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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

I Samuel 3:13

"Pagsaway Sa Ating Mga Anak"

ni Rev. Jai Mahtani

Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating serye sa pag-ibig natin hindi lamang sa mga dayuhan at sa mga
kapatid, kundi partikular ngayon sa ating mga anak.  Kailangan kong sabihin ito sa iyo:  Ang Salita ng Dios
na isasaalang-alang natin sa I Samuel 3:13 ay isang nakakapagpatino at seryosong Salita ng Dios na
dumarating sa mga ama.  Mababasa natin:  “Sapagkat sinabi ko sa kanya (iyon ay, si Eli) na malapit ko nang
parusahan ang kanyang sambahayan magpakailanman, dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman, sapagkat
ang kanyang mga anak ay lumalapastangan sa Dios, at sila'y hindi niya sinaway.”

Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon kay Samuel, na kailangang ipahayag ang salitang ito ng
kahatulan kay Eli na punong pari.  Maiisip mo ang kawalang-gusto ni Samuel na sabihin kay Eli ang mga
salitang ito, yamang lumaki sa templo sa ilalim ng pangangalaga ni Eli.  Mababasa natin sa mga talatang ito
ng I Samuel 3 na sa wakas ay kailangan ibigay ni Samuel kay Eli, sa panghihikayat ni Eli, itong pangitain na
natanggap niya mula kay Jehovah.

Ang sagot ni Eli sa Salita ng Dios na nakatala sa huling bahagi ng talatang 18 ng I Samuel 3 ay medyo
nakakapagpatino din.  Doon ay kinilala ni Eli na “ang Panginoon nga iyon; gawin niya ang inaakala niyang
mabuti para sa kanya.”  Kasi, hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Eli.  Binigyan na siya ng
paunang-babala.  Sa I Samuel 2 si Eli ay binalaan na tungkol sa kasamaan na ginagawa ng kanyang mga
anak.

Si Eli ay naglingkod ng maraming taon sa katungkulan ng punong pari.  Lumilitaw na siya ay naging tapat
din sa pag-iimpluwensya at pagtuturo kay Samuel.  Ngunit may isang seryosong problema, at ito ay may
kinalaman sa kakulangan ng pagdidisiplina sa sarili niyang mga anak.

Ang tekstong ito ay dumarating sa atin ngayon, isang napaka nakakapagpatino at seryosong salita sa mga
ama.  “Malapit ko nang parusahan ang kanyang sambahayan … dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman.”
Walang pagkagulat dito.  Nalalaman niya.  Alam ito ni Eli.  Ginawang marumi ng kanyang mga anak ang
kanilang sarili, ngunit hindi niya sila sinaway.  Binalaan niya sila, ngunit patuloy niyang hinayaang magpatuloy
sa kasalanang iyon nang hindi sila sinasaway.

Kaya, bilang bahagi ng serye sa banal na pagiging Cristianong magulang, lalo na sa pag-ibig sa ating mga
anak, isasaalang-alang kong kasama mo sa ilang sandali ngayon ang katotohanang dapat nating sawayin ang
ating mga anak.

Ang unang tanong na dapat nating itanong at sagutin ay:  Bakit?  Bakit kailangang sawayin ang ating mga
anak?
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Sa kaso ng mga anak ni Eli alam natin, gaya nang nabasa natin sa ating teksto:  sila ay lumalapastangan sa
Dios.  Ang masasama nilang gawa ay kamuhi-muhi, ipinakilala sa I Samuel 2:12 bilang mga kasalanan na
isinagawa bilang mga anak ni Belial na walang pakundangan sa Panginoon.  Ang ibig sabihin ng “Belial” ay
walang halaga.  Gaya ng alam mo, ang pangalang iyon ay ginagamit sa Kasulatan, kapwa sa Luma at Bagong
Tipan na pangalan kay Satanas.  Maaaring sila ay mga anak ng punong pari at humahawak ng banal na
tungkulin, maging sa loob ng templo, ngunit hindi nila nakikilala ang Panginoon.

Sinasabi sa atin ng talatang 17 na ang kanilang kasalanan ay napakalaki sa harap ng Panginoon, sapagkat
winalang-kabuluhan nila ang handog sa Panginoon.  Ang Lumang Tipan (partikular ang Lev. 7) ay nagsasabi
sa atin na ang mga alay na ito ay kailangang dalhin sa paraang ang taba ay sinusunog at ang laman ay
niluluto.  Pagkatapos ay ibinibigay sa mga pari ang isang bahagi.  Ngunit gaya ng inilalarawan ng mga
talatang 13-16 ng sitas na ito, sa halip na hintaying masunog ang taba at pakuluan ang karne, hiningi na
muna ng mga anak ni Eli ang kanilang bahagi.  Anong lungkot na bagay.  Anong lupit na bagay.  Anong
kasuklam-suklam na bagay, ayon sa kautusan ng Lumang Tipan. 

Ipinapaalala nito sa akin ang isang sitas sa Bagong Tipan (Fil. 3:19) na nagbababala sa atin na ang ating dios
ay hindi dapat ang ating tiyan:  “At ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa
mga bagay na makalupa,” at inilalarawan na ang gayon ay mga anak ni Belial gaya nilang ginagawang Dios
ang kanilang tiyan.

Ngunit, alam mo, mayroon pang higit sa kamuhi-muhing gawa ng mga anak ni Eli.  Sa talatang 22 ng I
Samuel 2 mababasa natin na “Ngayon si Eli ay napakatanda na.  Kanyang nabalitaan ang lahat ng ginagawa
ng kanyang mga anak sa buong Israel.”  Isipin mo ‘yan!  Ano ang narinig niya?  Nabasa natin na sila'y
sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan – marahil ang mga tagalinis ng mga
sisidlan.  Gaano marahil ito nakapighati sa puso nitong matandang si Eli.  Marahil ay hindi niya masikmura,
na may kamalayang ang kanyang mga anak ay hindi lamang nilalapastangan ang tabernakulo kundi
gumagawa ng pangangalunya doon sa pintuan ng bahay ng Dios! Mga kasalanang, sa Lumang Tipan, ay
parurusahan ng walang iba kundi kamatayan ay ginagawa ng mga anak ng punong pari.

Ngunit dapat nating tandaan, habang isinasaalang-alang natin si Eli, na lahat ng ating mga anak ay kailangan
nitong pagsaway.  Hindi natin dapat tingnan ang kasaysayang ito at sabihing, “Ay, masamang  Eli!  Ah,
paanong magagawa ni Eli ang gayong bagay?”  Kawikaan 2:26:  “Sanayin mo ang bata sa daan na dapat
niyang lakaran, at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran” – ang tekstong isinaalang-alang natin
ilang linggo na ang nakaraan.  Mula sa pagkabata at patuloy dapat nating pakiputin ang daan, gaya ng ating
narinig.  Dapat natin silang pigilan mula sa makasalanang pagkiling.  Itong mga anak ni Eli, sina Hofni at
Finehas, tiyak ay hindi biglang nahulog sa ganito kasamang kasalanan.  Hindi sila nasaway kasi, mula sa
pagkabata.  Hindi sila napigilan.  Sila ay pinahintulutang magpatuloy sa kanilang makasalanang kalikasan.
 
Doon karaniwang nagmumula ang mahirap na tanong patungkol sa pagdidisiplina ng ating mga anak, hindi
ba?  Hanggang saan tayo makakarating sa ating mga anak, maraming tao ang nagtatanong.  Sa anong
gulang tayo dapat tumigil?  Dalawapu’t isa?  Labing-walo?  Labing-anim?  Sa kasalukuyan narinig ko na kahit
ang labintatlong taong gulang ay dapat hayaan na sa kanyang sarili at hindi na dapat pagsabihan ng dapat
gawin dahil may sarili na siyang pag-iisip.  Alam kong walang mahirap at mabilis na tuntunin dito.  Ngunit
tandaan natin, ang mga anak ni Eli ay tiyak na may gulang na.  Gayunman si Eli bilang ama ay naging may
pananagutan sa kanilang mga kilos.  Iyon ang Salita ng Dios.  Sinasabi ko sa iyo na, hangga’t nakatira ang
iyong mga anak sa ilalim ng inyong bubong, maging dalawang taong gulang o dalawampu’t-lima o, sa bagay
na iyon, apatnapu’t-lima o animnapu’t-lima, ikaw, bilang ulo ng tahanan, ay may pananagutan sa lahat ng
nangyayari sa inyong tahanan.  Samakatuwid, dapat mong tiyakin na walang bagay na salungat sa Salita ng
Dios ang maaaring payagang magpatuloy nang walang pagsaway.
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Hindi natin alam, syempre, ang puso ng ating mga anak – sila man ay hinirang o pinabayaan.  Iniiwan natin
iyan sa mga kamay ng Dios.  Ngunit dahil tayo ay tinawag ng Dios bilang mga ama, bilang mga ina, bilang
mga magulang, at ipinangako sa atin na itatatag Niya ang Kanyang tipan sa mga susunod na henerasyon,
dapat natin silang disiplinahin sa mga daan ni Jehovah.  Bahagi ng disiplinang iyon dapat ang pagsaway.  Oo,
dapat natin silang kahabagan, gaya ng narinig natin noong nakaraang linggo.  Oo, dapat natin silang
palakasin.  Oo, dapat nating unawaain kung saan ang pinagmumulan nila at dapat natin silang pakinggan at
dapat tayong maging mapagtiis sa kanila.  Gayunpaman, hindi tayo dapat mabigong sawayin sila.  Sa kabila
ng lahat, sila ay ganap na masamang mga anak, sa kalikasan ay  mga anak sa pagkapoot, tulad lamang natin
maliban sa muling kapanganakan.  At kahit ang mga anak nating hinirang na nakakakilala sa Panginoon, ang
pinakabanal sa kanila, ay mayroong maliit na pasimula, gaya natin.  At kapag sila sa kahinaan o sa kasalanan
ay sumuway sa Dios, hindi tayo dapat tumingin sa ibang daan.  Dapat natin silang sawayin.

Si Eli ay may dahilan upang sawayin sila, sapagkat ang kanyang mga anak ay kumikilos tulad ng mga anak
ni Belial at lumalakad sa kasalanan.  Tayo din, ay may lahat ng dahilan upang sawayin ang ating mga anak.
Hindi natin sila dapat pangalagaan sa paraang nagsisimula nating isipin na hindi sila ganoon kasama.  Ah,
hindi!  Dapat natin silang sawayin.

Ang babala ay kapag hindi natin ginawa, ang kahatulan ng Dios ay darating sa atin kung paanong ito ay
dumating kay Eli at sa mga anak niya.  Alam ni Eli ang masasamang gawain ng kanyang mga anak.  Nakita
niya ito.  Nang matanda na siya narinig niya ang tungkol dito.  Ano ang ginawa niya?  Mababasa natin sa
kapitulo 2, ang kapitulo na nagsasabi sa atin nitong malungkot na kasaysayan sa mga talatang 23ss., na
sinabi niya sa kanyang mga anak, “Bakit ninyo ginagawa ang mga gayong bagay?”  Kaya, napansin natin,
at ito ay mahalaga, tinanong niya sila.  “Bakit ninyo ginagawa ang mga gayong bagay?  Sapagkat
nababalitaan ko sa buong bayan ang inyong masasamang gawain.”  Kaya hinarap niya sila.  Hindi lamang
niya sila tinanong, hinarap niya sila na ang mga ito ay masasamang gawain na ginagawa nila.  Sa katunayan,
pinagsabihan pa nga niya sila.  Pansinin:  “Huwag, mga anak ko; sapagkat hindi mabuting balita ang naririnig
ko.”  Wow!  Nagtanong siya; hinarap niya; at pinagsabihan pa.  Oo, at higit pa ang ginawa niya.  Sinubukan
pa niyang ipakita sa kanila ang kalalabasan ng kanilang kasalanan.  Pansinin, sinabi niya:  “na ikinakalat ng
bayan ng Panginoon.”  Kahit paano ang bayan ng Dios ay manunuya.  Masisira ang kanilang tiwala, at sila
ay hindi dadalo sa pagsamba sa tabernakulo dahil sa paglapastangan na ginagawa doon.  Ipinaliwanag niya
sa kanila sa talatang 25:  “Kung ang isang tao ay magkasala laban sa isang tao, ang Dios ay mamamagitan
para sa kanya; ngunit kung ang isang tao ay magkasala laban sa Panginoon, sino ang mamamagitan para
sa kanya?”  Kaya binalaan niya pa nga sila tungkol sa kahatulan.

Hayaan ninyong sabihin kong muli, tinanong niya sila, hinarap niya sila, pinagsabihan niya sila, itinuro niya
sa kanila ang kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan, at binalaan pa niya sila ng kahatulan ni Jehovah.
Pagkatapos ay nabasa natin ang isang lalaki ng Dios sa I Samuel 2:27-36 na nagsabi kay Eli, Nagpakita ako
ng kaawaan sa iyong ama at ibinigay sa iyo ang karangalan ng pagkapari at ang lahat nitong pagpapala.
Bakit ninyo niyuyurakan ang pangalan ni Jehovah?  Sa modernong pananalita ganito ito mababasa, “Bakit
mo ako sinampal sa aking mukha pagkatapos kong ibigay sa iyo ang karangalan ng pagkapari at ang lahat
nitong pagpapala?  Ngayon ay pinararangalan mo ang iyong mga anak ng higit kaysa Akin!”  Iyon ang
problema.  Ayaw ni Eli na mawala ang kanyang mga anak.  Maaaring pinayuhan niya sila at hinarap sila at
binalaan sila, ngunit ayaw niyang mawala ang kanyang mga anak, maging sa harap ng ganoong kasamaan
sa tabernakulo.  At siya ay mahigpit na pinagsabihan:  Ang lakas ng loob mong yurakan ang aking mga alay
at mga handog?  Iyon ay parang sampal sa mukha ni Jehovah.  Ang lakas ng loob mong parangalan ang
iyong mga anak ng higit kaysa pangalan mismo ng Dios?     

Kaya ang wakas ni Eli ay nauna nang sinabi ng lalaki ng Dios sa mga talatang 30-36:  ang kanyang pagkapari
ay puputulin.  Iyan ay nakatala sa kapitulo 4:10-22.  Pakibasa ang kasaysayan kung paano ito nakatala.  Ang
Dios ay hindi maaaring lokohin.  Ang ibinabala ng Dios ay nangyari nga.
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Anong babala mula sa Salita ng Dios sa ating lahat na mga magulang.  Isang tila mapanglaw na sitas, talaga;
sa halip na nakakapagpatino, sa halip na seryoso.  Gayunpaman, ito ay dapat ipangaral.  Sapagkat sinasabi
ko sa iyo na ito kadalasan ang pasanin ng mga magulang na tunay na umiibig sa kanilang mga anak.  

Sa kaso ni Eli mababasa natin sa 2:25b na hindi sila nakinig sa tinig ng kanilang ama dahil kalooban ng Dios
na patayin sila.  Sila ay mga anak ni Belial na hindi kilala ang Panginoon.  Syempre, hindi nakakasiguro si Eli
doon, dahil hindi niya kayang basahin ang puso.  Ngunit gayunman, bakit kailangang harapin ni Eli ang
kahatulan at putulin ang kanyang pagkapari sa kanyang henerasyon?  Ang sagot ay nasa teksto natin:  Alam
niya ang kanilang kasamaan.  Maaaring hindi niya alam na sila ay tunay ngang mga anak ni Belial at sila sa
pasya ng Dios ay hindi makikilala ang Panginoon.  Iyon ay sa Dios ang kahatulan at ang pagtatanggol.  Si
Eli ay may tungkuling pigilan sila.  Alam niya ang kanilang kasamaan, ngunit hindi niya sila sinaway.  Dahil
diyan, ang kahatulan ng Dios ay dumating sa kanya – ang pagkapari ay naputol mula sa kanyang lahi.

Ang babalang ito ay mabuti at mahalaga.  Kasama sa pagsasanay sa ating mga anak ay hindi lamang
pagtatanong sa kanila, pagharap sa kanila, pagsabihan sila (oo, ng buong kahabagan, ng kaawaan, ng
pag-ibig), kundi kabilang doon ay ang pangangailangang mamilit.  Alam kong nabubuhay tayo sa panahon
at lipunan kung saan iyan ay hindi madalas gawin.  Ito sa katunayan ay itinuturing na masamang pagiging
magulang dahil dapat tayong magparaya at makiayon pa nga.  Ngunit, nakita mo, minamahal, dapat nating
malaman na mayroon at dapat magkaroon ng lugar para sa disiplina, kapag ang ating mga anak ay lumalakad
sa kasalanan, disiplina na sasaway sa kanila at pipilit sa kanila na tumigil sa paglakad sa kasalanan.

Kapag ang babala at habag at pagtuturo ay hindi naging mabisa, at tila walang pagkatakot sa Dios, tila baga
naroon ang kawalang-pagsisisi at paghihimagsik, hindi natin dapat payagan itong magpatuloy.  Dapat tayong
gumamit ng disiplina kung paanong ang makalangit nating Ama ay nagdidisiplina sa atin, gaya ng mababasa
natin sa Hebreo 12.  At kung iniibig ng ama ang kanyang anak, tiyak na didisiplinahin ng ama ang anak.

Iniibig mo ba ang iyong anak?  Kung gayon ay huwag mong payagan ang iyong anak na magpatuloy sa
kasalanan.  Dapat mo siyang disiplinahin.  Kung ang iyong pagpaparusa at pagdidisiplina ay hindi magbunga
ng mabuting bunga ng pagsisisi, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa.  Kung gayon ay dapat kang tumingin
sa mga nagpapailalim sa pastol sa loob ng iglesia ni Jesu Cristo at humingi ng tulong upang sila sa kanilang
tungkuling ibinigay ng Dios ay magsagawa ng disiplina sa naliligaw na anak.  Maaaring gamitin iyan ng
Panginoon, at ginamit na iyan.  Naranasan ko iyan sa sarili kong paglilingkod.  Kapag nagpailalim ka at ang
iyong mga anak sa disiplina, una sa disiplina sa tahanan, pagkatapos sa disiplina sa iglesia, ang disiplinang
iyon ay nagiging mabisa.  Sapagkat ito ang pamamaraan na itinakda ng Dios hindi lamang para sa pagsisisi
ng Kanyang mga anak, kundi para sa kapayapaan at pagkakaisa at kalinisan ng iglesia ni Jesu Cristo dito sa
lupa.

Siguro ay hindi ka pa nagtanong o humarap o nagturo o nagbabala.  Kung gayon ay dapat mong gawin.
Hindi ka dapat tumalon agad sa pagpilit o maging sa disiplina sa iglesia.  Dapat kang maglaan ng oras sa
tapat na pagdidisiplina sa iyong mga anak.  Kung hindi mo pa nagagawa sa nakalipas, kung gayon ay
panahon nang magkaroon ka ng taingang makikinig at maupo ka at makipag-usap sa iyong mga anak at
pagsabihan sila at balaan sila at dalhin sa kanila ang Salita ng Dios.  

Ngunit kung nagkaroon na ng ganoong uri ng gawain sa iyong mga anak at mayroon pa ring patuloy na
paghihimagsik at tila ikaw ay susuko na at nais mo nang ilagay iyon sa ilalim ng alpombra at isiping, “Kung
gayon, siguro, manalangin na lang at mawawala iyon,” binabalaan kita, sa basehan ng Salita ng Dios ngayon,
dapat mong sawayin ang iyong mga anak.  Kailangan mong mapatigil  iyon.  Dapat mo silang piliting tumigil
sa paggawa o pagpapatuloy sa mga kasalanang iyon sa ilalim ng iyong bubong.  Kung hindi mo gagawin, ang
kahatulan ay darating hindi lamang sa kanila, kundi sa iyo rin.
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Ang mga anak ni Eli ay hindi dapat pinayagan, tiyak kong sasang-ayon ka, na magpatuloy na maglingkod sa
tabernakulo.  Sa katunayan, sa Lumang Tipan, dapat sanang hiningi ng kautusan na sila ay batuhin.
Sasabihin mo, “Ah, paano kang makakapagsalita tungkol diyan sa Bagong Tipan?”  Sinasabi ko sa iyo, may
mas malala pa sa Bagong Tipan.  Hindi pisikal na pagbato, kundi pagtitiwalag sa iglesia ni Jesu Cristo.  Ang
pagpapahayag na ang isang tao na nagpapatuloy sa kawalang-pagsisisi ay walang lugar sa kaharian ng langit
ay mas malala pa sa pisikal na pagbato sa Lumang Tipan.  Subalit, nakita mo, hindi iyon ginawa ni Eli.
Pinayagan niya itong magpatuloy.  Ayon sa Salita ng Dios sa I Samuel 2:29 pinarangalan niya ang kanyang
mga anak ng higit kaysa sa Dios.  

Alam kong hindi ito madaling tungkulin.  Ngunit ito ang pinakamabuting dapat gawin.  Ito ang tamang dapat
gawin.  Iyan ang paraan na dinidisiplina tayo ng Dios, na Kanyang bayan.  Sinasaway Niya tayo.  Habang
tinitingnan natin iyon at nauunawaan iyon, kung gayon ay dapat nating matutunang gamitin iyon sa ating
mga anak.  Bawat linggo ang tapat nating makalangit na Ama ay tinatanong tayo, hinaharap tayo,
pinaaalalahanan tayo, pinagsasabihan tayo sa ilalim ng pangangaral ng Salita.  Bawat araw, habang tayo ay
nagbubulay sa Salita ng Dios, ang Dios, sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Espiritu, ay nagpapaalala sa
atin at inaaliw tayo at hinihikayat tayo at binabalaan tayo.  Dapat nating gawin din iyon sa ating mga anak.
Dapat natin silang palakihin sa pag-aaruga at pagpapayo ng Panginoon.  Kailangan natin mismo ng
karunungan ng Dios upang maging malakas at maging matapat.  Samakatuwid, dapat din nating dalhin ang
ating sarili, sa pang-araw-araw nating debosyon sa ilalim ng Salita ng Dios at sa ilalim ng pangangaral upang
hindi tayo maging emosyonal at sentimental at, mas malala pa, pabaya.   

Bukod diyan, dapat nating dalhin ang ating mga anak sa mga sakramento (bautismo at Banal na Hapunan),
upang makita nila ang mga tanda at tatak ng tipan ng Dios.  Hayaan mong makita nila na tayo ay
nakikibahagi sa katawan ni Cristo.  Hayaan mong mapaalalahanan sila ng paghuhugas ng muling
kapanganakan na ito ay sinisimbolo sa pamamagitan ng pagwiwisik ng tubig.  Sa gayon sila ay
mapapaalalahanan (at tayo kasama nila) na hindi sila dapat lumakad gaya ng mga makasanlibutan.  Hindi
tayo kabilang sa ating sarili kundi sa ating tapat na Tagapagligtas.

Sa gayon ay makakauwi tayong kasama nila at tatanungin sila:  nakita mo ba ang nangyari sa iglesia ngayon?
Narinig mo ba ang Salita ng Dios na ipinangaral?  Kung paanong ang mga anak noon ay magtatanong sa
kanilang mga magulang tungkol sa Paskuwa, gayon magtatanong ang ating mga anak at ipapaalala natin sa
kanila:  Kayo ay banal na bayan, kung paanong ang Dios ay banal.  Hindi ka dapat lumakad kasama ng
sanlibutan.  Hindi ka dapat makipamatok sa mga hindi mananampalataya.  Hindi ka dapat makiapid.  Hindi
ka dapat mabuhay sa pangangalunya.  Hindi natin dapat payagan ang pornograpiya sa loob ng tahanan.
Hindi natin dapat payagan ang gayong kasamaan sa ating tahanan at sa ating buhay.  Sa gayong paraan
inilalagay natin sa harap nila ang Salita ng Dios bawat araw.  

At, panghuli, sinasaway tayo ng Dios sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa atin kapag tayo ay sumusuway.
Kaya dapat din, sa ating mga anak.  Hindi tayo dapat maging malupit, na nagbibigay lamang ng mga utos.
Kundi dapat na disiplinahin sila ng may pag-ibig at kahabagan.  Kung paanong didisiplinahin tayo ng Dios,
hindi marahas.  Siya ay laging mabait at laging mapagpatawad.  Ngunit napakatino at napakaseryoso.  Hindi
natin dapat hayaan ang ating sarili na pumunta sa taliwas na sukdulan at maging malambot at hayaan ang
mga bagay-bagay at maging abala sa ating trabaho at sa ibang bagay maging sa loob ng iglesia na
napapabayaan natin ang sarili nating mga anak.  Alalahanin ang mga pangakong ginawa natin nang dalhin
natin ang ating mga anak upang bautismuhan.  Sumumpa tayong titiyakin na ang mga batang ito, kapag
dumating na sa gulang ng malayang pagpapasya, ay matuturuan sa Salita ng Dios sa abot ng ating
kapangyarihan.  Mabigat na paglabag sa ating mga sumpa kapag hindi natin iyon ginawa.  Kapag ang mga
anak natin ay nasa gulang na ng malayang pagpapasya at lumalakad sa taliwas na daan, at hindi natin sila
dinisiplina, kung gayon, sinasabi ko sa iyo, tayo ay sasailalim sa kahatulan ng Dios.
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Ikaw at ako ay nalalaman na iyan ay hindi madaling tungkulin.  Hindi ko inaangkin na mayroon ako ng lahat
ng kasagutan.  Ako man, ay may batang pamilya, marami akong mga anak, at mga kabataang anak.  Ngunit,
sinasabi ng Salita ng Dios, “Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya
sa Dios” (Santiago 1:5).  Humingi tayo sa Dios.  Manalangin tayo, “Sambahin nawa ang ngalan Mo.”  Tayo
ay, O Dios, lumakad sa kabanalan sa Iyong harapan at kasama ang aming mga anak at tulungan kami na ang
disiplinang iyon ay magsilbing pamamaraan sa Iyong mga kamay upang palakihin ang aming mga anak sa
pagkatakot sa Iyo.  

Ang disiplina, minamahal, ay hindi garantiya na ang lahat nating mga anak ay lalakad kasama ng Dios.
Marahil ay kailangan silang alisin mula sa iglesia.  Ngunit kadalasan ang Dios ay gumagamit ng matapat na
mapagmahal na disiplina sa ating mga anak upang maibalik ang sarili Niyang mahahalagang anak sa kawan
at tulungan silang lumakad sa pagkatakot sa Dios.  Ipinakita sa atin ng Dios na dapat tayong lumapit sa
Kanya gaya ng paggalang at pagtitiwala ng isang bata.  Tulungan nawa tayo ng Dios na gawin din ang gayon
sa ating mga anak, upang sila man ay matutong lumapit sa Dios sa pagkatakot sa Kanya.  Pagkalooban nawa
tayo ng Dios ng biyaya upang alalahanin si Eli at upang matutong sawayin ang ating mga anak para sa
ikaluluwalhati ng Dios at para sa ikabubuti ng ating mga anak.

____________________________________________

Manalangin tayo.

Makalangit na Ama, pinasasalamatan Ka namin sa babala ng Iyong Salita, gaano man ito nakakapagpatino.
Makatanggap nawa kami ng kaaliwan at pagtuturo, ngunit mapagpakumbaba din nawa naming tanggapin
ang babala ng Iyong Salita at sa gayon ay palakihin ang aming mga anak sa pagkatakot sa Dios.  Dinggin
Mo ang aming mga panalangin alang-alang sa Iyong mga anak sa lahat ng dako, na kaming mga ama ay
tunay ngang lumakad sa pagkatakot sa Iyo, sinasaway ang aming mga anak alang-alang kay Jesus, Amen.


