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1001. Introduction 

 

“Kabataan, Pag-asa ng Bayan” iyan ay isa lamang sa mga katagang binitiwan ng ating 

pambansang bayani na si Jose Rizal ngunit ang mga kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan o 

sila na ang dahilan kung bakit nawawalan na ng pag-asa ang bayan?  

 

Ang isang mahalagang bagay na maituturo ng magulang sa anak ay ang ibig sabihin ng No. Kung 

ang bata ay mahilig magtapon ng kung ano mang bagay na kanyang mahawakan, ang 

pagsabihan siya ng No bago niya gawin ang bagay na iyon ay benepisyo para sa kanya. Kung ang 

bata ay naglalaro ng posporo, dapat sabihan siya ng No at pagkatapos ay ipaliwanag kung bakit 

niya hindi dapat gawin ang mga bagay na iyon. 

 

Ang isang bata na lumaki sa tahanan na normal ang magmurahan ay hindi mag-aatubiling 

magmura sapagkat sa kanyang isip ito ay normal. Ang batang lumaki sa tahanan na madalas ang 

awayan ay magiging basagulero sa eskuwelahan. Dadalhin ng bata ang masamang ugali na 

kanyang kinalakihan na bunga ng kakulangan sa paggamit ng salitang No ng kanyang mga 

magulang. 

 

Ang batang natuturuan ng tama habang lumalaki ay nagkakaroon ng tamang pang-unawa sa 

kahalagahan ng salitang No. Marami ang mga threats o banta sa buhay ang mae-encounter ng 

bata kapag siya ay nagsimula nang pumasok sa eskuwelahan. Marami ang mga bata sa 

eskuwelahan ang hindi naturuan ng tama ng magulang at ang kalalabasan ng mga ito ay ang 

pagiging threat sa ibang bata. Dahil dito, ang bata na ayaw mapunta sa kapahamakan ay dapat 

marunong magsabi ng No. 

 

Ang pinakamabigat na utos ng Diyos sa mga ama ng tahanan ay ang ituro ang Kanyang salita sa 

mga anak habang sila ay bata pa; at ituro ito nang palagian - araw at gabi - habang sila ay 

lumalaki. Walang ano mang excuse ang tatanggapin ng Diyos kung ang ama ng tahanan ay 

magkukulang sa bagay na ito. Subalit, ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa tahanan ay halos 

walang katuparan dito sa ating bansa.  

 

Huwag nating kalimutan ang isang kasabihan sa Pilipinas - Habang may buhay ay may pag-

asa.  
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