
•	 Anong	isang	positibong	katangian	ng	iyong	ina	na		
iyong	hinahangaan?

•	 Ano	ang	paborito	mong	pagkain	o	ulam	na	niluluto	ng	iyong	ina?
•	 Isalarawan	mo	nga	sa	isa	o	dalawang	salita	ang	iyong	ina.	Bakit		
mo	masasabi	ang	mga	ito?
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NOTEs

prayEr
•	 Hilingin	sa	Diyos	na	lumikha	sa	iyo	ng	masunuring	puso	upang	
bigyang-galang	ang	iyong	mga	magulang.

•	 Manalangin	para	sa	kabutihang-loob,	kaalaman,	at	pagkakataon	
na	maging	bahagi	ang	iyong	mga	magulang	sa	iyong	buhay.	
Maniwala	sa	Diyos	para	sa	matiwasay	na	samahan	at	na	
mapagtibay	pang	lalo	ang	inyong	ugnayan.

•	 Manalangin	para	sa	biyaya	ng	Diyos	na	bigyan	ka	ng	kakayahan	
na	dagling		sundin	nang	ganap	ang	utos	Niya.

sO WHaT
•	 Gaano	mo	kaalam	at		gaano	ka	may	pagmamalasakit	sa	mga	
pangangailangan	ng	iyong	mga	magulang?	Papaano	mo	
ginagampanan	ang	mga	pangangailangan	na	ito?

•	 Tuwing	kailan	mo	nakikita	o	nakakausap	ang	iyong	mga	
magulang?	Gaano	kadalas	mo	ibinabahagi	ang	iyong	buhay		
sa	kanila?

•	 Anong	utos	ng	iyong	mga	magulang	ang	mahirap	para	sa	iyo	na	
sundin?	Paano	ka	sumusunod	sa		sinasabi	sa	iyo	ng	Diyos?	Ano	
sa	palagay	mo	ang	ugnayan	ng	kung	papaano	ka	susumusunod	sa	
iyong	mga	magulang	at	kung	papaano	ka	sumusunod	sa	Diyos?

NOW WHaT
•	 Ano	sa	palagay	mo	ang	mga	pangangailangan	ng	iyong	ina	
sa	mga	sandaling	ito?	Paano	ka	makakatulong	sa	kanya	sa	
panalangin	at	gawa?

•	 Kailan	ang	pinakamainam	na	panahon	na	maaari	mong	ilaan	
upang	makabawi	ka	naman	sa	iyong	ina?	

•	 Gaano	ka	kaselan	sa	pakikinig	sa	tinig	ng	Diyos	upang	sundin	ang	
direksyon	Niya	sa	iyo	sa	panahon	na	ito?	Ano	ang	maaari	mong	
gawin	upang	mabilis	mong	sundin	ang	pangunguna	ng	Diyos?

paano Iginalang  
ni Jesus ang Kanyang Ina

FILIpINOMOTHEr’s Day



1Mga anak, sundin n’yo ang mga magulang n’yo dahil ito 
ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa 
Panginoon. 2”Igalang n’yo ang inyong ama’t ina.” Ito ang 
unang utos na may kasamang pangako. 3At ganito ang 
pangako: “Nang sa ganoon ay guminhawa ka at humaba 
ang buhay mo rito sa lupa.” EfEso	6:1-3

Si Jesus ay pinangalagaan ang Kanyang ina.
26Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi 
ng minamahal niyang tagasunod, sinabi niya, “Babae, ituring mo 
siyang anak.” 27At sinabi naman niya sa tagasunod niya, “Ituring 
mo siyang ina.” Mula noon, tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan 
ng tagasunod na ito. JuAN	19:26,27

si	Jesus	ang	pinakapanganay	sa	isang	malaking	pamilya.		
Karamihan	sa	mga	iskolar	ng	Bibliya	ay	naniniwala	na	nabiyuda	
na	ang	ina	ni	Jesus	sa	mga	sandali	na	ito.	sa	panahon	na	
iyon,	wala	namang	mga	pagkukunang	suporta	galing	sa	
pamahalaan	o	sa	ibang	ahensiya	upang	tugunan	ang	kanyang	
pangangailangan,	gayong	wala	namang	siyang	pinagkakakitaan	
para	mabuhay.	si	Jesus	ang	umaako	ng	pananagutan	upang	
pangalagaan	ang	Kanyang	nanay.	Ginawa	Niya	yon,	ngunit	
siya	ay	mamamatay	na.	Papaano	tiniyak	ni	Jesus	na	may	
mangangalaga	sa	Kanyang	ina?
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WHaT

Ang	paggalang	sa	mga	magulang	ay	bahagi	ng	utos	ng	Diyos	na		
may	kalakip	na	pangako—isang	pamumuhay	na	mahaba	dito	sa		
lupa	at	maayos	na	buhay!	Maging	si	Jesus	ay	ipinakita	ang	pagsunod	
sa	kautusan	na	ito	sa	pagsunod	Niya	sa	Kanyang	ina	dito	sa	lupa.	
Papaano	iginalang	ni	Jesus	ang	Kanyang	ina?

WOrD

3

Naging bahagi ng buhay ni Jesus ang Kanyang Ina. 
3Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus 
sa kanya, “Naubusan sila ng alak.” 4Sumagot si Jesus, “Babae, 
huwag po ninyo akong pangunahan. Hindi pa po dumarating ang 
panahon ko.” JuAN	2:3,4

Ang	pahayag	ni	Jesus	sa	bersikulo	na	ito	ay	parang	walang	
galang	ngunit	tandaan	na	palaging	binibigyang	galang	ni	
Jesus	ang	Kanyang	ina.	sa	pagtuloy	ng	kwento,	makikita	nating	
palihim	na	gumawa	ng	himala	si	Jesus	sa	pagtugon	Niya	sa	
pagsabi	ng	Kanyang	ina	sa	mga	tagasilbi	na	sundin	nila	kung	
anuman	ang	sabihin	Niya.	Ang	paghahanap	ng	pagkakataon	
upang	mapabilang	ang	ating	mga	magulang	sa	ating	mga	buhay	
ay	isang	karangalan	para	sa	kanila	lalo	na	sa	ating	pagtanda	
at	pagdami	ng	ating	trabaho.	sa	paanong	kaparaanan	natin	

maisasama	ang	mga	magulang	sa	ating	mga	buhay?

Sinunod ni Jesus ang Kanyang Ama sa langit.
48Nagtaka ang mga magulang niya nang matagpuan siya roon. 
Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit mo ito ginawa sa amin? 
Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo!” 
49Sumagot si Jesus, “Bakit n’yo po ako hinahanap? Hindi n’yo ba 

alam na dapat ay narito ako sa bahay ng aking Ama?”	LucAs	2:48,49

Ginalang	ni	Jesus	ang	Kanyang	mga	magulang	sa	pagsunod	Niya	
sa	Diyos.	sa	bandang	huli,	ang	pinakamagaling	na	paggalang	na	
maibibigay	natin	sa	ating	mga	magulang	ay	ang	sundin	natin	
ang	ating	Ama	sa	langit.	Marahil	ay	hindi	pa	sumasang-ayon	ang	
ating	mga	magulang	sa	mga	ginagawa	natin	para	sa	Diyos	sa	
ngayon,	ngunit	habang	patuloy	tayong	sumusunod		sa	Kanya,	
unti-unti	rin	nilang	mauunawaan	at	makikita	ang	kabuuan		
ng		larawan.	
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