
•	 Anong	gawain	ang	nasisiyahan	kang	gawin	kasama	ang	iyong	
mga	anak/magulang/mga	kagrupo	sa	simbahan?

•	 Nakalahok	ka	na	ba	sa	isang	relay	race?	Anong	nangyari?
•	 Ano	ang	isang	bagay	na	ipinapasalamat	mo	sa	Diyos	tungkol	

sa	iyong	mga	anak/kagrupo	sa	simbahan/magulang?

•	 Ipagdasal	na	lumago	sa	grasya	at	kaalaman	sa	Diyos	ang	mga	kabataan	sa	
pagiging	masugid	nila	sa	pagbasa	at	pag-aral	ng	Kanyang	Salita.

•	 Ipanalangin	na	lumakas	ang	pananampalataya	ng	kabataan	sa	Diyos	
	 upang	makapamuhay	sila	sa	mundong	ito	ng	mga	simulain	ng	Bibliya.
•	 Humingi	sa	Diyos	ng	dunong,	katalasan,	at	kakayahan	sa	pakikilahok	mo	

sa	pagdidisipulo	at	pagtuturo	sa	susunod	na	henerasyon.
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•	 Sa	anong	paraan	ka	nakakapagturo	at	nakakapagdisipulo	ng	iyong	mga	
anak	o	mga	kabataan	na	kilala	mo?

•	 Papaano	ipinakikita	ng	iyong	buhay	ang	pagsunod	at	pananalig	mo	sa	
Diyos?	Paano	kaya	nakakapagbigay-diwa	ang	buhay	mo	sa	kabataan?

•	 Papaano	mo	nakikita	ang	kahalagahan	ng	pagtuturo	at	paghahanda	sa	
susunod	na	henerasyon?

•	 Sa	anong	paraan	tayo	makakapagturo	ng	Salita	ng	Diyos	sa	ating	mga	
	 anak	o	sa	kabataan?
•	 Papaano	natin	matutulungan	ang	kabataan	na	magkaroon	ng	personal	na	

ugnayan	kay	Jesus	sa	pananampalataya	upang	magkaroon	sila	ng	maka-
Diyos	na	kumpiyansa	at	paniniwala?

•	 Papaano	tayo	makakapagpakita	ng	maka-Diyos	na	halimbawa	ng	
pagsunod	sa	Diyos	at	mga	awtoridad	sa	ating	mga	anak	at	sa	mga	kakilala	
nating	kabataan?
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Makikita	natin	sa	Bibliya	ang	puso	ng	Diyos	para	sa	kabataan.	Bilang	
simbahan,	pinapahalagahan	natin	ang	susunod	na	henerasyon.	Maisasabuhay	
natin	ang	prinsipiyong	ito	sa	pagtuturo	natin	sa	ating	mga	anak,	at	pakikipag-
ugnayan	sa	mga	mag-aaral	sa	mga	eskuwelahan.	At	dahil	alam	natin	na	may	
pananagutan	tayo	na	ibahagi	ang	ebanghelyo	sa	susunod	na	henerasyon,	
papaano	natin	ito	masisiguro?

•     Ibahagi ang katotohanan ng Diyos mula sa isa hanggang sa 
 susunod na henerasyon.  

5Ibinigay niya ang kanyang mga katuruan sa mga mamamayan ng Israel 
na mula sa lahi ni Jacob. Iniutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa 
kanilang mga anak, 6upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at 
nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak.

Salmo	78:5,6

Kailangang	sanayin	ng	mga	magulang	ang	kanilang	mga	anak	hindi	
lamang	upang	malaman	nila	ang	katotohanan	ng	Diyos	kundi	upang	
maipasa	din	nila	ito	sa	susunod	na	henerasyon.	Tulad	nang	hindi	natin	
pagiging	kuntento	sa	pakikinig	lamang	ng	Salita	ng	Diyos,	dapat	nating	
siguraduhin	na	ang	mga	susunod	na	henerasyon	ay	naisasabuhay	ang	mga	
katotohanan	sa	Salita	ng	Diyos.	Sa	anong	paraan	natin	maipapasa	ang	
katotohanan	sa	kabataan?		

•     Ipakita sa mga kabataan kung paano magtiwala sa Diyos.  
Sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos . . .

Salmo	78:7

Ang	pagtiwala	ay	ang	pag-asa	tulad	ng	kung	paano	nakaasa	ang	kalakasan	
ng	katawan	sa	buto	ng	pigi	at	hita.	Ang	layunin	ng	pagtuturo	natin	sa	
kabataan	ay	upang	sila	ay	manalig	at	magkaroon	ng	kumpiyansa	sa	Buhay	
na	Diyos	at	magkaroon	ng	ugnayan	sa	Kanya.	Papaano	mo	ihahalimbawa	
sa	kabataan	ang	pananalig	sa	Diyos?	

•     Turuan ang kabataan na sundin ang mga utos ng Diyos. 
7. . . at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila 
ang kanyang mga utos. 8Nang hindi sila maging katulad ng kanilang mga 
ninuno na matitigas ang ulo, suwail, mahina ang tiwala sa Diyos at hindi 
tapat sa kanya.

Salmo	78:7,8

Ang	layunin	ng	pag-alam	sa	Salita	ng	Diyos	ay	upang	gabayan	tayo	
patungo	sa	pagsunod.	At	kahit	hindi	likas	sa	atin	ang	sumunod,	ang	
pagsunod	sa	mga	utos	ng	Diyos	ay	produkto	ng	pagkilala	at	pananalig	
sa	Diyos.	Ito	ang	bahagi	kung	saan	kailangang	sanayin	natin	ang	mga	
kabataan	(Kawikaan	22:6)	at	pati	na	rin	ang	ating	mga	sarili.	Bakit	natin	
gugustohing	sumunod	sa	Salita	ng	Diyos?	Anong	mga	kabutihan	ang	
nakukuha	natin	sa	paggawa	nito	(Deuteronomio	28)?

3Napakinggan na natin ito at nalaman. Sinabi ito sa atin ng ating 
mga magulang. 4Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak at 
sabihin din natin sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa 
kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga 
niyang gawa. 5Ibinigay niya ang kanyang mga katuruan sa mga 
mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Iniutos niya sa ating 
mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak, 6upang malaman din 
ito ng mga susunod na lahi at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga 
anak. 7Sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila 
makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang 
mga utos. 

Salmo 78:3-7
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