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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Mga Awit 127:3

 “Ang Cristianong Pananaw Sa Mga Anak” 

ni Rev. Rodney Kleyn

Ngayon, sa ating serye tungkol sa pamilya, ating sisimulang pag-usapan ang tungkol sa mga anak.
Ako’y magsisimula sa bagay na napaka-pangunahin.  Hindi ako magsisimula sa pamamagitan ng
pagsasalita tungkol sa mga tungkulin ng mga magulang o kung paano magpalaki ng ating mga anak,
kundi sa pagsagot sa katanungang,  “Ano ang anak?”  Ito ay mas higit na mahalaga sa atin na
malaman ang kasagutan sa tanong na ito na ito ay para sa atin na magkaroon ng mga kasagutan kung
paano magpalaki ng mga anak.  Mayroong libu-libong aklat na magagamit na magsasabi sa iyo kung
paano magpalaki ng iyong mga anak.  Subalit karamihan sa mga ito ay hindi sumasagot sa tanong na,
Ano ang anak?  At ang resulta na ang lahat ng ito ay hindi makakatulong para sa Cristianong mga
magulang.  Tayo ay magsisimula sa pangunahin.  Dapat nating malaman kung ano ang ating
pinakikitunguhan kapag tayo ay nagpapalaaki ng ating mga anak.

Ito ang tanong na dapat nating itanong at sagutin mula sa wastong pananaw.  Una, dapat nating gawin
ito mula sa Cristiano at biblikal na pananaw.  Katulad na lang na hinayaan natin ang Dios, na lumikha
ng lalaki at babae, ang nagsabi sa atin kung ano ang katayuan at ang tungkulin ng bawat isa sa
tahanan, kaya hayaan natin na ang Dios, sa Biblia, ay magsabi sa atin kung ano ang mga anak.  Ibig
sabihin nito na ang ating sagot ay magiging iba mula sa sanlibutan, na binabalewala ang Salita ng Dios.

Atin din sasagutin ang tanong mula sa pananaw ng mananampalatayang mga magulang.  Kahit na ang
mga anak ng mananampalataya ay may pare-parehong katangian, sa likas na katayuan ng iba, bilang
mga bata mula sa isang di-mananampalatayang tahanan, ang Dios mismo ay gumagawa ng kaibahan
sa pagitan nila.  Sa 1 Corinto 7:14 sinabi ni Pablo sa mga anak ng mga mananampalataya  “ngayo'y
mga banal.”  Ibig niyang sabihin sa ganito na inihiwalay ng Dios sila sa Kanyang sarili.  At sa ating
pag-uusap tungkol sa mga bata, ating maaalala na ating pinag-uusapan ang mga bata na ibinigay ng
Dios sa atin sa ating Cristianong mga tahanan.

Kaya, ano ang biblikal na pananaw sa mga bata?  Ano ang anak?

Nais kong bigyan ka ng dalawang mga bagay lamang, dalawang mga kasagutan, mula sa Biblia na
dapat tayong magkaroon ng isang malalim na bisa sa buong pananaw mo sa mga bata at ng iyong
pananagutan bilang mga magulang sa kanila.

Una, ang bata ay isang kaloob na mula sa Dios at, bilang kaloob, ito rin ay pagpapala.  Sa buong
kasaysayan ang mga bata ay pinapalagay bilang isang pabigat at panggulo lamang.  Sa kultura ng
matandang Roma sila ay may kasanayan na tinatawag na “exposure” o pagsisiwalat.  Kapag ang
sanggol ay naipanganak, nais mo na magkaroon ng lalaki at ang madalas hindi ka nakakakuha ng lalaki
sa halip ay babae.  Kaya dadalhin ng mga magulang ang sanggol na babae at ihihiga ito sa gilid ng



Page 2 of  6

burol sa gitna ng araw, at sa pamamagitan nito, sasabihin nila sa kanilang mga dios,  “Ibinigay mo sa
akin ang batang ito.  Hindi ko gusto ito.  Kaya ngayon ikaw na ang mangalaga nito.”  At siyempre, ang
mga bata ay iniiwanan hanggang mamatay, at nagkalat sa paligid ang mga bangkay ng mga sanggol
sa libis ng burol.  Ito ay dahil  kanilang ipinapalagay na ang kanilang mga anak bilang isang pasanin.

Ngayon, ito ay nakakakilabot at may kabagsikan.  Subalit may kaibahan ba ang abortion sa ating
modernong panahon ngayon?  Marahil ito ay medyo makabago, medyo hindi masyadong nakikita.  Pero
may kaibahan ba?  May iba na ayaw sa sanggol kaya pinapatay niya ito sa sinapupunan bago pa ito
isilang.

At ang kasanayang ito sa aking paniniwala, ay nakaturo sa isang malaking suliranin ng lipunan – isang
kaasalan ng panghahamak sa mga bata.  Sila ay panggulo.  Sila ay harang sa daraanan.  Sila ay
pasanin.  Kumukuha sila ng maraming panahon.  Nangangailangan sila ng maraming atensyon.  At sila
ay nagkakahalaga ng maraming salapi.  Ang buhay na katamtaman, sabi sa atin, may dalawang
nagta-trabaho at walang anak.

Ito marahil ay hindi mo nasabi o naisip ang mga bagay na yaon.  Subalit paano naman ang iyong
pag-uugali at paano ang tungkol sa mga kalokohan na pangkaraniwan?  May iba na may tatlo o marahil
ay lima o marahil ay walong mga anak.  At sila ay may inaasahan pa.  Ano sa palagay mo?  Paano ka
tutugon?  Madalas ay mayroong malisyosong puna.  Ang mga taong ito ay itinuturing na makaluma at
mangmang.  O may mga puna minsan ang mga magulang na ganito:  “Kung hindi dahil sa iyo bata,
mayroon na kami nito o ng ganoon o makakapag-bakasyon kami ngayon.  Makakaya namin na bilhin
ang mga damit na ito o itong sasakyang ito”  at marami pa.  At nakukuha ng mga bata ang mensahe
na:  Ayaw mo na magkaroon ng maraming mga anak, sila ay panggulo lang.

Subalit kapag tayo ay babalik sa Biblia, ating makikita na hindi ito ang pananaw ng Dios sa mga bata.
Ang mga bata ay pagpapala.  At ito ang paraan na dapat makita ng Cristianong mga magulang.
Sinasabi ng Dios sa Genesis 1:28,  “Kayo'y magpalaanakin, at magpakarami.”  Narito ang unang lalaki
at unang babae (Adan at Eba), at ang kalooban ng Dios sa kanila na sila ay magkaroon ng mga anak.
Kanyang nilayon na pagpalain sila ng mga anak.  At nang si Adan at Eba ay magsilang ng mga anak,
ito rin ang paraan na nakita nila ito.  Nang ang kanilang unang anak ay isilang, sinabi ni Eba,
“Nagkaanak ako ng lalake sa tulong ng Panginoon.”  Nang si Set, ang kanyang pangatlong anak, ay
ipanganak, sinabi niya,  “binigyan ako ng Dios ng ibang anak.”  Sa Genesis 33:5, nang magtagpo si
Esau at Jacob matapos ang dalampung taon, kanyang itinanong,  “Sinu-sino itong mga kasama mo?”
At sumagot si Jacob,  “Ang mga anak na ipinagkaloob ng Dios sa iyong lingkod.”

Ganito kaganda ito inilarawan ng Mga Awit 127 sa talatang 3:  “Narito, ang mga anak ay mana na mula
sa Panginoon: at ang bunga ng bahay-bata ay kaniyang ganting-pala.”  Ibinibigay ng Dios ang mga
bata bilang isang Ari-arian, o isang pamana.  Ang isang pamana ay bagay na ipinapasa sa susunod na
salinlahi at marapat sa iyong pangangalaga.  Tinatanggap mo ang isang mana na ipinapasa sa pamilya
at iyong pinapakitunguhan ito na may pangangalaga dahil ito ay mahalaga.  Ganito dapat natin tanawin
na mga Cristiano ang pagkakaroon ng mga anak.  Sila ay kaloob na buhat sa Dios, isang pagpapala.
At kapag ating tiningnan ito bilang pamana, ating makikita sila bilang mga anak ng Dios.  Sila ay sa
Kanya.  Sila ay ipinagkatiwala sa atin.  Tayo ay mga katiwala at tagapangalaga nila.  Napakahalaga sa
atin na alalahanin ang tungkol sa mga bata.

Sa pagpapatuloy ng Mga Awit 127: 4 at 5:  “Kung paano ang mga pana sa kamay ng
makapangyarihang lalake, gayon ang mga anak ng kabataan.   Maginhawa ang lalake na pumuno ng
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kaniyang lalagyan ng pana ng mga yaon: sila'y hindi mapapahiya, pagka sila'y nakikipagsalitaan sa
kanilang mga kaaway sa pintuang-bayan.”  Ang mang-aawit ngayon dito ay nagsasalita tungkol sa kung
paano at kailan ang mga bata ay isang pagpapala.  Ang makabagong katumbas ngayon ng pana ay
bala sa digmaan.  Marahil may alam ka na ilang kuwento tungkol sa digmaan, at alam mo na ang
pinakamasamang sitwasyon na mailagay ka, ay ang magkaroon ng kaaway sa iyong harapan at wala
ka nang bala.  Ang mga bata ay ang bala.  Paano?  Sila ay nakikipagsalitaan sa kanilang kaaway sa
pintuang-bayan.  Ang pintuang-bayan ay tumutukoy sa lugar ng mga matatanda sa siyudad.  Mayroong
kaaway – siyang nagdadala ng mga maling bintang.  At nariyan ang lumalaki mong mga anak na
tumutulong sa iyo na walang sala.  Ang kaaway, siyempre, ay si Satanas at ang sanlibutan.  At ang
nasa isipan ng mang-aawit ay ang pagpapala ng naglalakihang mga anak na silang nagpapahayag ng
pananampalataya laban kay Satanas at sa sanlibutan at silang tumatayong kasama mo sa pagtatanggol
sa pangalan ng Dios.  Sinasabi ng Biblia,  “Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito,
na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan.”  Kaya naman, ito ang Crstianong
pananaw sa mga bata.  Sila ay kaloob na mula sa Dios.  Sila ay pagpapala.

At anong malalim na kahulugan na magkaroon ng pananaw sa mga bata, ng pagkakaroon ng mga
anak, at ng palakihin sila.  Ito ay isang paghimok sa mga batang mag-aasawa na magkaroon ng mga
anak.  Ito ang pinaka-natural at magandang bagay para sa iyong pag-aasawa.  Dapat mong hangarin
ang mga bata.  Ang mga bata ay pagpapala na buhat sa Dios – isa sa Kanyang mga layunin sa
pag-aasawa.  Dapat tayong magpasalamat sa pagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mga
anak.  Dapat tayong maging mapagpasalamat sa Dios para sa mga bata mismo na ibinigay Niya sila
sa atin.  Sila ay isa sa dakila at mahabang pag-aari na ibinigay Niya sa atin.  Kapag ikaw ay namatay,
mawawala sa iyo ang lahat ng bagay, tama ba?  Maliban sa ano?  Ano ang madadala mo sa langit na
makakasama mo?  Ang sagot:  Ang iyong sariling kaluluwa, dahil sa pangako ng Dios, ang mga
kaluluwa ng iyong mga anak.  Ikaw marahil ay mauupo sa iyong bahay at pinagmamasdan mo ang
lahat ng bagay sa paligid na iyong pinagpaguran, subalit ang tanging mga bagay sa iyong tahanan na
iyong makikita sa langit ay ang iyong mga anak.

Gayon din naman, dapat itong makapag-bigay ng lakas ng loob sa mga magulang  na mayroong mga
anak.  Ang iyong mga anak ay dapat nasa iyong numero-uno na prioridad dahil, una, sila ay mga anak
ng Dios.  Isang tawag, na maging katiwala ng pamana ng Dios.  Kapag ikaw ay tumanda na, hindi mo
masasabi na,  “Inilagay ko ang aking maraming panahon at lakas sa aking mga anak.”  Mas masasabi
mo,  “Sana naglagay pa ako ng mas maraming lakas, mas maraming pagbibigay-diin sa kanilang
espiritual na pagsulong, mas pagmamahal na pagtitiis ng aking sarili sa kanila.”  Oo, mayroong
maraming dapat gawin na sangkot sa pagpapalaki ng anak, maraming pagtitiis.  Mayroong mga
pasanin, at mayroong mga paggastos.  Subalit ang bawat piraso nito ay makabuluhan kapag, sa ilalim
ng pagpapala ng Dios, sila ay lumalaki upang paglingkuran Siya at kasama mo sila na nagpapahayag
ng pananampalataya.

Mayroong napakahalagang prinsipyo ng evangelio dito.  Ang biblikal na paraan ng pagpapala ay
palaging sa pamamagitan ng pagtitiis.  Kaya habang ikaw ay makasarili at mapagparaya sa sarili, hindi
ka magiging masaya.  Ang tunay na Cristianong kagalakan ay dumarating sa pamamagitan ng pagtitiis.
Ito ay totoo para sa ating Tagapagligtas, na sa Kanyang kagalakan na inilagay sa Kanya ay nagtiis sa
krus at ibinigay ang Kanyang buhay.  Bakit?  Dahil ang nasa isipin Niya ay araw na kapag ang lahat ng
mga anak ng Dios ay makakasama na Niya sa kaluwalhatian ng kalangitan.

Kaya, ano ang anak?  Una, isang kaloob na buhat sa Dios.
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At pagkatapos, pangalawa, ang anak ay isang makasalanan na nangangailangan kay Cristo.  Ang
Cristianong pananaw sa mga bata na sila ay makasalanan.  Ang daigdig na ating tinatahanan ay
nagsasabi sa atin ng kakaiba.  Ang pangkaraniwang pananaw ay alinman dito na ang mga bata ay
walang kinalaman sa moralidad o na ang mga bata ay mabuting pamana at sila ay naging masama o
sila ay gumagawa ng mga maling bagay dahil sa masamang impluwensya na kanilang natatanggap.
Ang mga bata, sinabi na sa atin, ay tulad ng mga halaman.  Kung bibigyan natin sila ng tamang
kapaligiran, sila ay magiging mabuti at hindi sila magkakaroon ng maling kaasalan.  Kung gagamitin
mo lang ang tamang mga pamamaraan at lilikha ka ng tamang kapaligiran ng pagmamahal at tamang
pag-iisip para sa iyong mga anak, matatagpuan nila ang kanilang panloob na kabutihan at sila ay
magiging mabuting tao.  O, nasabi sa atin noon, ang mga bata ay tulad sa blankong puwesto.  Sila ay
ipinanganak na walang kinikilingan.  Ang kailangan sa magulang ay maglagay ng tamang mga bagay
sa kanilang isipan at supilin ang kanilang kapaligiran upang manatili silang malayo mula sa masasamang
impluwensya, at sila ay susunod sa mabubuting mga bagay.

Subalit kung pupuntahan mo ang Biblia, ating makikita na ito ay nagtuturo ng bagay na kakaiba tungkol
sa ating mga anak at tungkol sa pangkalahatang tao.  Ang mga bata ay hindi inosente o walang
kinikilingan.  Sa halip, ang mga bata ay nagmana ng kasamaan.  Ito ang itinuturo ng Biblia.  Sa Mga
Roma 3:9, simula sa pangalawang bahagi ng talata, ito ang pananaw ng Dios sa lahat ng tao,  kasama
na ang mga bata:  “Judio at ang mga Griego,... na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan;  Gaya
ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa;  Walang nakatatalastas, Walang humahanap sa
Dios;  Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan; Walang gumagawa ng
mabuti, wala, wala kahit isa.”  Ganito kung paanong lahat ng tao ay nakikita ng Dios.

Subalit may ilang magsasabi,  “Tumutukoy iyan sa mga matatanda.  Tiyak na ang mga bata ay
ipinapanganak na walang-malay, at nangyayari lamang ito kapag sila ay dumating na sa wastong edad
na may pananagutan at pumipiling mabuhay sa masama, na sa mata ng Dios, sila ay nagiging mga
makasalanan.”  Tingnan mo ang Mga Awit 58:3.  Kailan nagiging masama ang tao?  Ito ba ay sa
panahong sila ay bata pa?  Kapag sila ba ay nagpunta na sa paaralan at may mga masasamang mga
bata na humihikayat sa kanyang pag-uugali?  Sinasabi ng Mga Awit 58:3 ay ito:  “Ang masama ay
naliligaw mula sa bahay-bata: sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila, na nagsasalita ng mga
kasinungalingan.”  Kaya nga, sinasabi ng Biblia, sapol mula ng panahon na sila ay ipanganak, sila ay
mga makasalanan na.

Tingan mo ang Mga Awit 51:5.  Si David ang nagsasalita.  Kanyang ipinapahayag ang isang malaking
kasalanan sa kanyang buhay.  “Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan; at sa kasalanan ay ipinaglihi ako
ng aking ina.”  Ano ang sinasabi niya?  Ito ang kanyang sinasabi, na siya ay nagmana ng isang
makasalanang-likas mula sa kanyang mga magulang, at siya ay makasalanan na sa pasimula pa lamang
ng kanyang pag-iral sa sinapupunan ng kanyang ina, nang sila ay ipinaglilihi.  Hindi siya nagbigay ng
pangangatwiran sa kanyang kasalanan, kundi isang pagpapahayag ng kanyang likas na pagiging
makasalanan.  Kanyang inako ang pananagutan nito sa harap din ng Dios, habang siya ay nagsisisi sa
kanyang kasalanan.

Ating pinag-uusapan dito ang tungkol sa katuruan ng Biblia na ang tawag ay Total Depravity o ang
Kasamaan sa Kabuuan, na sa harapan ng Dios, sa kalikasan, walang sinoman ay may kakayanan na
gumawa ng mabuti.  Ang bawat isa ay palaging nakakiling na gumawa ng masama.  Ang kasalanan at
ang kapangyarihan nito ay naglalagos sa bawat bahagi natin.  Pinangangasiwaan nito ang ating
pagkatao.  Ang mga bata ay nagmana ng kasamaan.
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Minsan iniiwasan nating aminin na tungkol sa ating mga anak.  Ang dahilan ay dahil ayaw nating aminin
ito sa ating mga sarili.  Ang ating mga anak ay nagpapakita ng kaparehong pagkahilig sa kasalanan na
mayroon tayo.  At dahil ayaw nating harapin ang atin sariling kasalanan, hindi natin aaminin ito tungkol
sa ating mga anak.   

Saan patungo ang katuruang ito?  Ipinapakita nito na ang ating mga anak ay nangangailangan ng
biyaya ng Dios at ng evangelio ng kapatawaran sa pamamagitan ni Cristo na tulad sa ating ginawa –
mula sa panahon na sila ay umiral.  Ito ang pangwakas.  Isang malalim tama ito na dapat ay mayroon
tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak.  Sa Marcos 10, dinala ng mga mananampalatayang mga
magulang ang kanilang mga anak kay Jesus.  At tinanggap Niya sila at pinagpala.  Ang ating mga anak
ay nangangailangan, ng higit pa sa anomang bagay, upang dalhin kay Jesus.  Ang tanging
kapangyarihan na maaaring tumalo sa kanilang makasalang puso ay ang kapangyarihan ng biyaya ng
Dios na na kay Jesu Cristo.  Mayroong kapatawaran.  At kanilang matatagpuan ang kalakasan upang
labanan at talunin ang kanilang kasalanan.  Kailangan ng ating mga anak na malaman kung sino sila
at magsisi sa kanilang makasalanang kalikasan at mga gawa.  Ang pagiging magulang ay hindi lamang
paglikha ng positibong kapaligiran, kundi ang Cristianong magulang ay tumatalakay ng usapin ng
kasalanan sa bata at dinadala ang bata ng patuloy upang mapakain ng Salita ng Dios.

Subalit, marahil hindi ka pa lubos na kumbinsido.  Hayaan mo na bigyan pa kita ng dalawang mga sitas
sa Kasulatan na tutulong upang ipaliwanag ito ng higit pa.

Sinasabi ng Mga Kawikaan 22:15,  “Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata.”  Ano ang
kamangmangan?  Ang isang mangmang ay tao na binabalewala ang realidad ng buhay.  Kung ang
isang tao ay sinasadyang takbuhan ang pulang ilaw sa abalang daanan, masasabi nating,  “Iyan ang
kamang- mangan.”  Ang mangmang, sa Biblia, ay ang pagtanggi at pagbalewala sa ultimo realidad ng
Dios.  Mga Awit 14:  “Ang mangmang ay nagsabi sa kaniyang puso, walang Dios.”  Ang katotohanan
ng Dios at ng Kanyang kapahayagan sa Kasulatan ay isang bagay na kailangan ng tao na maunawaan.
Sinasabi ng mangmang,  “Wala akong pakialam tungkol sa Dios.”  At gayon nay kamang-mangan na
bumabalot sa puso ng isang bata, na humahawak sa kanyang puso.

Ano ang puso?  Ito ang sentro na sumusupil sa isang tao.  Sinasabi ng Mga Kawikaan 4:23,  “Ingatan
mo ang iyong puso ng buong sikap; sapagka't dinadaluyan ng buhay.”  Ang lahat ng kaasalan, lahat
ng panlabas na pag-uugali, ay nagmumula sa kung ano ang nasa puso ng isang tao.  Ito ay ang
pagpapahayag ng kung ano ang nasa loob niya.  At ang malaking suliranin at panganib na kinakaharap
ng ating mga anak ay hindi una ang masamang impluwensya na darating sa kanila, kundi ang kanilang
sariling masamang pagkiling at kamangmangan.  Likas na kagustuhan nila na balewalain ang Dios at
upang maging maligaya at lumakad sa kasalanan.  Oo, mahalaga ito na ang iyong mga anak ay
magkaroon ng mabubuting mga kaibigan at maka-Dios na impluwensya.  Subalit ang suliranin ng ating
mga anak ay mas malalim pa.  Ito ay ang kanilang puso.  At ito ang dapat tukuyin ng mga maka-Dios
na magulang.  Makakagawa ka ng kapaligiran na kumpletong nakabukod para sa iyong mga anak.  Ito
ay imposible – ang mabuhay na nakahiwalay.  Subalit gayon man, ang mga bata ay may mangmang
na puso at likas na pagkamakasalanan.  Ang malaking espiritual na kaaway ng bata at ang malaking
suliranin na kanyang kinakaharap ay ang kanyang sariling makasalanang puso.

Isa pang sitas:  Santiago 1:14.  Saan nanggagaling ang tukso?  Sino ang iyong sisisihin kapag ikaw ay
nahulog sa kasalanan?  Sinabi ni Santiago,  “Kundi ang bawa't tao ay natutukso, pagka nahihila ng
sariling masamang pita at nahihikayat.”  Ano ang malaking suliranin sa likod ng makasalanang
kaasalan?  Masisisi mo ba ang iyong kinalakhan – ako ay lumaki sa isang masamang tahanan,  ako ay
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minolestiya at ako ay minaltrato bilang isang bata kaya mayroon ako na ganitong mga problema at
kaya nga ginagawa ko ang mga bagay na ito?  Oo, ang gayong masasamang karanasan sa pagkabata
ay terible at ang mga ito ay malulungkot na mga bagay para sa isang tao na may ganito.  Subalit ano
ang pinagmumulan ng kasalanan?  Ito ba ay ang masamang impluwensya sa pagkabata?  Hindi,
sinasabi ni Santiago na ang isang tao ay natutukso at nahuhulog sa kasalanan kapag kanyang hinayaan
ang kanyang sariling laman, kanyang sariling pagnanasa, na manipulahin siya.  Ang suliranin sa ating
mga anak ay ang kanilang mga makasalanang puso. 

Kaya nga, ang kailangan ng ating mga anak ay ang tuloy-tuloy, na biblikal na halimbawa, at pagtuturo
na patuloy na magdadala sa kanila sa krus ni Cristo, kung saan kanilang nakikita ang kanilang
pangangailangan at kanilang tanging daan ng kaligtasan, at kung saan, sa biyaya ng Dios, sila ay
magsisisi at maumuhay na naglilingkod sa Dios  na kanilang Tagapagligtas.  Ang kailangan ng bata ay
ang bagong puso.  At tanging ang Dios ang makapagbibigay nito sa bata.  Ang ating layunin ng
pagiging magulang ay hindi lamang para magpalaki ng mabubuting mga bata, upang magpalaki ng mga
bata na tanggap at may nagagawa sa lipunan, kundi upang magpalaki ng Cristianong mga anak – mga
anak ng pananampalataya, mga bata ng pagsisisi, mga bata na banal.  At ito ay nagsisimula sa
kaunawaan kung sino sila.

Kaya, ano ang Cristianong pananaw sa mga bata?  Dalawang mga bagay.  Isa, sila ay kaloob na buhat
sa Dios, at pagpapala sa Cristianong tahanan.  At, pangalawa, sila ay mga makasalanan na
nangangailangan kay Jesu Cristo.  Ating panatilihin ang biblikal na pananaw sa harap natin habang
ating tinitingnan ang ating tawag bilang mga magulang.

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na magkaroon at magpalaki ng Iyo pong mga
anak.  Aming naiisip na kami, kasama sila, ay mga makasalanan, at kaya naman kami at sila ay
nangangailangan ng Inyo pong biyaya.  Tulungan kami, aming dalangin, alang-alang kay Jesus,  
Amen.


