
•	 Anong	mga	katangian	ang	nakuha	mo	sa	iyong	tatay	na	gusto	mo?	
Papaano	naman	yung	mga	hindi	mo	masyadong	gusto?	Bakit?

•	 Papaano	napaparangalan	ang	tatay	sa	henerasyon	ngayon?	
	 Sa	anong	mga	paraan?
•	 Papaano	mo	naipakita	ang	iyong	pagmamahal	at	respeto	sa	iyong	

tatay	noong	bata	ka	pa?	

•	 Hilingin	sa	Diyos	na	pagpalain	ang	iyong	tatay,	na	bigyan	siya	
ng	mabuting	kalusugan,	kalakasan,	karunungan,	layunin,	at	
kakayahan	sa	pamumuno	niya	sa	inyong	pamilya.

•	 Ipagdasal	ang	mga	nangangailangang	makipag-ayos	sa	kanilang	
mga	tatay	na	mamagitan	ang	Diyos	at	gumalaw	para	sa	kanila.

•	 Ipanalangin	na	ang	lahat	ng	amang	kilala	niyo	ay	magkaroon	ng	
malalim	na	ugnayan	sa	Panginoon	at	maging	mga	malakas	na	
pinuno	sa	kanilang	mga	pamilya,	sa	simbahan,	at	sa	lipunan.
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Pagpaparangal sa tatay
•	 Sa	tingin	mo,	bakit	mahalaga	ang	parangalan	mo	ang	iyong	tatay?
•	 Kumusta	ang	ugnayan	ninyo	ng	iyong	ama?	Anong	mga	alaala	

kasama	siya	ang	pinapahalagahan	mo	ng	husto?	
•	 Anong	mga	bagay	tungkol	sa	iyong	ama	ang	ipinapasalamat	mo	
	 sa	Diyos?

•	 Anong	mga	pag-uugali	ang	mayroon	ka	sa	pakikitungo	mo	sa	iyong	
tatay	na	alam	mong	kailangang	magbago	at	iayon	sa	kalooban	ng	
Diyos?	Papaano	mo	ito	sisimulang	baguhin?

•	 Papaano	mo	pagsisilbihan	ang	iyong	tatay	upang	parangalan	siya	
at	ipakita	sa	kanya	ang	iyong	pasasalamat	at	pagmamahal	

	 mula	ngayon?
•	 Anong	mga	bagay	ang	mapagpapasiyahan	mong	gawin	upang	

parangalan	ang	iyong	ama	ng	walang	kahit	anong	kapalit?
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Ang	“dangal”	sa	Hebreo	ay	may	“mabigat	na	kahulugan.	”	Ang	
mga	mabibigat	na	kahulugan	na	ito	ay	madalas	yung	mga	
napagpapahalagahan	o	bigyang	pansin	.	Ang	pagpaparangal	sa	ating	
mga	tatay	ay	pagbibigay	sa	kanila	ng	importansiya.	.	Bakit	natin	
kailangang	gawin	ito?	Narito	ang	ilan	sa	mga	biblikal	at	praktikal	na	
alituntunin	na		maaaring		sundin	at	unawain		sa	pagbibigay	parangal	sa	
ating	tatay.

•       Parangalan ang iyong tatay.
	 Kumuha sina Shem at Jafet ng damit na inilagay sa balikat nila, 

pagkatapos, lumakad sila nang paurong papasok sa tolda para 
takpan ang kanilang ama. Hindi sila lumingon dahil ayaw nilang 
makita ang kahubaran ng kanilang ama.

       Genesis	9:23

	 Sa	Genesis	9:18-27,	sa	naging	kalagayan	ni	Noe,	siya	ay	
natagpuang	ng	kanyang	anak	na	nasa	isang	kalagayan	na	hindi	
kagalang-galang.	Magkaiba	ang	naging	pagtugon	ng	kanyang	mga	
anak.	Dahil	dito,	ang	iba	sa	kanila	ay	pinagpala	sa	naging	tamang	
pagtugon	ayon	sa	utos	ng	Diyos.	Habang	yung	isa	na	hindi	tama	
ang	naging	katugunan	ay	nauwi	sa	sumpa.	Ang	ganitong	utos	
ng	Diyos	na	parangalan	natin	ang	ating	mga	tatay	ay	binigay	na	
walang	hinihinging	kapalit—iyan	ay	ang	simpleng	paggalang	lamang	
sa	kanila.	Papaano	mo	pinaparangalan	ang	iyong	tatay?

	 	

	 		

	 		

• Pangalagaan mo ang iyong tatay.
	 13”Sabihin n’yo sa aking ama ang tungkol sa karangalang nakamit 

ko rito sa Egipto at ang lahat ng nakita ninyo tungkol sa akin. At 

dalhin n’yo siya agad dito sa akin.” . . . 17Sinabi ng hari kay Jose, 
“Sabihin mo sa mga kapatid mo na kargahan nila ng pagkain ang 
mga hayop nila at bumalik sa lupain ng Canaan. 18Pagkatapos, 
dalhin nila rito ang kanilang ama at ang kani-kanilang pamilya, 
dahil ibibigay ko sa kanila ang pinakamagandang lupain sa Egipto 
at matitikman nila ang pinakamagandang ani nito.

Genesis	45:13,17,18
 
	 Sa	tugatog	ng	kanyang	tagumpay,	hindi	nakalimot	si	Jose	sa	

kanyang	matandang		tatay	at	pamilya—nasasaisip	na	niya	sila	
simula	nung	sila’y	nagkalayo.	Sabik	siyang	makapiling	ng	muli	
ang	kanyang	tatay	na	labis	niyang	mahal.	Sinasabi	sa	atin	sa	
Kawikaan	3:27	na	huwag	ipagkait	ang	kabutihan	sa	mga	nararapat	
na	tumanggap	nito	kung	nasa	atin	ang	kakayahan	upang	ibigay	ito.	
Marami	sa	atin	ngayon	ang	isinasantabi	o	binabalewala	lang	ang	
mga	tatay.	Papaano	mo	ipinapakita	ang	pagkalinga	mo	sa	

	 iyong	ama?

	 		

	 		

	 	

• Paggalang sa iyong tatay. 
	 Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, at 

sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong 
magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit, para 
maging mabuti ang pamumuhay natin.

Hebreo	12:9

	 Ang	salitang	“paggalang”	ay	isang	kawili-wiling	salita.	Ang	tunay	
na	ibig	sabihin	nito	ay	ang	pag-iwas	ng	tingin	sa	isang	tao	o	‘di	
pagtingin	ng	deretso	o	pagkahiya	dahil	sa	presensiya	niya.	Madalas	
ay	may	ganito	tayong	mapagpakumbabang	ugali	kapag	kaharap	
natin	ay	isang	pangulo,	hari,	o	isang	taong	tinitingala	natin.	
Papaano	tayo	magkakaroon	ng	ganitong	pag-uugali	sa	ating	

	 mga	tatay?	

	

	 	 		

	 		

“Igalang ninyo ang inyong ama at ina para mabuhay kayo nang 
matagal sa lupaing ibinibigay ko sa inyo.”

exodus 20:12

WoRD

What What does the Bible say?


