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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Kawikaan 17:6

“Itanghal ang Ating mga Pamilya na may Kaluwalhatian”

ni  Rev. Rodney Kleyn

Ikaw at ako ay mga tao na siyang madaling balewalain ang mabubuting mga bagay na ibinigay ng Dios
sa atin. Binibigyan tayo ng Dios ng mabuting kalusugan.  Binibigyan Niya tayo ng makakain.  Ibinibigay
Niya sa atin ang hanap-buhay.  Ibinibigay Niya sa atin ang kasaganaan.  At hindi natin Siya kinikilala na
nagbigay ng gayong mga bagay, at hindi natin ginagamit ang gayong mga bagay ng nararapat sa
mapagpasalamat na paglilingkod sa Kanyang pangalan.

Ginagawa din natin ito na may pagpapala na ibinigay ng Dios sa ating mga Cristianong sambahayan.
Ginagawa natin ito kasama ang ating mga anak.  Ginagawa natin ito kasama ang ating mga magulang.
Ginagawa natin ito kasama ang ating asawang lalaki at babae.

Sa teskto na nais nating  tingnan ngayon ating makikita na dapat nating pahalagahan ang mga kaloob na
ibinibigay ng Dios sa ating mga Cristianong sambahayan.  Sa Mga Kawikaan 17:6 ating mababasa ito,
“Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao; at ang kaluwalhatian ng mga anak ay
ang kanilang mga magulang.”  Sinasabi sa atin lalo na ng tekstong ito, na ang mananampalatayang mga
magulang ay dapat pahalagahan ang kanilang mga anak at mga apo;  at ang mga anak ay dapat
pahalagahan ang kanilang mananampalatayang mga magulang.

Sa ating pagnanais na maunawaan kung ano ang kahulugan ng talatang ito, hindi dapat tayong maging
sentimental.  Napakabuti ang magkaroon ng mga anak at mga apo sa ating paligid.  Napakabuti na
magkaroon ng pagsasama-sama  para sa isang bakasyon.  Napakabuti na magkaroon ng kapayapaan sa
iyong tahanan at sa iyong mahal sa buhay, sa pagitan ng mag-aasawa at mga magulang at mga anak.
Subalit hindi lamang sinasabi ng teskto na ito ay isa lamang napakabuting bagay.  Kundi, nais ng teskto
na ating makita ito sa pananaw ng mga pangako ng Dios at sa panawagan bilang Kanyang mga pinili sa
ating Cristianong mga tahanan:  ang panawagan na sa mga anak na itanghal ang kanilang mga magulang
na may kaluwalhatian;  at ang panawagan sa mga magulang na maging kaluwalhatian ng kanilang mga
anak at mga apo.

Nakita mo, ang kabaligtaran ay maaaring maging totoo  (at ito ay nagpapahiwatig sa panawagan).
Maaaring ang isang lalaki at isang babae ay kahihiyan sa kanilang mga anak – mayroon silang maka-Dios
na mga anak subalit sila’y nagkasala ng isang nakakahiyang paraan at ito ay isang kahihiyan ng pamilya.
Maaaring ang mga anak ay kahihiyan sa kanilang mga magulang.  Sa Mga Kawikaan 19:26,  “Ang
sumasamsam sa kaniyang ama, at nagpapalayas sa kaniyang ina, ay anak na nakakahiya at nagdadala
ng kakutyaan.”  Kaya tinatawagan tayo ng tesktong ito na suriin ang panagawan na mayroon tayo sa
maka-Dios na tahanan na maging dangal ng kaluwalhatian at pagpapala sa ibang kaanib ng pamilya.

Ang unang bagay na dapat nating mapansin habang ating tinitingnan ang nilalaman na ang teskto ay may
pananaw ng tipan sa pamilya.  Binigyan nito tayo ng mayamang pagkakakilanlan ng pamilyang may tipan.
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Sa talatang ito ay mayroong tatlong mananampalatayang mga salinlahi.  Mayroong mga anak, at mga apo,
at matandang lalaki  (mga ama o mga lolo).  Ito ay naglalarawan ng pamilyang may tipan kasama ang
mananampalatayang mga magulang, mga anak, at mga apo at kasama dito ang mga pangako ng Dios sa
mga lolo at lola at sa mga magulang patungkol sa kanilang mga anak at kanilang mga apo.

Ito ay isang bagay na dapat nating ikagalak bilang mga pinili ng Dios.  Isang napakagandang bagay na
hindi lamang tayo iniligtas ng Dios, kundi iniligtas ding kasama natin ang ating mga anak.  Ito ay isang
mayamang bahagi ng pananampalatayang Reformed.  Ang tipan ng Dios ay isang tipang pang
mag-kaibigan.  At kapag sinasabi natin ito na ang tipan ay dumarating sa ating mga tahanan at ang
gayong tahanan ay tahanang may tipan, ibig natin sabihin dito na mayroon tayo sa ating tahanan ng isang
uri ng espiritual na relasyon sa bawat isa na sumasalamin sa relasyon ng Dios sa Kanyang mga pinili.  Sa
Cristianong pag-aasawa, ang isang lalaki at isang babae ay nagsasamang mabubuhay na may malalim na
relasyon.  At sinasabi sa atin ng Biblia na si Cristo din ay asawang lalaki ng Kanyang iglesia.  Inilatag ng
Biblia sa atin ang mayamang relasyon ng ama at ng anak.  At paulit-ulit itong inihahambing na ang
relasyon ay relasyon ng Dios sa Kanyang mga pinili.

Ang masagana tungkol sa tesktong ito na ang tipan (itong relasyon ng pagkaka-ibigan) ay isang bagay
na ipinapapatuloy ng Dios sa Kanyang mga pinili sa kanilang mga salinlahi.  Ito ay isang maganda at isang
nakamamanghang katotohanan.  Hindi tayo naniniwala patungkol sa mga anak na sila ay mga anak
lamang ng sanlibutan.   Hindi tayo naniniwala na ang mga anak nating ito ay dapat maging kasangkapan
ng gawaing misyon o kailangang tratuhin bilang di-banal at di-mananampalataya at itinakwil.  Bagkus, ang
pangako ng Dios maging mga mananampalataya at ang kanilang mga anak, tulad ng isinaad ni Pedro sa
Mga Gawa 2:39.

Ang nakakalungkot, ito ay wala sa maraming iglesia ngayon sa sanlibutan.  At dahil sa kakulangan ng
pang-unawa sa mahalagang katotohanan na iniligtas ng Dios ang iglesia ang salinlahi nito, ang mga
magulang at mga inapo at mga iglesia ay hindi ginagawa ang nararapat para sa mga batang salinlahi sa
iglesia:  turuan sila at maging halimbawa sa kanila.  At dahil dito, ang mga iglesia ay tumatanda at walang
mga kabataan o kakaunti ang nananatili sa iglesia.

Ang teskto ay nagsasaad ng kaluwalhatian at putong (karangalan).  Ang salitang  “kaluwalhatian” sa teskto
ay ginamit sa ibang lugar sa Kasulatan upang ilarawan ang pagpapalamuti, o ipinapalagay ito ng iba, na
isang bagay  na gawing kaakit-akit at kanais-nais.   Ito ang kaisipan dito sa tesktong ito.  “Ang mga anak
ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao; at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga
magulang.”

Ang isa pang salitang ginamit sa teskto ay “putong” (crown).  Madalas nating iniisip ang isang putong sa
isang hari na siyang may suot na korona bilang tanda ng kanyang karangalan at kanyang kapangyarihan.
Subalit ang putong sa Biblia, at gayon din sa matandang panitikan, ay may kaisipang hindi lamang isang
bagay na isinusuot ng mararangal kundi isang bagay na ginamit upang parangalan ang sinuman.
Halimbawa, kapag ang manlalaro ay manalo sa isang paligsahan, siya ay puputungan.  Kapag ang isang
sundalo ay makakabalik sa tahanan, siya ay puputungan bilang isang bayani.  Isang natatanging panauhin
sa isang pista ay hindi lamang binibigyan ng tanda ng karangalan sa pagbibigay ng pinaghandaang
mauupuan niya, kundi madalas ay binibigyan din ng parangal.  Ganito ang kaisipan dito sa tekstong ito.
Ang mga inapo ay mga putong ng matandang lalaki.  Ang matandang lalaki ay kinikilala sa kanyang
reputasyon na ibinigay  ng kanilang mga anak at mga inapo.  

Sa teksto ito ay tumutukoy sa tao.  Ang kaisipan ay ganito, sa pamamagitan ng iyong pakikisama sa iba,
ang taong iyon ay nagbibigay sa iyo ng karangalan at kaluwalhatian.  Ganito ang paraan na ginagamit ni
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apostol Pablo sa kaisipan ng korona sa 1 Tesalonica 2:19 at 20.  Sinabi niya dito,  “Sapagka't ano ang
aming pagasa, o katuwaan, o putong, na ipinagmamapuri? Hindi baga kayo rin sa harapan ng ating
Panginoong Jesucristo sa kaniyang pagparito?  Sapagka't kayo ang aming kaluwalhatian at aming
katuwaan.”  Ibig sabihin ni apostol Pablo na kapag siya ay tumayo sa harapan ni Cristo sa araw ng
paghuhukom, ang mga Cristiano sa Tesalonica na nakasama niya sa gawain ay magbibigay ng pag-alala
sa kanya.

Ganito ang ipinupunto ng Mga Kawikaan.  Sa isang tahanan na may tipan, ang apo ay isang putong o
karangalan na nagdadala ng parangal at kaluwalhatian sa kanilang mga lolo at lola.  Ang mga anak ay
korona na nagdadala ng parangal at kaluwalhatian sa kanilang mga magulang.  At ang mga magulang at
mga lolo at lola ay nagbibigay ng parangal at kaluwalhatian naman sa kanilang mga anak.

Si apostol Pablo ay nagbigay ng halimbawa sa 2 Timoteo 1.  Kung ang pag-uusapan ay si Timoteo, na
siyang kanyang tinawag na sariling minamahal na anak, kanyang sinabi na siya’y tinawag upang alalahanin
ang kathang pananampalataya na kay Timoteo, at ito ay unang nanangan sa kanyang lola Loida at ng
kanyang ina na si Eunice at, siya ay hinihikayat naman ngayon.  Si Timoteo ay may ina at lola na, iyong
masasabing ipinagmamalaki niya.  Hindi  sila mga magulang at lola na dapat ay ikahiya.  Subalit sila ay
korona at kaluwalhatian sa kanya.

Ganito dapat ang maging paraan sa isang pamilya na may tipan.  Ang mga apo ay hindi dapat ikahiya ang
kanilang mga magulang at kanilang mga lolo at lola.  Ang ama hindi dapat inilalagay sa paglapastangan
kundi maging gantimpala at kilalanin bilang isang kayamanan.  Ang mga anak na nasa ilalim ng tipan, ay
lubhang mahahalaga at isang kaloob sa mga mananampalatayang mga magulang.  Sinasabi ng mga
mananampalatayang mga lolo at lola sa kanilang mga apo na:  “Isang karangalan ka bilang isang apo.”
Sasabihin ng mga anak sa kanilang matandang mga lolo at lola,  “Isang karangalan ka para maging aking
mga lolo at lola.” 

Ngayon, tulad ng aking nasabi kanina na hindi ito isang katotohanang pangkalahatan.  Hindi totoo na ang
bawat magulang at bawat lolo at lola o bawat anak ay isang korona ng kagalakan sa ibang kaanib ng
pamilya.  Ito man ay hindi rin totoo sa lahat ng nasa iglesia.  Makikita mo ang mga halimbawa nito sa
Kasulatan.  Si Roboam – dahil sa kanyang kasalanan, ay naging kahihiyan sa kanyang ama na si Solomon
at sa sambahayan ni David.  Isipin mo rin si Manases – ang anak ng mabuting hari na si Ezechias.  Sa loob
ng limampung taon ang kanyang paghahari ay napuno ng kasamaan at sinira niya ang mabuting
reputasyon ng kanyang ama.  Isipin mo ang mga anak ni Eli – sina Ophni at si Phinees, at sila ay
nakakahiya para sa kanilang banal na ama.   Si Giezi – ang lingkod ni Elisha, ay tinamaan ng ketong dahil
sa kanyang kasalanan, at ang sakit na ito ay naipasa sa kanyang mga anak at mga apo, upang ipaalala
sa kanila ang nakakahiyang ginawa ng kanilang mga ama.

Mayroong dalawang dahilan kung bakit ito nangyayari sa mga Cristianong tahanan.

Una sa lahat hindi lahat ng ipinapanganak sa Cristianong tahanan ay mga tunay na kaanib sa tipan ng
Dios.  Palaging mayroong makalaman at itinakuwil na binhing ipinapanganak sa isang Cristianong tahanan
na may tipanan.  At ang itinakuwil na binhing ito mismo ay magpapakita ng tulad sa kaso ni Esau.

Ang pangawalang dahilan, ang mga tunay na kaanib sa tipan ay hindi palaging namumuhay sa paraan na
nagdadala ng dangal sa isang Cristianong tahanan.  Si Solomon ay hindi ipinakita sa teskto na isang ganap
at walang salang tao.  Kanyang nalalaman kung ano ang ating nais.  Ang ilan sa mga maliliwanag na
pagkakakilanlan ng kasamaan ng tao ay matatagpuan sa aklat ng Mga Kawikaan.  Sinasabi ni Solomon sa
kabanatang 20:9,  “Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan?”
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Siyempre, wala!  Sinabi ni Solomon sa kabanatang 22:15,  “Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng
bata; nguni't ilalayo sa kaniya ng pamalong pangsaway.”  Siya ay makatotohanan.  Hindi siya nangangarap
dito.  Kaya tanging sa biyaya ng Dios at kasama ang Kanyang pagpapala, na tayo ay maging karangalan
ng kaluwalhatian at kasiyahan sa ating mga tahanan.

Ito ay maliwanag sa Mga Kawikaan 3:33, kung saan ating mababasa,  “Ang sumpa ng Panginoon ay nasa
bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid.”  Ito ay sa pamamagitan ng biyaya
ng Dios, kasama ng Kanyang pagpapala, patungkol sa Kanyang katapatan at ng kalakasan ng Kanyang
mga pangakong tipanan, na masasabing ang mga anak ay mga korona sa kanilang mga magulang at
magulang sa kanilang mga anak.

Ang tanong ngayon ay, Paano natin paparangalan ang ating mga pamilya na may kaluwalhatian?  Marami
ang magsasabi na ang iba ay nagdadala ng karangalan at kaluwalhatian sa kanyang pamilya kapag
natapos ang mga bagay na ipinapalagay na dakila sa paningin ng sanlibutan.  Halimbawa, sa ating lipunan,
ang dakilang pagpapahalaga ay ibinibigay sa kakayahan sa palakasan o manlalaro.  Isang karangalan ang
magkaroon ng isang anak na lalaki o babae na umuunlad sa palakasan sa High School.  At kapag siya ay
nagpatuloy sa sports ng Kolehiyo na pang-bihasang antas, ito ay mas mabuti.  Isipin mo kung gaano
kalaking karangalan ito na isasaalang-alang ang magkaroon ng anak na manalo ng gintong medalya sa
Olympic  Games.  Gayon din naman ito ay totoo rin sa kasaganaan at estado at edukasyon sa ating
lipunan.  Isang karangalan ang magkaroon ng anak na magkaroon ng sariling business sa sariling
pagsisikap sa daigdig ng kalakalan.  Isang kaluwalhatian ang para sa iyong ama ang magkaroon ng
congressman o senador, isang judge o isang abugado.

Kahit pa sabihing ang mga ito ay hindi mali sa kanyang sarili, madalas maging sa iglesia ito ay
nagsisimulang isipin na taning sa ganitong hanay lamang ang tagumpay.   Silang mga pinarangalan at
itinaas at tumanggap ng pansin sa ating mga pamilya o sa isang iglesia ay madalas silang mga naging
kilala dahil sa isang bagay na kanilang naabot sa sanlibutang ito.  Minsan ang mananampalatayang mga
magulang ay itinutulak ang kanilang mga anak sa larangan ng katagumpayan.

Subalit hindi sa ganitong kaparaanan.  Ang sukatan ng kadakilaan ng tao ay hindi ayon sa paningin ng
sanlibutan.  Ang sukatan ng isang lalaki o babae hindi ayon sa larangan ng tagumpay sa palakasan o
kasaganaan o sa kapangyarihan o posisyon.  Sa araw ng paghuhukom, kapag tayo ay tumayo sa harapan
ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay mawawalan ng saysay.  Hindi ito ang magiging korona ng
matandang lalaki o ng mga anak.  Kung lahat ng ating ihaharap sa Panginoon ay lahat lamang ng ating
mga narating at kasaganaan, tayo ay tiyak na mapapahamak.

Kaya naman hindi natin dapat hatulan ang kadakilaan sa ganitong mga kaparaanan sa tahanan at maging
sa iglesia.   Ang mga ito ay hindi ang tunay na kadakilaan at karangalan sa harapan ng Panginoon.  Hindi
natin dapat akuin sa ating mga sarili ang kaluwalhatian.  At hindi natin dapat hanapin ang gayong
kaluwalhatian sa ganitong mga bagay.  Ang sukatan ng lalaki, ng isang anak, ng isang kaanib sa iglesia,
ay ang kanyang kabanalan.  Sinabi ni Santiago sa kabanatang 2 na ang Dios ay pumili, ng mga
mayayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng kaharian upang maging dakila sa Kanyang paningin.

Kaya paano natin mapapangaralan ang ating mga pamilya na may kaluwalhatian?  Magagawa natin ito sa
pamamagitan ng buhay na may kabanalan.  At sa pamamagitan ng kabanalan tayo ay magdadala ng
dangal hindi lamang sa ating tahanan kundi maging sa Panginoon sa pamamagitan ng ating tahanan at
pamilya.
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Ibig sabihin nito, una, ating panatilihing alisin ang sanlibutan sa ating mga tahanan – ang sanlibutan at
ang kanyang makasalanang kabulukan at lumalayo mula sa pamamaraan ng salita ng Dios.

Lahat ng iba’t ibang pamamaraan ay mayroon ang sanlibutan upang makapasok sa ating tahanan.  Isipin
mo ang media at ang impluwensya nito sa tahanan.  Isipin mo ang telebisyon at ang internet, mga
magazines at mga aklat at lahat ng uri ng idolohiya ng sanlibutang ito na idinidiin sa isipan sa mga pinili
ng Dios.  Kung hahayaan natin ito sa ating mga tahanan, ang pamamaraan ng sanlibutan at mga layunin
para sa pamumuhay ay tatama sa buhay ng ating mga anak.  Marapat ang ating mga tahanan ay maging
tanggulan mula sa mga daang ito.

At ibig sabihin nito, sa mga magulang at mga lolo at lola, kung ikaw ay magiging korona ng kaluwalhatian
sa iyong mga anak, at kung gusto mo na sila ay maging korona ng kaluwalhatian at kasiyahan sa iyo,
dapat mong panatilihin ang mga bagay na ito mula sa iyong tahanan.  Nagbigay ng magandang halimbawa
ang mang-aawit na si David sa Mga Awit 101.  Ito ay Salmo kung saan siya ay hari na itinalaga.  At sinabi
niya ang mga bagay na ito, halimbawa, sa mga talatang 3 at 4,  “Hindi ako maglalagay ng hamak na
bagay sa harap ng aking mga mata: aking ipinagtanim ang gawa nilang lisya: hindi kakapit sa akin.  Ang
suwail na puso ay hihiwalay sa akin.”  Sinabi niya,  “Ako ay lalakad sa aking tahanan na may ganap na
puso.”  Si David dito ay gumagawa ng solusyon bilang ama upang sa gayon siya ay maging kaluwalhatian
sa kanyang mga anak.

Ibig sabihin din nito para sa atin na dapat nating harapin ang ating mga tungkulin sa ating mga tahanan
sa iba’t ibang gampanin na ibigay ng Dios sa atin.  Naglagay ang Dios ng tahanan na may iba’t ibang
kaanib at binigyan ang bawat kaanib ng isang kakaibang tungkulin.  At ang tahanan ay tatakbo ng maayos
at sa maluwalhatiang kaparaanan ng Dios lamang kapag ang mga gampanin ay kikilalanin at susundan
sa pamamagitan ng iba’t ibang mga kaanib sa tahanan.  Nagbibigay ang Biblia ng gampanin para sa
asawang lalaki, ng gampanin para sa asawang babae, ng gampanin para sa mga magulang, para sa anak,
para sa ama, at gampanin para sa isang ina.

Dalawa sa mga iyon ay mula sa teksto.  Ang teksto ay nagsasaad ng mga ama at mga anak.  Para sa ama
na maging kaluwalhatian ng kanyang mga anak, dapat siyang maging guro sa kanyang mga anak, maging
isang halimbawa sa kanyang mga anak.  Dapat niyang minamahal ang kanyang pamilya.  Dapat siyang
maging mabuting asawa.  Ilang mga anak ang hindi nawawasak sa ating sanlibutan dahil sa isang lalaki
na, siguro ay hindi masyadong masamang ama, pero isang teribleng asawa naman?  Ang ama ay dapat
maging ama sa kanyang tahanan na inihahalimbawa ang kanyang sarili sa ating Ama sa langit at sa
Kanyang Anak na siyang asawang lalaki ng Kanyang kasintahang babae - ang iglesia, at siyang nabubuhay
para sa Kanyang iglesia, na naaayon sa Efeso 5, isang mapagtiis at isang hindi makasariling pag-ibig.
Kapag ang ama ay namuhay sa tahanan na kagaya nito, ang kanyang mga anak ay magiging kanyang
korona at kaluwalhatian sa kanyang buhay.  Sila ay magsisilakihan na may takot sa Panginoon at sila ay
magiging karangalan sa kanya.  Isang karangalan ito para sa atin na magkaroon ng Dios bilang ating Ama.
Gayon ay isang putong ng kaluwalhatian!  At sa pagkakaroon ng ama na tulad nito sa isang Cristianong
tahanan.

Para sa anak na maging putong sa kanyang ama, dapat nilang sundin ang daan ng kanilang banal na mga
magulang.  Ang Mga Kawikaan ay sagana ng ganitong uri ng pagtuturo.  Kung ating bubuksan ang Mga
Kawikaan 1, ating makikita na ito ay isa sa mga paksa o pangunahing diin sa aklat ng Mga Kawikaan.  Sa
Mga Kawikaan 1:8, 9, sinasabi ni Solomon,  “Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong
pabayaan ang kautusan ng iyong ina:  Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga
kuwintas sa ligid ng iyong leeg.”  Iginagalang ng mga anak ang kanilang mga magulang at nagiging



Page 6 of  6

putong ng kaluwalkatian sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mabuting
pagtuturo.  Ang gawin ang kabaligtaran nito ay isang kahihiyan sa mga magulang.

Hindi lamang ito tungkol sa pakikinig sa mga magulang.  Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod sa
tradisyon.  Kundi ayon sa teskto ng tahanan na may tipan, ito ay nangangahulugan na ang mga anak ay
dapat makilala ang Panginoon.  Dapat silang mabubuhay sa pananampalataya sa Kanya.  Dapat silang
lumalakad na may kabanalan sa kanilang mga magulang at kanilang mga lolo at lola.  At sa ganitong
pamamaraan, sila ay nagiging karangalan ng kaluwalhatian.

Dapat ihambing ng mga anak ang kanilang mga sarili sa Anak ng Dios.  Nang si Jesus ay dumating sa
sanlibutan ito ay naging napakalinaw sa Kanyang buhay na Siya ay naging nagkaroon ng kaluwalhatian
sa Kanyang sarili kundi upang sumunod sa kalooban ng Ama at upang magdala ng kaluwalhatian sa Dios.

Isang karangalan at isang pribilehiyo na magkaroon ng mga anak na tulad nito:  upang magpasan at
sanayin ang mga anak na nasa tipan at upang makita ang mga bunga nito sa kanilang mga buhay.  Isang
pagpapala sa Cristianong tahanan ang magkaroon ng gayong mga magulang at gayong mga anak.

Ito ay mahalaga.  Ito ay mahalaga dahil ito ay tungkol sa kaluwalhatian ng Dios sa iglesia at sa sanlibutang
ito.  Dapat nating maunawaan na ito ay hindi patungkol sa pagmamalaki ng pamilya.  Ito ay hindni tungkol
sa pagtanggap ng papuri para sa pangalan ng ating pamilya.  Kundi ito ay tungkol sa karangalan ng Dios
sa ating tahanan.  Hindi dapat nating alalahanin, una sa lahat, ang tungkol sa kung ano ang sasabihin ng
tao tungkol sa ating mga tahanan, kundi tungkol ito sa kung ano masasabi ng Dios?  Paano kaya
pinapahalagahan ng Dios ang ating tahanan?  Pinararangalan ba natin ang pangalan ng Dios bilang isang
pamilya ng mga mananampalataya sa ating tahanan?  Malibang maluwalhati ang Dios sa ating tahanan,
walang kaluwalhatian at walang putong ang ating tahanan.  Ang Dios ay naluluwalhati kapag ang iglesia
ay yari sa mga tahanan at mga pamilya kung saan ito ay nangyayari.

Ang panawagan sa teksto ay mahalaga rin dahil ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng kaanib sa pamilya.
Nais kong iyong balikan, ngayon, ang isang bagay na aking nasabi at pasimula.  Binabalewala natin ang
mabuting mga kaloob na ibinigay ng Dios sa ating mga tahanan.  Isang bagay pa, na tiyak na
ipinapahiwatig ng teksto na ang mga anak ay kaloob mula sa Panginoon.  Sa Mga Awit 127,  “Narito, ang
mga anak ay mana na mula sa Panginoon: at ang bunga ng bahay-bata ay kaniyang ganting-pala.”
Maraming mga bagay na ating tinatanggap sa buhay na ito.  Subalit sa lahat ng mga bagay na ito na ating
tinatanggap, mayroon lamang dalawang mga bagay na magagawa mong tanggapin.  Ang una ay ang
iyong kaluluwa.   Ang isa ay ang iyong mga anak, ang mga kaluluwa ng iyong mga anak.  Ganito kahalaga
ito, lalo na para sa mga magulang ngayon, na maging korona ng kaluwalhatian sa kanilang mga anak.

Tulungan nawa tayo ng Dios, at bigyan tayo ng biyaya na dito’y maging matapat sa Kanya. 

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, kami ay nagpapasalamat para sa mga pagpapala sa aming Cristianong mga tahanan.  Dalangin
namin na kami po ay magkaroon ng lakas na magpatuloy na maglingkod sa Iyo at maging karangalan at
isang kaluwalhatian sa Iyo sa paraan ng aming pamumuhay kasama ang aming mga anak sa isang
Crisitanong  tahanan.  Ito ay aming dalangin alang-alang kay Jesus, Amen.


