
 

Philippine Biblical Worldview Foundation, Inc.  1 
 

Every Church A Study Center 
 

Christian Parenting – Session 1 
Conrad Jun Tolosa 

Revised April 4, 2022 

 

Introduction 

Makinig kayo, O Israel, ang sigaw ni Moses: Ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos ay isa. Mahalin ninyo 

ang inyong Panginoong Diyos nang buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas. At itong mga 

salita ko na pinag-uutos ko sa inyo ngayong araw ay isapuso ninyo. Ituturo ninyo ang mga ito sa inyong 

mga anak, at pag-uusapan ang mga ito habang kayo ay nakaupo, habang kayo ay naglalakad, habang 

kayo ay nahihimlay, at sa inyong pagbangon. Ang paalalang ito ni Moses sa mga ama ng bawat tahanan sa 

bansang Israel ay nangyari bago sila pumasok sa Promised Land  

 

 Ang responsibilidad ng magulang na ituro ang pagmamahal sa Diyos sa kanilang mga anak ay hindi 

mabibigyan ng sapat na diin. Ang pasunurin ang mga anak ayon sa kalooban ng Diyos ay ang primerang 

tungkulin ng ama at ina. Kaya naman sila ay binigyan ng sapat na awtoridad upang pamahalaan ang 

kanilang pamilya. 

 

Subalit, alam natin na hindi maituturo ang isang bagay na hindi lubusang nauunawaan at tunay na 

pinaniniwalaan. Kapag ang pagmamahal sa Diyos ay nasa sa puso ng mga nananahan sa mga bahay-

bahay sa isang comunidad, ito ay lilitaw sa kanilang cultura. Sa kasawiang-palad, ang culturang Pilipino 

ay hindi nagpapatunay na ang pagmamahal sa Diyos ay itinuturo ng mga ama ng tahanan. Lahat ng tao 

ay nagsisimulang mamuhay na mayroon pananaw sa buhay at mundo na hinubog ng culturang kanilang 

kinalakhan. 

 

Lahat tayo ay lumaki na ang ating mga pinaniniwalaan ay galing sa mga ituro sa atin ng ating mga 

magulang at galing sa ugali na napagmasdan natin sa kanila. Habang tayo ay bata pa, ang mga natutuhan 

natin sa ating mga magulang ay hindi natin kini-question. Tinanggap natin ang kanilang katuruan na 

katotohanan. Sinunod natin ang kanilang mga pinag-uutos kahit padabog,  

 

Habang tayo ay lumalaki, may mga ibang boses, maliban sa nagmumula sa ating mga magulang, ang 

ating naririnig na nagsasabing ito ang katotohanan paniwalaan ninyo ito. Boses ng ating mga teachers. 

Boses ng ating relihiyon. Boses ng mga nakakatandan na ating kapamilya at kasamahan. At sa panahong 

ito tayo nagsisimula na mag-isip-isip kung sino ang ating paniniwalaan kapag hindi nagkakatugma ang 

ating mga naririnig.  

 

Dahil sa ang mga katuruan ng Catholic Church ang lumalabas na mayroong pinakamataas na awtoridad 

patungkol sa salita at kalooban ng Diyos na tinatanggap ng at least 80% ng mamamayang Pilipino, ang 

relihiyong catolico ang tunay na naghubog ng culturang Pilipino. 

 

Bagamat mayroong maliit na bilang na mga Pilipino na hindi Catolico, tulad ng mga Protestante, Muslim, 

at Katutubo, ang agos ng buhay dito sa ating bansa ay hugot sa Catolisismo.   

 

Panahon na upang harapin ng mga ama ng tahanang Pilipino ang responsibilidad na ituro ang 

pagmamahal sa Diyos sa kani-kanilang mga pamilya. At para malaman ng mga magulang ang 
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kahalagahan na turuan ang mga bata, mayroong mga hakbang na dapat nilang malaman; mga 

katotohanan na dapat nilang unawain nang sa ganoon ay matutuhan nilang mapalaki nang tama ang 

kanilang mga anak. 

 

1. Ang unang hakbang na dapat gawin ng magulang hinggil sa pagpapalaki ng anak ay ito: 

Alamin ang paghuhugutan ng katotohanan  sa paghubog ng tamang pananaw sa buhay at 

mundo. 

Ang kaibahan ng Cristianismo at ng Catolisismo ay nakasalalay sa final authority or source of truth ng 

dalawang relihiyon. Habang ang Cristianismo ay tinuturing na and Bibliya lamang ang paghuhugutan ng 

katotohanan, sinasabi ng Catolisismo na hindi lamang ang Bibliya ang kanilang final authority kundi pati 

na rin ang mga tradisyon at mga dogma na simbahang Catolico. Ang bagay na ito ang tunay na 

naghihiwalay sa dalawang relihiyon sapagkat marami na ang tinuturo ng simbahang Catolico na 

salungat sa tinuturo ng Bibliya. 

 

Ang araling ito ay pinamagatang Christian Parenting sapagkat ang tinuturo nito ay galing lamang sa 

Bibliya at wala ng iba. Ang mga tunay na Cristiano ay naniniwala na ang Bibliya ang salita ng Diyos, at 

ang Bibliya ay ang nagpapatunay sa sarili na siya ang katotohanan sapagkat wala nang mas mataas na 

awtoridad ang makapagpapatunay sa katotohanang ito. Isipin natin na kung mayroong makakatestigo 

na ang Bibliya ay salita ng Diyos, ang testigong iyon ang lalabas na final authority at hindi ang Bibliya. 

Isa lamang ang may awtoridad na nakapagpapatunay na ang Bibliya ay salita ng Diyos at ito ay si Jesu-

Cristo, na tinuturo ng Bibliya na siya ay ang salita ng Diyos.  

 

Samakatuwid, ang tinuturo ng Bibliya at ang tinuturo ni Cristo ay walang pagkakasalungat at 

pinatutunayan nila ang isa’t isa. Taglay ng Bibliya ang mga katuruan ni Cristo na nagpapatunay na ang 

Bibliya ay katotohanan. Kung ganoon, ang Bibliya ang dapat paghugutan ng katotohanan patungkol sa 

tamang pagpapalaki ng anak. 

 

2. Ang ikalawang  hakbang na dapat gawin ng magulang hinggil sa pagpapalaki ng anak ay 

ito:  

Unawain at ituro sa anak ang  tamang pagsamba sa Diyos. 

Sinabi ni Cristo na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay pagsamba sa espiritu at katotohanan. Sinabi Niya 

na may mga sistema ng pagsamba na labag sa kalooban ng Diyos (John 4:23-24) 

 

Ang tanong ay ito: Ano ang ibig sabihin ng Panginoon na ang tamang pagsamba sa Diyos ay sa espiritu at 

katotohanan? 

 

Tinuturo ng Bibliya na ang tao ay nakatingin sa panlabas ngunit ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao 

(1 Samuel 16:7). Ang greatest commandment ay ang mahalin ang Diyos ng buong puso. Kung ano man 

ang ating ginagawa, alam ng Diyos ang ating motibo. Ituro sa anak na ang pagsamba sa espiritu ay 

pagsamba na galing sa pusong nagmamahal sa Diyos. Hindi ito ginagawa dahil ito ay obligasyon o para 

maging matuwid sa mata ng Diyos.  

 

Ang pagsamba naman sa katotohanan ay pagsambang naayon sa katuruan ng Bibliya – ang pagbibigay 

papuri sa mga katangian ng Diyos at sa kanyang mga kamangha-manghang nilikha, kalakip ang taos 

pusong pasasalamat sa mga kabutihan na ating tinatamo mula sa mapagpala Niyang kamay at sa 

kapatawaran ng ating mga kasalanan. 
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Ang ikalawang utos ng Diyos mula sa sampung utos ay ito: Huwag kayong gagawa ng ano mang imaheng 

inukit, o kaya ay kalarawan ng ano mang nasa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa o sa tubig sa ilalim ng 

lupa. Huwag kayong yuyuko o maglilingkod sa kanila . . .   

 

Subalit ang utos na ito ay hindi sinasama ng simbahang Catolico sa Sampung Utos ng Diyos sa 

kadahilanang maraming mga ukit na rebulto ang niyuyukuan ng kanilang mga deboto na tinatawag 

nilang mga santo at santa. Tinuturo nila na ang mga santo at santa na kanilang dinadasalan ay 

makapaghahandog ng katugunan sa kanilang mga panalangin. Pati si Archangel Michael ay kanilang 

dinadasalan. Maliwanag na ito mga katuruang ito ay labag sa katuruan ng Bibliya o ni Cristo. 

 

Ang taong hindi nagmamahal sa Diyos ng buong puso ay hindi sasamba sa espiritu at katotohanan. 

 

1. 3. Ang ikatlong  hakbang na dapat gawin ng magulang hinggil sa pagpapalaki ng anak ay 

ito:  

Unawain at ituro sa anak ang tamang paglilingkod sa Diyos. 

Ang layunin ng buhay ng tao ay ang sumamba at maglingkod sa Diyos. Sa two-fold purpose na ito 

matatagpuan ang kahulugan, ang katiwasayan at kaligayahan ng buhay ng tao. Pagdating sa 

paglilingkod, may three-fold mandate naman ang iginawad ng Panginoon sa tao: a) magparami at 

punuin ang mundo, b) lupigin at gawing productibo ang lupa, at c) pamahalaan ang mga nilalang sa 

himpapawid, sa tubig at sa lupa.  

 

Subalit, dahil sa pagkahulog sa kasalanan ng tao, ang pagsasakatuparan ng mandatong ito ay hindi 

naging kalugod-lugod sa harapan ng Banal na Diyos. Napuno nga ang daigdig subalit ang mga taong 

sumasakop sa mga lupain ng mundo ay hindi kalarawan ng Maylikha. Nag-aani nang masagana ang 

pagtatanim subalit hindi pa rin sapat upang wala nang tao ang ginugutom pa. At ang mga ibon, isda at 

mga hayop ay naglalabanan upang huwag ding dumanas ng pagkagutom. 

 

Ang mandatong ito ng Diyos ay magkakaroon ng dahan-dahang katuparan sa pamamagitan ng Great 

Commission na ihinayag ni Cristo sa kanyang mga alagad bago siya bumalik sa langit: Humayo kayo at 

gumawa ng mga disipulo sa iba’t ibang nasyon sa mundo at turuan ninyo silang sumunod sa lanat ng 

aking pinag-uutos ... (Matthew 28:18-20). 

 

Ang tamang paglilingkod sa Diyos ay may kinalalaman sa pagpapatupad ng Great Commission ng 

Panginooong Jesus. Kapag ang gawain ng isang tao ay walang kaugnayan sa pagsusulong ng Great 

Commission hindi ito paglilingkod sa Diyos.  

 

Kaugnay sa bahaging ito ang pagtulong sa anak sa pagtuklas ng kanyang mga God-given talents and 

abilities na siyang magagamit ng bata bilang puhunan sa kanyang paghahanda para sa 

pagsasakatuparan ng plano ng Diyos para sa kanyang buhay. 

 

Ang buhay ng anak ay magiging kasiya-siya o magiging puno ng pagsubok; ito ay nakadepende sa 

gagawing pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. 

 

Ang Christian parenting ay nagsisimula sa pagsilang pa lamang ng sanggol. Kinakailangan na kayang 

harapin ng ama at ina ang katotohanan patungkol sa kalikasan ng kanilang baby.  
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