Pagbasa ng Lumang Tipan: Awit 127: 1-5 - Pagbasa ng Bagong
Tipan: Mateo 18: 1-11

"Idinisenyo para sa Pamilya"
Deuteronomio 6: 1-25
Wayne J. Edwards, Pastor
Mula nang magpasya ang Korte Suprema na gawing ligal ang pag-aasawa ng
magkaparehong kasarian, ang mga liberal na progresibo ay nagpatuloy sa kanilang
hangarin na pangunahing baguhin ang Amerika, lalo na sa mga lugar na nakakaapekto sa
pamilya, ang institusyong nilikha ng Diyos upang makipagsosyo sa Kanya sa pagdadala
ng buhay sa mundo.
Ayon sa sekular na pananaw sa mundo, ang pagtanggi sa disenyo ng Diyos para sa
pag-aasawa at pamilya ay makakatulong na makamit ang kanilang layunin na

"pagkakapantay-pantay ng tao," kung saan walang pinipiling pamumuhay ng sinuman
ang mas mabuti o mas masahol pa kaysa sa iba.
Ayon sa pananaw sa mundo sa Bibliya, ang paghihimagsik laban sa banal na awtoridad
ng Diyos, banal na likas na katangian ng Diyos, at banal na batas ng Diyos ay
kalapastanganan laban sa Banal na Espiritu at ang katibayan na binago ng Diyos ang
lipunan sa isang may pagkaamang naiisip.
Roma 1: 18-32 , Mateo 12:31
Mga katanungan at sagot patungkol sa tatlong pinakamahalagang isyu sa ngayon:
T: Bakit nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, lalaki at babae?
Ang parehong kasarian ay kinakailangang ganap na ihayag ang kabuuang katangian ng
Diyos sa at sa pamamagitan ng tao. Samakatuwid, ang bawat tao ay nilikha ng Diyos,
sa larawan ng Diyos, at para sa mga hangarin ng Diyos.
P. Bakit dinisenyo ng Diyos ang ugnayan ng kasal para sa mga lalaki at babae?
Ang parehong kasarian ay kinakailangang makipagsosyo sa Diyos sa proseso ng pagaanak, magdadala ng bagong buhay sa mundo na mabubuhay magpakailanman, at
upang gawing modelo ang pagmamahal na umiiral sa pagitan ng Diyos Ama, Diyos
Anak, at Diyos Banal na Espiritu.
P. Bakit dinisenyo ng Diyos ang ugnayan sa pag-aasawa sa pagitan ng isang lalaki at
isang babae bilang nag-iisang lugar kung saan ang mga bata ay isisilang at malalaki?
Ang Diyos ang nagdisenyo ng "pamilya" - ama, ina, at kanilang biological o ampon na
mga anak, upang kumatawan sa aming walang hanggang pamilya sa
langit. Samakatuwid, nais ng Diyos ang bawat tahanan na maging isang maliit na
kolonya ng langit sa lupa .
Sa Aklat ng Exodo, inilarawan ni Moises kung paano iniligtas ng Diyos ang mga Israelita
mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Sapagkat nabigo silang maging masunurin sa
Diyos sa Ilog Jordan, lahat ng salinlahing iyon ay namatay sa disyerto, maliban kina
Joshua at Caleb.
Sa Aklat ng Deuteronomio, inilarawan ni Moises kung paano iniutos ng Diyos sa mga ama
na patuloy na paalalahanan ang kanilang mga anak tungkol sa kung ano ang Kanyang
ginawa para sa kanilang mga ama sa Ehipto, upang sila ay patuloy na sundin ang
Kanyang mga batas at sundin Siya.

"Kapag ang isang henerasyon ay hindi pinapansin ang mga utos
ng Diyos, ang susunod na salinlahi ay sumuway sa mga utos ng
Diyos, at ang ikatlong henerasyon ay tinatanggihan ang
awtoridad ng Diyos sa tao."

1. Dapat mapuno ng mga magulang ang kanilang sariling
puso ng pag-ibig ng Diyos - Deuteronomio 6: 1-6 .
Talatang 5 - "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at
ng buong lakas."
Ito ang Hebrew na "SHEMA" - ang unang taludtod na kabisado ng bawat batang
Hebreyo, ang unang talata na sinipi sa bawat serbisyo sa pagsamba sa Hebreo, at ang
isang talatang tinawag ni Jesus na Pinakamalaking Utos.
Nilikha ng Diyos ang bawat tao na may kakayahang mahalin Siya:
Sa kanilang buong puso - ang mapagkukunan ng kanilang mga hinahangad.
Sa kanilang buong kaluluwa - ang kinauupuan ng kanilang isip, kalooban, at emosyon.
Sa kanilang buong lakas - bawat kilos ng buhay ay dapat ipakita ang debosyon ng isang
tao sa Diyos.
Inutusan ng Diyos ang bawat tatay na Hebreo na tiyakin na totoo sa kanilang sariling
puso, upang matupad nila ang kanilang atas na magturo sa kanilang sariling mga anak
tungkol sa pagmamahal ng Ama sa Langit para sa Kanyang mga anak.
Sa Mga Taga-Efeso 6: 4 , sinabi ni Apostol Pablo, ang mga ama ay dapat sanayin ang
kanilang sariling mga anak sa parehong paraan na sinanay sila ng Diyos - "hindi sila
pinupukaw sa galit" na may mga kahilingan at hindi makatotohanang mga inaasahan,
ngunit may pasensya at kapatawaran; ang kanyang mga salita ay laging puno ng
katotohanan at ang kanyang puso ay laging puno ng pag-ibig.
Ang isang walang disiplina na anak ay nagdadala sa kanyang ama ng kahihiyan at
kahihiyan, ngunit ang maka-Diyos na mga anak ay magdadala sa kanya ng labis na
kagalakan. ( Kawikaan 29:15 , Kawikaan 23:24 )

2. Ang mga magulang ay dapat ibabad ang puso ng
kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos - Vs. 7-9.
Talata 7 - " tuturuan mo silang masigasig."
Ang salitang "masigasig" ay nangangahulugang "mapabilib nang may kasidhingan."
Verbally - hindi lamang sa regular na oras ng Family Bible Study at pagdarasal, ngunit
sa pangkalahatang pag-uusap sa araw na ito - na ibinabahagi sa kanila ang kagalakan
na makilala ang Diyos, na pinatawad ang kanilang mga kasalanan, at ang katiyakan ng
langit sa kanilang hinaharap.
Di-pasalita - ipinapakita ang katangian ng Diyos sa kanilang personal na pag-uugali at
kilos ng buhay, kasama na ang kanilang hitsura at sa kaayusan ng kanilang tahanan.

Kahit saan lumingon ang isang bata na Hebreo, maaalalahanan ang pananampalataya
ng kanilang ama sa Diyos, at kahit na hindi nila ito naintindihan, hindi nila ito
maitatanggi, sapagkat ito ay patuloy na napahanga sa kanilang isipan.

3. Dapat patunayan ng mga magulang ang
pananampalataya ng kanilang mga anak sa Diyos kapag
nagtanong sila - Deuteronomio 6: 20-25
Verse 20 - "Ano ang kahulugan ng mga patotoo, at ang mga palatuntunan, at ang mga
kahatulan na ang Panginoong ating Diyos hath . Nagutos sa iyo"
Nasa "madaling maituro na sandali" na ito, na maaaring naayos lamang ng Banal na
Espiritu, na ang parehong mga magulang, ngunit lalo na ang mga ama, ay dapat ibahagi
ang kanilang personal na patotoo ng pananampalataya sa kanilang mga anak.
Dito binibigyan ng mga ama ang kanilang mga anak ng isang "dahilan" para sa pagasang nasa loob nila; kung saan ipinapaliwanag nila ang mga paniniwala na hindi nila
ikompromiso, ang mga halagang pinamumuhay nila, at sila ay inatasan na itanim sa
loob ng mga ito.
Dito ipinapasa ng mga magulang sa kanilang mga anak kung ano ang ibig sabihin ng
ipahayag ang totoong pananampalataya sa Diyos at kung bakit sila naniniwala kay
Jesucristo bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon.
Dito maaaring "maipanganak muli" ang batang iyon!
Ang mga liberal na progresibo ay kinamumuhian ang Kristiyanismo. Alam nila, kung kaya
nilang sirain ang pamilya, maaari nilang sirain ang channel na dinisenyo ng Diyos para sa
pagpapalaganap ng ebanghelyo sa susunod na henerasyon.
Kagaya ng pamilya, ganoon din ang simbahan!
Tulad ng pagpunta sa simbahan, gayun din ang bansa!
Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamalaki, at ang huling pag-atake ay sa pag-aasawa at
sa pamilya.

