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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Kawikaan 22:6

"Pagsasanay Sa Ating Mga Anak"

ni Rev. Jai Mahtani

Nagbabalik tayo ngayon sa ating serye tungkol sa pag-ibig sa dayuhan, pag-ibig sa ating mga kapatid, at,
lalo ngayon, pag-ibig sa ating mga anak.  Sapagkat ang Dios ay nalulugod na tipunin ang Kanyang bayan
hindi lamang mula sa mga lalaki at mga babae, kundi maging sa mahahalagang pamana ng Panginoon:  ang
mga anak na ikinalulugod na ibigay ng Dios sa Kanyang bayan.

Nais naming tumuon diyan ngayon sa pagsasaalang-alang ng malinaw na Salita ng Dios sa Kawikaan 22:6,
kung saan ay mababasa natin:  “Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda
na siya ay hindi niya ito tatalikuran.”

Ituring mo talaga ito, bilang panimula sa ilang pangangaral sa pagiging Cristianong magulang.  Nakita ko,
bilang misyonero, na ang bayan ng Dios na nagsisi at sumampalataya ay maraming tanong patungkol sa
pagpapalaki ng kanilang mga anak.  Ang pagsasanay sa ating mga anak ay isa sa mga pinakamahirap na
tungkulin ng isang banal na Cristianong magulang.  Inihahatid ko sa inyo ang aspetong ito ng serye hindi
dahil sa palagay ko ay nasa akin ang lahat ng kasagutan, kundi dahil naniniwala akong nasa Biblia.  Ako at
ang aking asawa ay biniyayaan ng walong anak, nakahanay sa edad mula 7 hanggang 20 taon.  Maraming
bagay kaming natutunan habang pinalalaki ang mga batang ito.  Magkasama naming binuksan ang Kasulatan
at natuklasang ang Salita ng Dios ay may napakaraming aral sa amin.  Napakarami ring kaaliwan.
Ipinapaalala sa atin ng Awit 127:3, “Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga
ng sinapupunan ay isang gantimpala.”  Nakita natin noong isang linggo na ipinahayag ni Pedro sa Mga Gawa
2:39, “Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa
na tinatawag ng Panginoon nating Dios sa kanya.”  Samakatuwid, dapat bigyang-diin:  Ang mga anak din
natin, na kabilang, una sa lahat, sa Dios, ay dapat ibigin at dapat sayanin nang mabuti.

Ang ating teksto (Kaw. 22:6) ay hindi lamang nag-uutos sa atin na sanayin ang ating mga anak, kundi inaaliw
din tayo ng pangako na kapag ang bata ay tumanda na hindi niya ito tatalikuran.  Ang mga Cristianong
magulang na seryoso sa kanilang pagkatawag upang palakihin ang kanilang mga anak sa pagkatakot sa Dios
ay makakakita ng mabuting kaaliwan dito sa Salita ng Dios.

Pag-aralan natin, kung gayon, itong Salita ng Dios:  Pagsasanay sa ating mga anak.  Ang pangunahing
prinsipyo sa pagsasanay sa ating mga anak ay ang pagdidisiplina.  Ang salitang “sanayin” sa Hebreo ay
nangangahulugang “pakiputin,” hindi palaparin, hindi pakawalan, kundi disiplinahin.  Habang tayong lahat
na mga magulang ay nais makita ang ating mga anak na lumalakad sa daan ng kabanalan at sa pagkatakot
sa Dios, natatakot akong hindi lahat sa atin ay hindi handang sanayin ang ating mga sarili sa mapagmahal
na disiplina sa ating mga anak.  Nasa likas ng mga bata na lumakad sa malapad na daan ng kasalanan,
sapagkat sila, gaya natin, ay may pagkiling sa kasalanan.  Ang makasanlibutan at masamang pilosopiya ng
edukasyon ay:  Pabayaan ninyo ang mga bata; hayaan ninyong maipahayag nila ang kanilang mga sarili;
hayaan ninyo silang tumuklas.  Ang mga may kabanalang magulang ay dapat makilala na ito ay mali.  Dapat
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nating kilalanin na ang ating mga anak, tulad lamang natin, ay dapat pamahalaan ng mga prinsipyo ng Salita
ng Dios.  Hindi ito pagsasabi na tayo ay bulag sa katotohanang ang Dios ay nalulugod na bigyan ang ating
mga anak ng iba’t ibang kaloob, iba’t ibang pagkatao, kung kaya’t dapat tayong magbigay ng oras at lugar
at pagtitimpi sa ikalalago tungo sa pagkagulang.  Gayunpaman, dapat nating sanayin ang ating mga anak,
dapat natin silang disiplinahin, upang hindi sila lumakad sa malapad na daan ng kapahamakan.  Iyan ang
dahilan kung bakit ibinigay ng Dios itong mahahalagang anak bilang malalambot na kordero sa mga banal
na magulang.  Kaya nga ang mga ama ay hinikayat sa Efeso 6:4:  “At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa
galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon.”  Itinuturo sa
atin ng ikalimang utos na dapat nating ibigin ang ating mga anak, gaya ng panghihikayat sa mga anak na
igalang ang kanilang ama at ina.  Ang mga magulang, kung gayon, ay kapwa sangkot sa pagsasanay na iyon.

Oo, ito ay tungkulin ng parehong magulang – ama at ina.  Pareho nilang dapat sanayin ang kanilang mga
anak, maging paslit o kabataan – ang batang anak pati na ang mas matandang anak at kabataan.  Ang teskto
natin sa Kawikaan 22 ay gumagamit ng pangkalahatang salita para sa bata na tumutukoy sa bata mula
pagka-sanggol hanggang pagbibinata/pagdadalaga.

Nais kong pansinin mo na ang tekstong ito ay tunay ngang tawag sa atin upang ibigin ang ating mga anak
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng disiplina.  Hindi lamang ito isang pangako, kundi ito rin ay isang
seryosong babala.  Sanayin mo ang bata sa daan na kanyang lalakaran, at kapag tumanda na siya ay hindi
niya ito tatalikuran.  Ang Dios ay gumagamit ng mga pamamaraan, ang pamamaraan ng may kabanalang
mga Cristianong magulang.  Sila ang pinakamabisang pamamaraan na ginagamit ng Dios, maging mula sa
duyan, upang turuan ang anak sa mga daan ng Dios.  Ang gayong bata ay hindi tatalikod sa
pananampalataya.

Ngunit ang teksto ay isa ring babala.  Kung pababayaan mo ang bata, kung hindi mo sasanayin ang bata,
kung hindi mo pakikiputin ang daan kundi hahayaan mo ang bata na pumunta sa daan na nais niya, sa daan
ng kasalanan, sa daan ng pagsuway, sa daan ng paghihimagsik, kung gayon ay huwag mong isipin, “Mga
bata pa sila.  Paglaki nila mauunawaan din nila…. Ngayon ay maaari silang magsinungaling at maaari silang
mandaya at magagawa nila ang lahat ng uri ng mga bagay.  Ngunit, ah, kapag dumating na sila sa mga taon
ng pagpapasya, magiging maayos sila.”  Sa halip na pakiputin ang daan na may mapagmahal na disiplina,
hinahayaan mo siya na magtanim ng ligaw na bunga, wika nga.  “Sa kabila ng lahat, siya ay anak ng Dios,
ang Dios mismo ang gagawa ng pagsisisi at pananampalataya sa batang iyon, hindi ba?”  Sinasabi ko sa iyo
kung gayon, na ikaw ay nasa panganib na mawala ang batang iyon sa daan ng kapahamakan, paghihimagsik,
at kasamaan.

Ang pamamaraan na ginagamit ng Dios ay ang masigasig na pagsasanay na ibinigay sa mga anak ng may
kabanalang mga magulang at ng mga guro at mga matatanda.  May iba’t ibang pamamaraan, syempre, ng
pagsasanay na iyon:  pagpalo, pagpapanatili sa loob ng bahay.  At mayroon din dapat lugar sa pagsasanay
na iyon kung saan ay nagpapakita tayo ng habag at pang-unawa at nakikinig tayo sa mga bata.  Lahat nang
iyon ay mahalaga.  Ngunit ang pangunahing prinsipyo ng disiplina, ng pagpapakipot ng daan, itinuturo sila
sa tamang daan, ay hindi dapat makalimutan.  Naniniwala akong sa panahon natin ng labis na pagpaparaya
at kakulangan sa disiplina, ito ay dapat bigyang-diin.  Ang matayog na layunin ng gayong pagsasanay ay
upang ituro ang bata sa dapat niyang lakaran.  Hindi sa daan na gusto niyang lakaran, kundi sa daan na
dapat niyang lakaran.  Hindi sa daan na gusto ng sanlibutan na lakaran ng ating mga anak, o ang maaaring
tama at katanggap-tanggap sa politika, kundi sa daan na dapat lakaran ng bata.  Huwag kalimutan, pinaaalala
kong muli sa iyo, sa kalikasan ang mga anak natin ay hindi iba sa atin.  Sila ay likas na makasalanan,
nakakiling na kapootan ang Dios at ibigin ang kasalanan.  Naniniwala ka doon, hindi ba?  Sa kahangalan hindi
tayo dapat maging labis na mapag-ingat sa ating mga anak at magsimulang isipin na sila ay napaka walang
malay, napakainam, napakaganda, napakabuti.  Kapag umuwi sila galing sa paaralan na nagrereklamo na ang
guro ay ganito at ganoon, naniniwala tayo sa ating mga anak at sinasabi natin, “Hindi iyan gagawin ng anak
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ko! Hindi ganoon kasama ang anak ko!”  Ang katotohanan ay, sa biyaya lamang ng Dios sila ay mga anak
ng Dios.  Hindi natin dapat isipin na sila ay lalakad sa daan ng pananampalataya at pagsisisi sa pamamagitan
ng daan ng pakikipagkasundo.

May dalawa lamang daan na pupuntahan ng mga bata:  ang daan ng kasalanan at kapahamakan, o ang daan
ng biyaya at kaluwalhatian.  Ang mga magulang na may kabanalan ay may tungkuling sanayin ang kanilang
mga anak sa mga daan ng Panginoon.  Sila ay inutusang akayin ang mga batang ito sa makipot na daan,
tinuturuan sila at inaakay sila sa pamamagitan ng halimbawa.

Aling daan mo sinasanay ang iyong mga anak?  Sinasanay mo ba sila sa tinatawag ng Kasulatan na “ang
daan,” iyon ay, gaya ng inihayag sa Kasulatan:  ang daan ni Jesu Cristo, ang daang walang hanggan, ang
daan tungo sa Ama, upang malaman nilang kasama mo na nang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng biyaya
kay Cristo kung gayon tayo ay lumalakad sa daan ng may kabanalang pananampalataya at pagpapasalamat?

Hinahayaan mo ba silang lumakad sa daan ng kamatayan, ang daan ng sanlibutan, ng kasalanan at kadiliman,
kung kaya’t sa inyong tahanan ay mayroong kapaligiran kung saan ang kasalanan ay magaan lamang, ang
Salita ng Dios ay magaan lang, ang pagdalo sa iglesia ay hinahamak, at naroon ang kaisipan na ang mga
panuntunan at mga tuntunin ay ginawa upang labagin?

Ang may kabanalan, Cristianong pagiging magulang ay dapat magkaroon nito bilang pangunahing layunin:
na ang ating mga anak ay lumakad sa daan ng Dios.  Idinadalangin natin at ninanasa natin na tunay ngang
ito ang daan na nanaisin nilang lakaran habang sila ay lumalaki, na sila mismo ay magsimulang nasain ang
daang iyon habang gumagawa ng pananampalataya at pagsisisi ang Banal na Espiritu sa kanilang mga puso.
Dapat natin silang sanayin sa gayong layunin at ilagay sa harapan nila ng malinaw ang daan na dapat nilang
lakaran.

Ngayon, ibig bang sabihin ng lahat nang ito na ang may kabanalang Cristianong magulang ay walang interes
sa ibang aspeto ng paglago ng bata?  Syempre, dapat din nilang bigyan ng maingat na pansin ang ibang
bahagi ng buhay.  Ang bata ay kailangang lumago sa pisikal.  Ang bata ay kailangang lumago sa sikolohiya,
sa emosyon, sa pag-iisip.   Lahat nang iyon, syempre, ay bahagi ng pagsasanay na kailangang ibigay ng may
kabanalang magulang sa kanilang mga anak.  Dapat nilang tiyakin na ang kanilang mga anak ay tinuruan sa
tahanan at pagkatapos sa Cristianong paaralan.  Hindi nila dapat sabihin, “Hindi mahalaga kung saang
paaralan pumapasok ang aming mga anak.”  Dapat nilang tiyakin na ang itinuturo sa kanilang mga anak sa
paaralan ay nakahanay sa pangangaral at pagtuturo ng Salita ng Dios at kung ano ang itinuturo sa tahanan.
Sa katunayan, naniniwala akong ang Cristianong paaralan ay karugtong ng tahanan.  Pananagutan ng mga
mgulang na sanayin ang kanilang mga anak.  Hindi nila dapat ibigay ang pananagutang iyon sa ilang lupon
ng katiwala ng paaralan, o mas malala, sa isang pampublikong paaralan.  Dapat nilang tiyakin na sila ay
sangkot sa pagtuturo sa kanilang mga anak.  Hindi lahat ng mga magulang ay kayang gawin iyan sa tahanan.
At naniniwala akong ito ay napakabuting bagay, na mula pa sa panahon ng Lumang Tipan, ang mga
Cristianong magulang ay nagsama-sama at kumuha ng mga guro upang ituon ang kanilang pansin sa
pagtuturo ng mga bata sa mga Cristianong paaralan.  Naniniwala akong ito ay tama.  Ngunit pagkatawag pa
rin ng mga magulang na tiyaking ang kanilang mga anak ay tinuturuan nang mabuti.

Lahat ng ito, sa kabila ng lahat, maging ito ay sa pisikal, sikolohikal, pang-kaisipan, o espiritual, ay dapat para
sa isang layunin:  na ang bata ay lumakad, hindi sa daan ng sanlibutan, hindi sa daan ng sangkatauhan,
kundi, sa huli, sa daan na dapat nilang lakaran – sa daang iyon na kalugud-lugod sa Dios.  Dapat nating ituro
sa kanila na ang lahat ng bagay, maging sa ating pagkain o pag-inom, ginagawa natin para sa ikaluluwalhati
ng Dios.  Hindi tayo dapat magkaroon ng kapaligiran sa tahanan kung saan natututuhan ng mga bata na sa
loob lamang ng iglesia tuwing Linggo ginagawa natin ang mga bagay para sa kaluwalhatian ng Dios.  Dapat
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nating ituro sa ating mga anak na sa bawat bahagi ng buhay dapat nilang gawin ang lahat ng bagay sa
paglilingkod sa makapangyarihang Dios.  Iyon ang daan ng Dios – ang daan ng Kasulatan.

Gaanong oras ang ginugugol mo sa pagsasanay sa iyong mga anak sa daan ng Dios?  Binabasa mo ba ang
iyong Biblia kasama nila, nananalanging kasama nila, nakikinig sa kanilang mga tanong at naghahanap na
sagutin ang kanilang mga tanong?  Sapat ba ang panahon na ikaw ay nasa tahanan upang mapakinggan mo
ang iyong mga anak at gumugol ng mahalagang oras sa kanila?  Hindi ba interesante na ang mga bahay na
itinatayo natin ngayon ay mas malalaki kaysa sa mga tahanan ng mga tao noon.  Gayunman, napakadalas,
ang mga malalaking palasyong iyon ay walang laman.  Ang buhay sa tahanan ay napakaliit sa mga panahong
ito.  Iyon ay malungkot.  Ang makita ang isang pamilya na nakaupo sa palibot ng mesa araw-araw upang
magkaroon ng debosyong pampamilya, kumain ng sama-sama, manalangin ng sama-sama – anong kasiyahan
at pagpapala!  Gayunman, nakita natin na iyon ay hindi pangkaraniwang lugar ngayon, hindi maging sa mga
Cristianong tahanan.

May panahon ka bang tiyakin na alam ng iyong mga anak ang kanilang aralin sa katekismo, sa pamamagitan
ng pagbabalik-aral sa kanila?  Ang inyo bang iglesia ay may klase ng katekismo para sa mga batang ito,
upang sa loob ng sanlinggo, ay maturuan mo sila, at upang madala mo sila sa mga klaseng ito upang patuloy
na maturuan sa mga daan ng Dios?  Pagkatapos ng pagsambang gawain tuwing Linggo, tinatalakay mo ba
ang pangangaral sa kanila?

Tayo ay nakatuon sa Cristianong pagtuturo ng magulang dahil napakahalagang hindi natin malimutan itong
pag-ibig sa ating mga anak habang masigasig nating ginagawa ang gawaing misyon, iniibig ang mga dayuhan
at pati ang pag-ibig sa isa’t isa sa iglesia ni Jesu Cristo.  Nagsisimula itong lahat dito – siniseryoso ba natin
ang ating pagkatawag upang ituro sa ating mga anak ang kahanga-hangang mga gawa ng Dios?
Nauunawaan ba natin na tayo ay kinupkop bilang mga anak ng Dios at nalalaman natin ang mapagbiyayang
tipan ng Dios kung kaya’t ngayon bilang ganti sinusubaybayan natin ang mga batang ito at itinuturing sila
kung paano tayong itinuring ng Dios?  

Dinidisiplina tayo ng Dios, hindi ba?  Paano natin dinidisiplina ang ating mga anak?  Kinahahabagan tayo ng
Dios, hindi ba?  Nahahabag ba tayo sa ating mga anak?  Iniibig tayo ng Dios, hindi ba?  Iniibig ba natin ang
ating mga anak?  Si Cristo ba ang Ulo ng ating mga tahanan, o ito ay isang pakita lamang, alam mo na, gaya
ng isang plake sa pader, “Si Cristo ang Ulo ng aming tahanan,” habang tayo, bilang mga mapang-api, ay
hinahanap ang sarili nating simbuyo at mga hilig, itinuturing ang ating mga anak ng may pagwawalang-bahala
o, mas malala pa, ng may pagkapoot at makasalanang galit?  Matagal ba tayong nawawala sa tahanan at
iniiwan ang ating mga anak upang alagaan ng iba, kung kaya’t ang ating mga anak ay mas nagiging pasanin
sa atin kaysa pagpapala?

Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran.  Mangasiwa ng maingat, mapagmahal na disiplina sa
iyong mga anak, upang tunay ngang ang layunin ay maisakatuparan na ang iyong anak na lalaki o babae,
at marahil pati ang mga anak ng iyong mga anak, ay patuloy na lumakad sa daan na dapat nilang lakaran,
na siyang daan ng Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo.

Ang Dios ay nangangako na kung sasanayin natin ang ating mga anak sa daan na dapat nilang lakaran, kung
gayon kapag sila ay tumanda na hindi nila ito tatalikuran.  Kahit ang mga makasanlibutang psychologist ay
nalalaman na ang mga taon ng paghuhubog sa isang bata ay ang may pinaka nagtatagal na pwersa sa isang
bata.  Kung may natutunang isang tiyak na daan ang isang maliit na bata, kapag siya ay tumanda na lalakad
siya sa daang iyon.  Kung ang mga bata, sa murang gulang, ay matutunan ang mga daan ng Dios, kapag sila
ay tumanda na hindi sila madaling tatalikod sa mga daang iyon.  Kikiling silang lumakad sa daang iyon.  Hindi
palagi.  Ngunit bilang pangkalahatang tuntunin.  Ah, maaaring sabihin nila ng malakas na hindi ito ang daan
na nais nilang lakaran.  Ngunit sa bandang huli lalakad sila sa daang iyon.  Sapagkat ang Dios ay nalulugod
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na gumamit ng may kabanalang Cristianong magulang sa pagtitipon ng sariling Kanya.  Iyon ang paraan na
ikinalulugod Niyang tipunin ang Kanyang iglesia – maging sa linya ng mga henerasyon. 

Ito ay hindi pantakip na pahayag, na kung gagawin natin ang ating bahagi, gagawin ng Dios ang Kanyang
bahagi, na tila ang kaligtasan kahit paano ay nakasalalay sa atin.  Alam mo, dapat tayong maging maingat
doon.  Kung minsan, kahit na tapat tayong magpalaki ng anak, maaari siyang maging masama.  Ang Dios
ay hindi nangangakong ililigtas ang bawat isa sa ating mga anak.  Ang mahalagang bagay ay dapat
magkaroon tayo ng mabuting budhi sa harap ng Dios, na sinanay natin ang ating mga anak sa pagkatakot
sa Dios.  Sapagkat ang Dios ay nangakong sa gayong paraan Siya ay nalulugod na tipunin ang Kanyang
bayan.  Kaya, kung hindi nakalulugod sa Dios na iligtas ang lahat ng iyong mga anak, kung ang iba sa ating
mga anak ay lumalakad sa daan ng paghihimagsik, hindi tayo dapat madurog.  Magkagayon man dapat
nating patuloy na ipanalangin ang ating mga anak.  Sinong nakakaalam kung ang batang iyon ay isang
alibugha na magbabalik pa rin?  Sinong nakakaalam kung ang batang iyon ay hindi maaalala sa kanyang mga
huling taon ang mga bagay na natutunan niya sa mga taon ng kanyang paghuhubog at bumalik sa
pananampalataya at pagsisisi?  Sapagkat, nakita mo, ito ang karaniwang paraan na ikinalulugod ng Dios na
iligtas ang Kanyang mga anak.  Ito ang paraan, sa pamamagitan ng may kabanalang mga Cristianong
magulang, sa pamamagitan ng pagsasanay, na Kanyang tinitipon ang Kanyang mga anak sa linya ng tipan.

Marahil ikaw ay magiging isang dakilang lolo na may tungkod o nasa banig ng karamdaman, at pagkatapos
magkakaroon ka nitong mga anak at mga apo na nakaupong nakapalibot sa iyo umaawit ng mga papuri sa
Dios.  Anong pagpapala at anong kagalakan.  Nawa tayo, na nagdala ng ating mga anak upang bautismuhan,
ay lumakad sa kamalayang iyon at alalahanin ang ating mga pangako.  Tandaan nawa natin na ang pangako
ay sa atin at sa ating mga anak.  At bigyan nawa tayo ng Dios ng biyaya upang sanayin ang ating mga anak
sa daan na dapat nilang lakaran, upang kapag tumanda na sila ay hindi nila ito tatalikuran.

_________________________________________

Manalangin tayo.

Ama, nagpapasalamat kami sa Iyo na ibinigay mo sa amin at sa aming mga anak ang Iyong mahalagang
pangako kay Jesu Cristo.  At nagpapasalamat kami sa Iyo sa kamangha-manghang pagkatawag na dapat
naming sanayin ang mga batang ito sa daan na dapat nilang lakaran.  Ipinagkakatiwala namin ang aming
mga anak sa Iyo, O Panginoon, ang mahalagang pamana ng Panginoon.  Ibigin Mo po sila at maging
mapagbiyaya sa kanila.  Tulungan Mo kaming mga magulang na sa pag-ibig ng Dios ay maibig namin ang
aming mga anak at sanayin sila alang-alang kay Jesus, Amen.


