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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Josue 24:15

“Family Worship”

ni Rev. Rodney Kleyn

Dumating tayo ngayon sa panghuli sa ating mga mensahe tungkol sa Cristianong tahanan.  Mula sa
Kasulatan ating tiningnan ang tagubilin ng pag-aasawa gayon din ng tungkulin at pananagutan ng iba’t
ibang bahagi sa kaanib ng pamilya.  Sa lahat ng ito, ginawa nating puntahan ang blueprint ng Dios para
sa pamilya at sinagot ang tanong na:  Paano natin itatayo ang ating mga tahanan?

Pupuntahan natin ngayon ang ibang katanungan:  Paano natin pananatilihin ang ating Cristianong mga
tahanan?  Ang pag-aasawa at buhay pamilya ay humaasikaso ng maraming mga kahirapan.  Sa ating
mga tahanan ay mayroong mga makasalanan na magkakasamang nabubuhay, makasalanang asawang
lalaki at asawang babae, makasalanang mga magulang, at makasalanang mga anak.  Mayroong
maraming mga pagbabanta sa Cristianong tahanan mula sa sanlibutan – hindi lamang pag atake sa
biblikal na katuruan sa pag-aasawa at pamilya, kundi ang ating mga tahanan ay nilulusob ng tukso
upang sumunod at hayaan na lang ang biblikal na mga prinsipyo.  Ang sanlibutan ay nakakapasok sa
ating mga tahanan sa pamamagitan ng media kasama na ang telebisyon at mga pelikula at internet at
video games at iba pa.  May mga pagbabago na pumapalit sa ating mga tahanan.  Kapag ang ating
mga anak ay maliliit pa, hindi mahirap na supilin o kontrolin ang kanilang pag-uugali, subalit kapag sila
ay tumanda ang mga ito ay magiging mas mahirap.  At maraming mga tahanan din ngayon, ay
nawawasak dahil sa diborsyo at rebelyon.

Sa harap ng lahat ng mga kahirapang ito, paano natin mapapatanatili ang ating Cristianong mga
tahanan?  Tulad sa iyong nakita, ito ay napakahalagang katanungan.  Ang sagot ay, ating sinasamba
ang Dios na mga pamilya, na araw-araw nating batayan palagi sa ating mga sarili ang Salita ng Dios
at araw-araw hinahanap ang Kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananalangin.  Kung gagawin ito ng
isang asawang lalaki at maybahay, hindi nila kailangang matakot na ang kanilang pamilya ay tatangayin
ng karamihan sa mga pamilya at mga pag-aasawa.  Ang family worship ang pundasyon na mula rito
ang tahanan ay hindi mauuga.  Ito ang kalakaran na humahawak sa isang pamilya at pag-aasawa nang
magkasama.  Ito ang gulugod sa paligid kung saan ang pamilya nakatindig at nananatili sa
pamamagitan ng lahat ng mga pagbabago at kaguluhan na maaaring dumating.

Sa Biblia, tinatawag ng Dios ang Kanyang bayan upang magtipon kasama ang ibang mananampalataya
sa pampublikong pagsamba tuwing Araw ng Panginoon.  Maliban pa sa lingguhang gawain, dapat silang
magkaroon ng pang araw-araw na gawain sa tahanan ng mga pamilya na nagkakatipon sa pribadong
pagsamba.  Nilinaw ng Biblia na ang mga pamilya ay dapat sambahin ang Panginoon sa ganitong
paraan.  Ito ang ginagawa ng may kabanalan na pamilya mula pa sa pasimula ng sanlibutan.

Sa Genesis 4 atin nang nakita na ang dalawang anak na lalaki nina Adan at Eba (Cain at Abel) ay
nagsasama upang sambahin ang Dios na may handog, siyempre ito ay unang ginawa ng kanilang mga
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magulang.  At dulo ng kabanatang ito ating mababasa ang tungkol sa pamilya ni Enoc, ang apo ni
Adan, na tumatawag sa Panginoon sa pagsamba.  Ang unang bagay na ginawa ni Noah nang siya ay
bumaba sa arko ay ang pagtatayo ng isang altar sa Dios para sa pagsamba, kahit pa siya lamang ito
at ang kanyang pamilya.  Ating mababasa ang tungkol kay Abraham at Isaac at Jacob na sumasamba
sa Dios kasama ang kanilang mga pamilya sa iba’t ibang lugar sa Canaan.  Sinabi ng Dios kay Abraham:
“Sapagka't siya'y aking kinilala, upang siya'y mag-utos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang
sangbahayan.”  Nang ang mga Israelita ay nasa Ehipto, ang Paskuwa ay itinatag ng Dios na isang
gawaing pampamilya – isang bagay na ang bawat pamilya ay nagdiriwang ng kanya-kanya.  Sa aklat
ng Job, kabanatang 1:5, ating mababasa na ang taong matuwid na ito ay bumabangon bawat umaga
upang manalangin at para sa kanyang mga anak.

Sa Deut. 6, matapos ibigay ng Dios ang kautusan, sinabi Niya sa mga magulang:  “At ang mga salitang
ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso;  At iyong ituturo ng buong sikap sa
iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka
ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon.”  Ang pagsamba
sa Dios ay dapat ay dapat natural at regular at tuloy-tuloy na bahagi ng buhay pamilya sa bayan ng
Dios.  Sinasabi ng Mga Awit 128:3, na isang salmong nagpapahayag sa mapalad na taong may takot
sa Panginoon, na ang sabi:  “Ang asawa (maybahay) mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas,
sa mga pinakaloob ng iyong bahay: ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo, sa palibot ng iyong
dulang.”  Ang Olibo ay tumutubo sa paligid ng pader ng isang bahay.  Tulad nito, ang mga anak ay
lumalaki sa paligid ng hapag, hindi lamang isang pisikal na paglalarawan na may pagkain at inumin,
kundi ng espiritual na pagkain ng Salita ng Dios.  Sa mananampalatayang mga tahanan, ito ay bahagi
ng hapunan na inihahanda ng mga magulang.  Sinasabi ni Job na kanyang iginagalang ang mga salita
ng Dios ng higit pa sa kailangang pagkain.  

Itinuturo ng Bagong Tipan ang gayong bagay, na ang mga pamilya ay dapat sumamba ng sama-sama.
Sinasabi ng Mga Gawa 10 na si Cornelio ay isang lalaking matapat at may takot, o sumasamba sa Dios
kasama ang kanyang buong sambahayan.  At bahagi ng kanyang pagsamba sa Dios ay ang kanilang
pananalangin sa Dios ng tuloy-tuloy sa tahanan.  Sina Aquila at Pricila ay mga babaing may asawa na
nang makapangyarihang ginamit ng Dios sa unang iglesia.  Sila ay matapat sa pag-aaral sa Salita ng
Dios na magkasama bilang asawang lalaki at babae.  At si Timoteo, isa sa unang mga pastor na ibinigay
ng Dios sa iglesia sa Bagong Tipan, ay may kakayahan at matapat na ministro ng evangelio sapagkat,
mula sa pagkabata, sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang ina at lola sa tahanan, alam niya ang
Banal na Kasulatan.

Sa tingin ko’y marami pa tayong maibibigay na iba pang mga sitas sa Kasulatan na nagpapakita ng mga
pamilyang sumasamba sa Dios nang sama-sama.  Ito ang bagay na dapat kilalanin ng Cristianong
iglesia at palaging isinasagawa ng Cristianong mga tahanan.  Ang araw ay nagsisimula at nagtatapos
na may pananalangin.  Mauuna sa hapunan hindi lamang ang pananalangin, kundi ng pagbabasa at
pagtatalakay rin ng Salita ng Dios.

Sa panahon ng Repormasyon, sumulat ang mga Presbyterians ng isang  “Directory of Family Worship”
o “Patakaran ng Pamilyang Pagsamba” sapagkat sila’y naniniwala  “maliban pa sa pampublikong
pagsamba ng kapulungan, ito ay naaangkop na ang lihim na pagsamba ng bawat tao at ang isang
pribadong pagsamba ng mga pamilya ay ipagdiinan at itatag.”  Kaya naman, ito ang bagay na lubos
na hinihikayat na gawin ng Protestanteng mga iglesia matapos ang Repormasyon.
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Subalit ang nakakalungkot, ngayon, ito ay namamatay nang kasanayan.  Ikaw ba at ang iyong pamilya
ay sumasamba sa Dios ng regular na magkakasama sa inyong tahanan?  Marami tayong mga dahilan,
‘di ba?  Ang buhay ay sobrang abala.  Ang mga schedules ng iba’t ibang mga kaanib sa pamilya ay hindi
uubra.  Ang aming pamilya ay masyadong maliit upang sumamba ng sama-sama.  Ito ay napakahirap,
iba-iba ang kaanib sa pamilya, upang makahanap ng bagay na magpapatibay sa amin.  Napakahirap
panatilihin ang atensyon ng mga bata o ng mga matatanda upang dumalo makasali.  O pakiramdam
nami’y hindi kami sapat.  At iba pa.

Ang dapat nating makita na ang family worship ay hindi isang pagpipilian, kundi isang tungkulin;  hindi
isang pasanin, kundi isang pagpapala.  Pinagpala tayo ng Dios ng mga pamilya, ng makakasama sa
buhay pamilya.  At ito ay magiging tunay, mapapaunlad ang pagsasama-sama kung tayo ay
magkakatipon lamang sa pamamagitan ng pagsamba sa Dios.  Siya ay ang Dios ng tipan, ang Dios ng
pagkakaibigan.  Siya ay dumarating sa ating mga tahanan upang makasama tayo at upang magtatag
ng Kanyang tipan.  Ang sambahin ang Dios ng isang pamilya ay ang pinakadakilang kagalakan at
pagkakataon na mayroon tayo sa ating tahanan.

Para sa mga magulang, ang family worship ay isang pananagutan.  Wala sa inyo na gugutumin ang
inyong mga anak.  Sinabi ni Jesus,  “At aling ama sa inyo, na kung humingi ang kaniyang anak ng isang
tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato?”  At ang sagot ay hayagan.  Hindi!  Kung ang anak ay
nagugutom, hindi niya ito bibigyan ng bato.  Bibigyan niya ito ng pagkain.  Kaya gayon din sa ating
espiritual na pagkain na mahalaga sa walang hanggang pagkatao ng mga kaanib sa tahanan, at lalo
na ang mga bata.

Kaya naman, ano ba ang kasama sa family worship?  Una, at pinakamahalaga, ang ulo ng tahanan ang
dapat nangunguna sa family worship.  Ibig sabihin ay ang lalaki, ang asawa, ang ama, ang may
pananagutan upang pangunahan ang kanyang pamilya sa pang araw-araw na pagsamba at
pananalangin.  Mula sa Efeso 5 at 6, sa mga sitas na ito na ating nakita na, sa serye ng mga mensahe,
ito ay naging napakalinaw na.  Sa Efeso 5:25 at 26 sinabi sa mga lalaki na mahalin ang kanilang mga
asawa tulad din sa pagmamahal ni Cristo sa Iglesia.  At ang isang mahalagang aspeto ng pag-ibig na
ito, sa dulo ng talatang 26, ay ang paglilinis ni Cristo sa Kanyag kasintahang iglesia gamit ang Salita.
Kaya dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa.  Ganito ang ginagawa ng mga lalaki na
nagmamahal sa kanilang mga asawa.

Sa Efeso 6:4, sinabi sa mga ama na huwag ibuyo ang kanilang mga anak sa pagkagalit kundi akayin
sila sa pagtuturo at pagpapayo sa Panginoon.  Ibig sabihin na ang mga ama ay dapat gumamit ng
Salita ng Dios upang pakanin at upang payuhan o turuan ang kanilang mga anak.

Hindi ibig sabihin nito ngayon na ang maybahay ay dapat manahimik at walang tungkulin na gagawin.
Hindi, siya ay may sariling pananaw sa Salita ng Dios na dapat niyang ibahagi.  At kung ang ama ay
lumiban, ang ina ang papalit sa kanya.  Subalit mga kalalakihan, dapat mong tiyakin na naisasagawa
ang pagsambang pampamilya sa iyong tahanan.  Tulad sa nakasanayan, ang iyong maybahay ang
tagapaghanda ng pagkain mo, kaya ikaw din ay dapat maghanda sa iyong sarili nito, upang ang
debosyon ng iyong pamilya ay magpapatibay at epektibo.  At pagkatapos pangungunahan mo ang
iyong buong pamilya upang hikayatin sila na sumali sa mga pagtatanong at talakayan.  Kaya, una, ang
ulo ng tahanan ang dapat may pagkukusa at magbibigay ng pangunguna sa family worship.

Ipinahayag ni Josue ang kanyang kapasiyahan sa Josue 24:15 na gawin ito bilang isang ama.  At
tinatawagan ang buong Israel na gawin itong kasama niya sa kanilang mga tahanan.  Ito ang
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mababasa sa talata:  “At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo
sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran; kung ang mga dios ng inyong mga magulang na
pinaglingkuran sa dako roon ng Ilog, o ang dios ng mga Amorrheo na ang lupain nila ay inyong
tinatahanan: nguni't sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon.”

May ilang mga bagay na ating makukuhang panghawakan mula sa tesktong ito.  Una, ang salitang
“paglilingkod” dito ay nangangahulugang sumamba.  Ang sinasabi Josue ay tungkol sa pagsamba sa
mga dios-diosan o pagsamba sa Dios na Jehovah.  Pangalawa, “pagsamba”  na nararapat sa pamilya.
Sinabi ni Josue,  “Nguni't sa ganang akin at ng aking sangbahayan [o tahanan] ay maglilingkod [o
sasamba] kami sa Panginoon.”  At pagkatapos, pangatlo, dapat nating makita na ito ay hindi usapin
ng pagkiling para sa bayan ng Dios, kundi ng kahilingan at obligasyon.  Hindi sinasabi ni Josue dito na
ang Israel ay malaya upang maglingkod sa mga dios-diosan kung ito ang kanilang pipiliin.  Marahil, ito
ang kanilang pipiliin na gawin, subalit ito ay isang pagkilos ng paglaban o rebelyon at maaaring
magdulot ng malagim na kaparusahan mula sa Dios.  Sa kanilang tahanan, sinabi ni Josue, sila ay
maglilingkod sa Panginoon.  At, pang apat, pansinin na si Josue, bilang ulo ng kanyang tahanan, ay
gumawa ng isang kapasyahan:  Maglilingkod kami sa Panginoon.  Mga ama at mga asawang lalaki, ito
dapat ang iyong maging kapasyahan.

Ang pangalawang bagay na sangkot sa family worship ay ito, ito ay dapat gawin ng regular, na ito ang
maging sukatan natin sa pang araw-araw na pamumuhay.  Ito ay isang bagay na ating ginagawa
kasama ng ating mga pamilya tuwing tayo ay kakain, na dapat ay tatlong beses sa isang araw.  Subalit
bihira ang magkakasamang kumakain.  Kung ganoon mabuti na ang family worship ay isang bagay na
ginagawa sa pasimula at patuloy hanggang sa matapos ang araw.  Ang mga banal sa Lumang Tipan
ay may pang umaga at panggabi na paghahandog sa Jerusalem.  At ang mga pamilya sa kanilang iba’t
ibang lugar ay dumadalangin sa oras na iyon.  Ito ay bahagi ng kanilang pang araw-araw na schedule
o talaan.  Hindi dapat mawala sa ating abalang buhay -pamilya mula sa ating pananagutan upang
mabalewala ang itinakdang oras para sa pagsamba sa Dios.  Hayaang ito ay maging kasanayan sa
inyong tahanan, upang kapag hindi ninyo ito nagagawa, sasabihin ng maliit na anak mo,  “Pero, ‘Tay,
‘Nay, hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia.”  At pagkatapos makukuha mo ang mga salitang iyon na isang
hudyat nang dapat mong gawin.

Ang pangatlong bagay na sangkot sa family worship ay may kinalaman sa ating damdamin at paglapit
sa Dios sa pagsamba.  Ang family worship ay isang bagay na dapat ginagawa nang may paggalang at
kasipagan.  Ang mga magulang ay dapat gumawa upang makalikha ng nababagay na kapaligiran para
sa pagsamba sa Dios, isang kapaligiran na kung saan ang lahat ng nagpapagulo ay isasantabi at ang
oras at ang pagsisikap ay ibinibigay lamang upang isipin ang tungkol sa Dios at mga espiritual na
bagay.  Dapat matutuhan ng mga bata na ito ay mahalaga sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na
magbigay ng pansin at sa pamamagitan ng nakikita sa kanyang mga magulang ang kasipagan dito.
Nagsasalita ang Biblia tungkol sa atin sa pagkakaroon ng Salita ng Dios na nakasulat at nakagapos sa
ating mga puso.  Ito ay mangyayari lamang sa kapaligiran kung saan ang Kasulatan ay tinatanggap ng
may kaseryosohan.

At pagkatapos, pang apat, ang ating family worship ay nararapat na biblikal at nagagamit sa pagtuturo.
Dapat gamitin ang Biblia upang turuan ang mga anak.  Mayroong mga devotionals o maikling mga
mensahe na mababasa sa pamilya at pribadong pagsamba na mapapakinabangan.  Subalit magagawa
din nito na tayo ay maging tamad at ilalayo tayo nito mula sa Kasulatan.  Ang Biblia ay dapat basahin
sa ating mga tahanan upang tayo at ang ating mga anak ay umani ng karunungan sa buong Salita ng
Dios mula sa simula hanggang sa matapos.  Ang aklat ng Kanyang mga ginawa.  Ang dahilan dito ay
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ang kabiguan ng kanilang mga magulang na turuan sila.  Binigyan tayo ng Dios ng Kanyang Salita
bilang pangunahing kasangkapan sa pagtuturo at para sa family worship.  Pinaliwanag ng II Tim. 3:16
ang gamit ng Kasulatan sa ganitong paraan (at nararapat ito na ating pansinin ang bawat paggamit):
Ang lahat ng mga kasulatan, sabi ni Pablo, ay ibinigay na kinasihan ng Dios ay mapapakinabangan din
naman sa pagtuturo [ito ay doktrina], sa pagsansala [ito ay pata sa pagtutuwid ng masamang
pag-uugali], sa pagsaway [ito ay pagtutuwid sa maling kaisipan], sa ikatututo na nasa katuwiran
[sinasabi nito kung paano tayo mamumuhay].  Kaya nga, hayaan mo na ang inyong family worship ay
maging panahon ng pagtuturo mula sa Salita ng Dios.

Ibig bang sabihin nito na kailangang basahin ang Biblia ng baligtaran ng paulit-ulit?  Hayaan mo muna
akong makapagpatuloy sa ika-limang sangkot sa family worship ito.  Ito ay dapat maikli at nababagay.
Ibig sabihin nito na sa family worship hindi lamang babasa ang ama ng isang mahabang kabanata ng
Biblia, pagkatapos isasara ang Biblia, at matatapos sa pananalangin.  Hindi, ang family worship ay
dapat nagpapatibay.  Kailangang ito ay nababagay at nauunawaan ng tagapakinig.  Kapag ikaw ay may
batang anak sa tahanan, ibig sabihin ikaw ay magbabasa ng kuwento sa Biblia na nakapananabik sa
mga bata – ang evangelio na siksik ng mga himala ni Cristo, ang kasaysayan ng Israel sa Lumang
Tipan, Ehipto, mga Hukom, si David, mga Hari.  Tiyakin mong nakukuha nila ito.  Pagkatapos, habang
tumatanda ang mga bata, pahabain mo ang iyong pagbabasa sa Mga Kawikaan at Mga Awit at ang mga
aklat ni Moses at ng mga propeta at mga sulat.

At hindi dapat ito kailangang tulad sa church service.  Bahagi ng pagtitiyak na ating nauunawaan ang
Salita ng Dios bilang pamilya ay dapat pinag-uusapan ito, na magtatanong tayo ng nababagay na mga
katanungan, na tayo marahil, ay may mga takdang-aralin pagkatapos ng family worship upang tuklasin
ang kahulugan ng bagay na mahirap na ating nabasa.  Ang mga oras ng family worship ay dapat
espiritual na nagpapalusog na oras sa Salita ng Dios.  Ang Salita ng Dios ay nababagay sa lahat ng
ating mga pangangailangan.  Sa Biblia ating makikita ang paglalaban ng bayan ng Dios sa kanilang mga
kasalanan.  Ating nasasaksihan ang himalang kalayaan na ibinigay ng Dios.  Ating makikita ang banal
na pag-uugali ng maraming mga halimbawa.  At kahit saan sa Kasulatan ating makikita si Cristo Jesus.
Ang mga bagay na ito ang dapat gumabay sa ating family worship.

Pagkatapos, sa pinakahuli, ang pananalangin ng pamilya ay dapat maging bahagi ng ating family
worship.  Ang panalangin ay may dalawang anyo.  Alam mo ba na kapag tayo ay umaawit sa Dios tayo
ay nananalangin?  Kung iyong titingnan ang aklat ng Mga Awit, iyong makikita na ang bawat awit ay
isang panalangin.  Ang musika ay isang napakagandang kaloob na ginamit ng Dios upang ipahayag ang
Kanyang Salita sa ating mga kaluluwa at mga pag-iisip.  Ito ay isang napakagandang kasanayan sa mga
pamilya na umawit ng magkakasama.  Ginagamit din ng Dios ang musika sa mahihirap na mga
panahon.  Sa mga burol at sa mga ospital ako’y nakarinig ng mga pamilya na sama-samang umaawit
upang palakasin ang bawat isa.

At ang iba pang anyo ng pananalangin ay ito, na ang isang tao lang ang nangunguna hanggang
matapos ang panalangin.  Ang ulo ng tahanan ang dapat umako ng pangungunang ito.  Ang panahon
ng pananalangin sa pamilya ay mga panahon para sa atin upang pag-usapan ang tungkol sa panalangin
kasama ang ating mga anak, upang tanungin sila kung anong mga bagay ating kailangan para
ipanalangin, upang turuan sila kung paano manalangin.  May mga bagay sa ating pang araw-araw at
buhay pamilya na kailangan ipanalangin.  Pinapasalamatan natin ang Dios sa lahat ng Kanyang
ibinibigay sa atin.  Nananalangin tayo para sa Kanyang biyaya at Espiritu Santo habang tayo ay
nagpapatuloy sa ating tawag.  Ipinapanalangin natin ang bawat isa.  Ipinapanalangin natin ang tungkol
sa ating mga kasalanan, tungkol sa tukso, para sa kapatawaran.  Ipinapanalangin natin ang espiritu
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ng kapayapaan at pag-ibig na maghari sa ating mga tahanan.   At kailangang turuan natin ang ating
mga anak ng panalanging- pamamagitan para sa iba at upang pasalamatan ang Dios sa lahat ng mga
pagpapala na kanilang natatanggap.

Mga ama at ina, sinasamba ninyo ba ang Dios kasama ang inyong mga pamilya?  Mga asawang lalaki
at maybahay, sumasamba ba kayo ng Dios na magkakasama sa inyong tahanan?  Kung walang
rellihiyon sa inyong tahanan, walang pagpapahayag ng pananampalataya at pagsamba ng Dios na
bahagi ng inyong araw-araw na buhay, anong klaseng Cristiano ka ba talaga?  Matatawag mo ba na
iyong tahanan ay Cristianong tahanan?  Ang pananampalataya at pagsamba na ating ipinapahayag sa
iglesia kasama ang mga mananampalataya ay dapat maging bahagi ng ating pang araw-araw na
pamumuhay sa pamilya.

Nais kong magtapos ngayon na may mga pangganyak o motibasyon para sa family worship.

Una, ating alalahanin na ito ay may kinalaman sa pang walang-hanggang kapakanan ng mga kaluluwa
ng ating pamilya.

Pangalawa, tinutulungan tayo ng family worship sa ibang praktikal na aspeto ng buhay-pamilya sa
pamamagitan ng pagtangkilik ng pagkakaisa, sa pagtatayo ng relasyon, at sa pagbabalik sa atin ng
paulit-ulit sa pundasyon: Jesu Cristo.  Ito ang magiging gulugod at ang angkla ng pamilya na nakikita
sa atin sa pamamagitan ng mga kahirapan.

Pangatlo, dapat tayong mahubog na sumamba sa Dios sa ating pamilya sa pamamagitan ng pag-ibig
sa Kanyang iglesia, at lalo na sa hinaharap ng iglesiang yaon.  Tayo ay nagtatayo ng iglesia para sa
kinabukasan sa ating mga tahanan.  Sa pamamagitan ng malakas na mga tahanan, malalakas na iglesia
ang naitatayo at nananatili.

At sa huli, tayo ay mahubog sa ganitong kaisipan:  Na ang panahon upang gawin ito ay napakaikli
lamang.  Kung ikaw ay may mga anak, kasama mo sila sa sandaling panahon lamang.  At ano pa kaya
ang iyong buhay na tulad lamang sa usok na nawawala sa ilang saglit lamang.  Ito ay isang bagay na
hindi natin dapat ipagpaliban.  May pangangailangan na ito ay dapat gawin agad.  Dapat tayong
masangkot sa pagsamba sa Dios sa ating mga pamilya ng regular at may kasipagan, dahil ang panahon
ay maikli lamang.  Ito ay isang prioridad.  Binibigyan tayo ng Dios ng dalawang bagay sa buhay na ito
na ating ingatan sa susunod.  Sa kamatayan, mawawala sa iyo ang lahat ng iyong materyal na
kasaganaan at lahat ng panlupang mga tagumpay.  Subalit nariyan ang iyong kaluluwa, at nariyan ang
kaluluwa ng iyong mga anak, na dapat mong ingatan, na dalhin tayo ng Dios sa kalangitan.  Nakita mo
ba kung gaano ito ka-seryoso?

_________________________________

Manalangin tayo. 

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo pong biyaya na dumarating sa aming mga tahanan upang ang mga
pamilya ay maligtas.  Panginoon, tulungan po kami sa aming mga tahanan na bigyan ng diin ang mga
bagay na may kinalaman sa Iyo at sa kaharian ng langit.  At dulutan kami na lumago sa aming mga
tahanan, sa aming karunungan at pag-ibig po sa Iyo at sa Iyong Anak na si Jesu Cristo, na sa
pangalang ito kami dumadalangin, Amen.


