unibersidad o
kolehiyong pang-iglesia, o sa pambahay na paaralan man ang iyong anak, ang edukasyon sa lahat ng mga
lugar na ito ay hindi kailanman isang bagay na ibibigay mo sa iba.  Ito ay laging iyong tungkuling bilang
magulang.

Ang edukasyon ng iyong anak, nilinaw ng Dios, ay napakahalaga.  Mga Kawikaan 22:6, “Sanayin mo ang
bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran.”  Kung
paanong lalakad ang iyong anak kasama ng Dios sa kanyang katandaan ay batay kung paano siya sinanay
sa kanyang kabataan.

Kaya ang Dios ay may utos sa atin sa ating tungkulin bilang mga magulang.  Dapat nating palakihin ang
ating mga anak sa daan ng Panginoon.  At dapat natin itong gawin, hindi lamang kapag gusto natin.
Kundi itong mga salita ng Dios ay dapat nasa ating puso at dapat natin silang ituro ng buong sikap sa ating
mga anak. 

Ating pag-aralan iyan sa ilang sandali ngayon, “Buong sikap na Tinuturuan ang ating mga Anak,”
nagtatanong ng tatlong katanungan:  Anong kahulugan ng dapat natin silang turuan?  Kailan natin sila
tuturuan?  Bakit natin sila tuturuan?

Ang turuan ang ating mga anak ay nangangahulugan na kukunin natin ang kaalaman sa Salita ng Dios at
isasalin ito sa ating mga anak upang bigyan sila ng kaalaman kung paano sila mamumuhay dito sa lupa
bilang mga lingkod ng Dios, bilang mga manlalakbay na naghahanap ng lunsod na ang tagapagtayo at
manggagawa ay ang Dios.  Sa maikling salita, ano ang gagawin natin bilang mga Cristianong magulang?
Tuturuan natin ang ating mga anak kung paano mamuhay bilang mga kaibigan ng Dios ngayon mismo dito
sa sanlibutan, at kung paano sila maghahanda para sa walang hanggan.

Inilagay ito ni Moises sa ganitong paraan, “Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito
ay ilalagay mo sa iyong puso; at iyong ituturo nang buong sikap sa iyong mga anak.”  Ang salitang “ituro”
ay literal na nangangahulugang “patalasin,” o “hasain ang talim ng tabak o kutsilyo,” “gawing matulis,
malinaw at matalim.”  Nakita mo, saanman tayo dumako sa Kasulatan, makikita natin na ang Salita ng Dios
ay taliwas sa mataas na kahangalan ng tao.  Sinasabi ng tao na ang edukasyon ay nauukol, na ang
katotohanan ay nagbabago, na mayroong maliit na katotohanan saanman.  Subalit sinasabi sa atin ng
Salita ng Dios na ang katotohanan ay tiyak at malinaw.  Ang Salita ng Dios at ang katotohanan ng Dios
ay hindi nagbabago.  Ito ay isang napakalinaw na bagay.  At ang ating mga anak ay dapat mapatalas.
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Dapat silang maturuan ng katotohanang iyon sa isang malinaw na paraan.  Ang katuruan na nagmumula
sa iyong mga labi bilang magulang ay dapat maging malinaw na aral.  Hindi ka dapat magmalasakit sa
mga walang katuturang pangkahalahatan.  Kundi dapat mong dalhin ang Salita ng Dios sa kanila sa
paraang mauunawaan nila ito, makikita nila ito, sa kaunaawaan ng bata.

Ito ay tiyak na nangangahulugang nais nating isaalang-alang ang ating mga anak kapag tinuturuan natin
sila.  Nais nating isaalang-alang ang kanilang ugali, nais nating isaalang-alang ang kanilang gulang, at nais
nating alalahanin na ibinigay sa atin ng Dios bilang magulang ang isang natural na bigkis sa ating mga
anak.  At dadalhin natin sa kanila ang katotohanang iyon sa paraang napakalinaw.

Subalit, ano ba talaga ang dapat nating ituro.  Sabi ni Moises, “Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa
iyo.”  Ano ang “mga salitang ito”?  Kung babalikan natin ang mga talatang 4 at 5 ng kapitulo makikita mo
na ang mga salitang iyon ay ito:  “Ang Panginoon nating Dios ay iisang Panginoon at iibigin mo ang
Panginoon mong Dios ng iyong buong puso.”  Ano ang ituturo natin?  Ituturo natin kung sino ang Dios,
na Siya ang isa at tanging Dios na buhay, may kasarinlan, walang hanggan, sukdulang dinakila, sapat sa
sarili, at o, napakaluwalhati.

Ngunit dapat din nating ituro kung ano ang dapat nating maging tugon sa Dios, na dapat nating ibigin ang
Panginoon nating Dios ng ating buong puso, kaluluwa, at lakas.  Ano ang edukasyong naka-sentro sa Dios?
Ito ay isa na kung saan ang lahat ng mga bagay ay dinala sa liwanag ng buhay na Dios.  At sa lahat ng
mga bagay tayo ay pinatnubayan upang maunawaan ang ating pagkatawag sa Dios na ito.  

Tiyakan, ang mga salita ng Dios ay bumubuo sa nilalaman at basehan ng edukasyon ng ating mga anak.
Para kay Moises, ang salitang iyon na kanyang sinasabi sa Israel ay ang buod ng lahat ng kanyang itinuro
sa kanila sa loob ng mahigit na apatnapung taon.  Itinuro niya sa kanila hindi lamang ang katotohanan
ng buhay at walang hanggang Dios, ng walang hanggang pag-ibig ng Dios, at ng pangako ng Dios kay
Jesus na ililigtas ang Kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan, kundi itinuro din niya sa kanila ang
moral na kautusan, o ang Sampung Utos, iyan ay, kung paano sila mamumuhay sa pag-ibig at kagalakan
sa harap ng Dios.  Itinuro niya sa kanila kung paano ibigin ang Panginoon nilang Dios ng kanilang
pagkatao at ng kanilang puso at ng kanilang kaluluwa.  Lahat ng mga bagay na ito ay dapat nating ituro
sa ating mga anak. 

Iyan ay nangangahulugan na dapat nating ituro sa ating mga anak ang buhay ng pagsunod.  Sabi ni
Moises, “Tuturuan mo silang sundin ang lahat ng mga bagay.”  Sundin sila.  Ang salitang “pagsunod” ay
isang masamang salita ngayon.  Ito ay iniisip ng napakarami na isang bagay na malupit, pumipigil, laban
sa kalayaan, mapaniil.  Ngunit pagdating mo sa Biblia, ang kahanga-hangang Salita ng Dios, makikita mo
na ang pagsunod sa Dios ay kalayaan!

Ngayon, maaari kang umupo at makinig diyan at hindi ito maunawaan at sabihin, ano ba ang kahulugan
niyan – pagsunod, kalayaan?  Maaari mong sabihin bilang isang kabataan, “hindi iyan kalayaan.
Pagsunod?  Matagal na akong naghihintay dito sa ilalim ng aking mga magulang upang makaalis sa ilalim
ng bubong at pagkatapos magiging malaya na ako.”  Gayunpaman, ang Biblia ay napakalinaw.  At ang
Biblia ay tunay na tunay.  Ang sundin ang Dios ay kalayaan.  Ang mabuhay sa pagsuway sa Dios ay hindi
lamang kahangalan, kundi pagkabihag, paniniil.   Ang buhay at kalayaan ay matatagpuan sa pagsunod sa
Dios.  Sa layuning ito inibig ng Dios ang Kanyang bayan kay Cristo at tinubos sila mula sa kanilang
kasalanan sa Kanyang Anak, at ipinadala ang Espiritu sa kanilang mga puso.  Bakit?  Upang sila ay
mapagpala Niya.  Paano?  Upang dalhin sila sa mapagmahal na pagsunod sa Kanya.  
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Sa paraan ng pagsunod sa Dios ay kalayaan.  Inilalagay ito ng Roma 6 sa ganitong paraan sa talatang 16:
“Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa
pagsunod, kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod; maging ng kasalanan tungo sa kamatayan, o ng
pagsunod tungo sa pagiging matuwid?”  Sinasabi sa atin ng Salita ng Dios, susundin mo alinman kay
Satanas o kay Cristo, alinman sa kasalanan o Dios, alinman sa iyong sarili o sa Panginoong buhay.  Walang
panggitnang lugar.  Walang mapagpipilian.  At kapag sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng Espiritu
Santo, na sinusunod natin ang Dios at naturuan upang sundin ang Dios, na mararanasan natin ang
kalayaan.  Iyan ang tunay na kalayaan! Ang kalayaan ay pagsunod kay Jesu Cristo – isang bagong
pagsunod mula sa puso, isang pagnanasang malugod Siya sa lahat ng ating ginagawa. 

Ngayon, iyan ang itinuturo natin sa ating mga anak.  Anuman ang takbo ng pag-aaral, anumang usapin
sa kanilang buhay, itinuturo natin sa kanila na sa pamamagitan ni Jesu Cristo tayo ay pinalaya, upang
sundin ang Dios sa lahat ng ating ginagawa.

Siguro ay may magsasabi sa akin, “Ibig mong sabihin sa akin na hindi ko maaaring gawin ang anumang
nais kong gawin?”  Ang sagot ay, “Oo, iyan mismo ang ibig sabihin ng Salita ng Dios.”  Kung gagawin mo
ang anumang nais mong gawin, hiwalay sa Dios, samakatuwid sinasabi ng Biblia, naglilingkod ka sa isang
hangal:  ang iyong sarili.  Ikaw ay nasa ilalim ng paniniil ng sarili mong makasalanan at hangal na
pagnanasa at kalooban.  Ang kalayaan ay ang makilala ang Dios, ibigin ang Dios, at sundin ang Dios mula
sa puso.  Iyan ay itinuturo natin sa ating mga anak.

At lagi natin itong gagawin.  Iyan ang kung kailan natin ito gagawin.  “At iyong sasabihin sa kanila,” sabi
ni Moises, “kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay
nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon.”  Kapag ikaw ay nasa bahay, o kapag ikaw ay malayo sa
tahanan; kapag ikaw ay matutulog at kapag ikaw ay bumabangon; lahat ng oras – buong oras! Nakikita
mo ang tawag mula sa Dios bilang magulang?  Ang tawag na iyon ay buong oras.  Sa lahat ng panahon.

Bilang mga mananampalatayang Reformed naniniwala tayo na ang pangangaral ng ebanghelyo sa
pamamagitan ng iglesia ay ang pangunahing pamamaraan ng biyaya, iyan ay, ang pangunahing paraan
na itinalaga ng Dios sa iglesia upang ihatid ang Kanyang biyaya sa Kanyang bayan.  Kaya, naniniwala tayo
na tayo ay dapat mamuhay sa ilalim ng pagtuturo ng Salita ng Dios.  Ngunit ang pangangaral na iyan ay
nagpapatuloy.  Ang pangangaral na iyan ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng mga magulang at sa
pamamagitan ng bawat mananampalataya na, yamang nakarinig ng Salita ng Dios, ngayon ay
ipinamumuhay yaong Salita ng Dios.  Bilang magulang, ngayon, kapag lumalakad ka sa harap ng iyong
anak at kapag ikaw ay nasa inyong tahanan kasama ang iyong mga kabataan at kapag ikaw ay matutulog
na at kapag ikaw ay gumigising at nagsasabing, “Magandang umaga” sa iyong mga anak, ikaw ay dapat
laging nagsasalita sa paraang ang katotohanan ng iyong pinaniniwalaan ay lumalabas.  Hindi niyan ibig
sabihin na babanggit ka ng mga iba’t ibang talata, o iniisip mong ito ay ginagawa sa isang walang siglang
paraan.  Kundi sa iyong buhay sa harapan nila ipinapakita mo at ikaw ay nagagalak at nagbibigay ng
panahon upang turuan sila ng katotohanan ng Salita ng Dios. 

Siguro ito ay kapag kasama ng iyong maliit na anak sa isang larong pambola.  Siguro ito ay kapag
isinasama mo ang iyong pamilya at ang iyong mga kabataan (ang binata mo) sa bahay-pahingahan upang
dalawin ang iyong matanda nang lolo o lola.  Siguro ito ay kapag tinatabasan mo ang inyong damuhan
sa araw ng Sabado o nagmamaneho papunta sa iglesia sa araw ng Linggo.  Siguro ito ay kapag
bumabangon ka sa kalagitnaan ng gabi at sila ay binabangungot.  Tinuturuan mo sila.  Nililinaw mo na
namumuhay ka sa kanilang harapan at sila rin, ay dapat mamuhay sa pag-ibig ng Dios upang
bigyang-kasiyahan ang Dios, upang makilala ang Dios, at upang magalak sa Dios sa pamamagitan ni Jesu
Cristo.
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Itinuturo mo ito sa lahat ng kanilang natututuhan; matematika, heograpiya, agham, pagbabaybay.  Lagi
nating hinahanap na sabihin na ang ating Panginoong Dios ay isang Panginoon, na lumikha ng lahat ng
mga bagay para sa Kanyang kaluwalhatian.  At sa dulo ng lahat ng mg bagay ay ang makilala Siya, ang
mabigyan Siya ng kasiyahan, at ang lumakad sa Kanyang harapan.

Nakita mo, ang Cristianong edukasyon ay hindi lamang ang Sampung Utos.  Hindi natin naabot ang
Cristianong edukasyon kung ipapako natin ang Sampung Utos sa panlabas na pader ng isang gusali, o
kung mayroon tayong panalangin sa isang gusali.  Ang Cristianong edukasyon ay higit pa riyan.  Ito ay
pagpapakita kung paanong ang Salita ng Dios ay nagagamit sa laro at gawain, sa kasiyahan at pagluha,
sa pag-aaral at sa paglilibang.  Kung paanong ang pagmamahal sa Dios ng buong puso mo ay nagagamit
at namamahala sa buong buhay.  Turuan sila ng buong sikap, ang kaisipan ay palagi, lubusan. 

Dapat kasangkot ang iyong buong buhay sa iyong pagtuturo.  Ibig sabihin ito ay magiging napaka praktikal
din.  Tuturuan mo sila kung bakit dapat tayong maging maingat, kapag ginagamit natin ang mga gamit
o kasangkapan ng iba na ibalik sila.  Tuturuan mo sila na, oo, bilang kabataang babae na dapat mong iwan
ang isang silid nang mas mabuti kaysa nang makita mo ito.  Tuturuan mo ang maliit mong anak na lalaki
kung bakit mahalagang gawin ang kanyang gawain sa paaralan, at kung bakit dapat siyang maging listo
sa paaralan at hindi nakayukod.  Bakit?  Dahil, ang dakilang katotohanan ay – sa biyaya tayo ay hindi na
sa ating sarili, upang mamuhay sa sarili nating paraan.  Kundi tayo ay binili sa halaga ng dugo ni Jesu
Cristo.  At ngayon nais ng anak ng Dios na luwalhatiin ang Dios.

Ang sinasabi ko ay walang paghihiwalay sa pagitan ng relihiyoso at sekular na edukasyon.  Hindi ito tila
baga ang ibang mga bagay ay sekular at ang ibang bagay ay relihiyoso.  Kundi ang lahat ng bagay ay
natatagpuan lamang ang kanilang katotohanan sa liwanag ng Salita ng Dios.

Kaya nga tayo bumubuo ng mga Cristianong paaralan.  Bumubuo tayo ng mga Cristianong paaralan dahil
ninanasa nating magkaroon ng paaralan kung saan ang guro ay naniniwala ng parehong bagay tulad ng
sa magulang at kung magkagayon, ikikintal o ihihinga sa lahat ng kanyang mga itinuturo ang damdamin
ng paggalang sa Dios at ituturo sa mga bata na ang dulo ng lahat ng kaalaman, anuman ang paksa, ay
yumukod sa Dios na maluwalhati at mapagbiyaya kay Jesu Cristo.

Iyan ang Cristianong edukasyon.  At iyan ang ating hangarin itong darating na taon.  

Ginagawa natin ito dahil si Jehovah, na ating iniibig at ninanasang maibahagi sa ating mga anak, ay ang
ating Dios ng tipan.  Ang tipan ng Dios ay sumasalo sa buong Kasulatan at ito ay sumasalo sa lahat ng
sinasabi ni Moises sa Israel.  Si Moises, sa aklat ng Deuteronomio, ay hindi malumanay na nagbibigay ng
listahan ng mga dapat at di-dapat gawin upang makagawa siya ng sekta sa lupa sa Palestina.  Si Moises
ay hindi dapat tingnan bilang pinuno ng isang kulto, nagbibigay ng sinang-ayunang listahan sa isang
tambak ng mga nabubulagan.  Siya ay nagsasalita ng mga salita ng tipan, ng mapagbiyayang pakikisama
ng Dios kay Jesu Cristong Anak Niya, at kung paanong ang bayan ng Dios ay mamumuhay sa pakikisama
sa Dios.  Ngayon, ipagpalagay na, sa Lumang Tipan ito ay gagawin sa ilalim ng mga larawan at mga anino
ng kautusan, at ito ay natupad ngayon kay Jesu Cristo.  Subalit ang sinasabi ng Dios sa kanila ay, “Tinubos
Ko kayo.  Inilagay Ko ang pag-ibig Ko sa inyo.  Ibinigay Ko sa inyo ang mga pangako kay Jesu Cristo
upang alisin ang kabigatan ng inyong kasalanan.  Nangako Akong ilalapit kayo at ipapakita sa inyo ang
sarili Kong maluwalhating sarili.”  Ngayon, bilang mga kaibigan ng buhay na Dios, dahil sa tipan na ito,
ituro sa inyong mga anak ang lahat ng mga bagay na ito.  Kaya natin ito ginagawa.  

Subalit mayroon pa.  Ginagawa natin ito dahil sa pasasalamat.  Ginagawa natin ito dahil ang isang
kumukontrol, naghaharing sanhi sa anak ng Dios ay pasasalamat, pasasalamat sa Dios.  Dahil mahal natin
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ang Dios at hangad nating pasalamatan Siya – iyan ang dahilan kung bakit tinuturuan natin ang ating mga
anak.

Iyan ba ang alam ng iyong mga anak tungkol sa iyo?  Nakikita ba nila na ang Tatay at Nanay ay lumalakad
kasama ng Dios na may pasasalamat?  Sinasabi ba ng iyong maliliit na anak na, “Ang Dios ay napakadakila
at lubos na kamangha-mangha dahil ganoon Siya sa aking Tatay”?  Ipinapakita mo ba iyan sa kanila
araw-araw sa inyong bahay?  Ipinapakita mo rin ba iyan sa pamamagitan ng pagsisimula ngayon, marahil
sa iyo at sa inyong iglesia, na dumalo sa mga klase ng pag-aaral ng Biblia?  Sinasabi mo ba sa iyong anak,
“Aalis tayo ngayong gabi sa bahay para makasama ang mga kapwa banal upang matuto pa tayo tungkol
sa Dios at sa Kanyang Salita.  Gusto nating naroon.”  Ipinapakita mo ba iyan sa bawat paraan ng iyong
buhay, na ang Dios ay dakila at ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya?

Iyan ang kahulugan ng palakihin ang inyong mga anak sa daan ng Panginoon.

Ginagawa natin ito dahil lahat ng mga bagay na ito ay nasa ating puso.  “Ang mga salitang ito,” sabi ni
Moises, “ay ilalagay mo sa iyong puso.”  Wala sila sa ating puso ngayon gaya ng nararapat.  Ngunit sila
ay nariyan, sa hiwaga ng biyaya ng Dios.  At ang mga salitang iyon ay buhay sa atin.  Sila ang yaman ng
ating puso.  Sila ang ating kagalakan at ating kaaliwan.  Nagagalak tayo sa kanila.

Kaya, dahil sa pag-ibig sa Dios sa ating puso, nais nating ituro sa ating mga anak ang daan na dapat
nilang lakaran.  Iyan ang tipan.  Iyan ang katotohanan.  Mula sa puso ng magulang na pinagkaloobang
malaman ang katotohanan, nais nating ituro sa ating mga anak ang lahat upang makilala nila ang Dios
at purihin Siya magpakailanman.

Totoo ba iyan sa iyo?  Samahan ka nawa ng Dios nitong darating na taon, na bilang magulang ikaw ay
lumago sa pag-ibig at pagkaunawa sa Dios, at upang magkaroon sa iyong puso bilang magulang ng banal
na pagnanasang ituro ito sa iyong mga anak.

___________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, salamat po sa Iyong Salita.  Dalangin namin na ito ay maging mabunga sa aming mga buhay.
Pagpalain Mo kami sa pag-aaral ng aming mga anak sa taong darating.  Kami’y dumadalangin, sa
pamamagitan ng pangalan ni Jesus, Amen.


