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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 6:4

“Pagpapalaki sa Ating mga Anak”

ni Rev. Rodney Kleyn

Ating titingnan ngayon ang paksang pagpapalaki sa ating mga anak mula sa Efeso 6:4:  “At, kayong
mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon
sa saway at aral ng Panginoon.” 

Dalawang linggo na ang nagdaan nang ating tingnan ang biblikal na pananaw patungkol sa mga bata.
Mayroong dalawang mga bagay na ating nasabi tungkol sa mga bata na napakahalaga sa ating
mensahe ngayon.  Una, nasabi natin na ang mga anak ay kaloob na buhat sa Dios.  Sila ay mula sa
Dios.  At ang mga magulang ay may pribilehiyo at pananagutan ng pagiging katiwala o tagapangalaga
nila.  Ibig sabihin nito, para sa mga magulang, na palalakihin nila ang kanilang mga anak ng naaayon
sa Salita ng Dios.  Pangalawa, ating nasabi na ang mga bata ay mga makasalanan sa kanilang
kalikasan, kung hahayaan sila sa kanilang mga sarili, sila ay patungo sa impierno.  Ang mga anak ay
mga makasalanan na hindi lamang kailangang maituwid para sa makasalanang pagkilos kundi gayon
din upang dalhin kay Jesus para sa kaligtasan.

Sa mga bagay na ito sa ating mga pag-iisip, tayo ay dadako sa paksa ng pagpapalaki sa ating mga
anak.

Kaninong pananagutan ang pagpapalaki ng anak na ito?  Ito ba ay pananagutang magkatuwang?  Ito
ba ay pananagutan ng pamahalaan o ng paaralan o ng iglesia?  Minsan ay maririnig mo sa isang tao
patungkol sa isang bata:  “Hindi mabuti ang kanyang kinalabasan dahil nanggaling siya sa isang
masamang paaralan.”  Minsan ang mga magulang ay nagsasabi ng ganitong mga bagay tungkol sa
kanilang mga anak (madalas ang mga ganitong mga komento ay palusot lamang).  Sino ang may
pananagutan sa pagpapalaki ng anak?  Ano ang sinasabi ng Biblia?

Sinasabi ng Biblia na ang mga magulang ang may pananagutan para sa anak.  Kasing halaga ito ng
paaralan para sa ating mga anak, at kasing halaga halaga ng matapat na iglesia na nangangaral ng
katotohanan, na sa dulo, ang mga ito ay kasangkapan lamang na ibinigay ng Dios sa
mananampalatayang mga magulang.  Ang pananagutan, ang tungkulin, ng pagpapalaki ng anak, ay
para una sa magulang at ito ay naisasagawa una sa tahanan.  Ito ang ibig sabihin ng Efeso 6:4 nang
sabihin nito,  “At, kayong mga ama [kayong mga ama], huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang
inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon.”  Ang pangunahing
pananagutan ng pagpapalaki ng anak ay nasa ama.

Sa naunang mensahe ating nasabi na ang lalaki ang ulo ng kanyang maybahay.  Sa gayon ding paraan,
ang ama ang ulo ng kanyang tahanan at pamilya, ng kanyang mga anak.  At sa gayon, siya ay tinawag
upang tugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, lalo na ang kanilang espiritual na mga
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pangangailangan, at upang ibigay ang kanilang sarili sa gayong gawain kasama ang puso ng isang
matapat na alipin.  Mga ama.

Ngayon, siyempre, hindi ibig sabihin nito na ang ina ay walang gawain o kahit man lang mababang
tungkulin sa pagpapalaki ng mga anak.  Sa pangkalahatang usapin, ang ina ang naglalaan ng maraming
panahon kasama ang mga anak kaysa sa ama.  Pangkaraniwan siya (ina) ang nariyan kapag ang mga
anak ay tumatayo sa higaan at kumakain ng almusal.  Hinahatid niya ito patungo sa paaralan.  Kanyang
binabati sila kapag sila ay dumating sa tahanan mula sa paaralan.  Siya ang magulang a masasabi
nating madalas ay nariyan upang umasikaso at umaliw.  Marahil, kapag ang lahat ay nasabi at nagawa
at ang anak ay lumaki na, ang ina ang may direktang impluwensya sa bata.  At, sa Biblia, ganito ang
dapat talagang mangyari.  Sa Tito 2, ang mga batang kababaihan ay tinuruan upang mahalin ang
kanilang mga asawa at mahalin ang kanilang mga anak at maging maybahay sa tahanan.  Ang babae
na may batang mga batang anak ay dapat maglaan ng kanyang buhay upang pangalagaan at palakihin
sila.  Kaya ang magpalaki ng mga anak ay magkasamang pananagutan ng ama at ina.

Subalit ang unang pananagutan sa harapan ng Dios ay nasa ama.  Siya ay nararapat, bilang ulo ng
tahanan, hindi lamang ang masangkot, kundi maglagay at magbigay ng kabuuan at ilatag ang mga
inaasahan at ipatupad ang mga batayan lalo na ang pagiging guro at tagapag-disiplina ng kanyang mga
anak.  Ikaw, na ama, ay hindi nararapat na ipasa lahat sa iyong asawa o iwanan na lang ito sa
Cristianong paaralan o sa iglesia.  “Mga ama.”  Ito ang iyong pananagutan sa harap ng Dios.

Balang araw ay tatanungin ka ng Dios tungkol dito.  Ano ang iyong ginawa bilang ama?  At Siya ay
hindi bukas para sa iyong mga palusot.  Hindi mo masasabi sa Dios,  “Ako ay sobrang abala.”  O di
naman kaya, “Naging napakahirap nito.”  O di naman,  “Hindi ko alam kung paano o ano ang gagawin,
kaya iniwan ko ito sa aking maybahay.”  O di naman kay,  “Wala akong mabuting ama para maturuan
ako.”  Hindi, sasabihin lang sa iyo ng Dios,  “Mga ama, pinalaki mo ba ang iyong mga anak sa
pagsasanay at pagpapayo ng Panginoon tulad sa iniutos Ko?”

Ito ay napakahalagang mensahe para sa mga batang ama, dahil mayroong maraming mga bagay na
kinakailangan ang kanilang panahon at na alisin sila mula sa kanilang pamilya.  Hindi na tayo
namumuhay ngayon sa pangsakahang lipunan, kung saan ang mga ama at mga anak ay kapuwa
gumagawa sa bukirin o sa bukid.  Sa halip, ang kalalakihan ay naghahangad ng trabaho, sila ay
gumagawa sa mahabang panahon sa labas ng tahanan upang matugunan ang kanilang mga pamilya.
O, marahil sila ay may mga libangan na nagpapalayo sa kanyang pamilya – pangangaso, paglalaro ng
golf, pamimingwit, mga bakasyon.  O marahil ay gawaing pang iglesia o gawain na may kinalaman sa
Cristianong paraalan na nagpapalayo sa kanilang mga pamilya.  Subalit linawin natin ito.  Wala sa
gayong mga gawain, ang masasabing lehitimo, upang makaiwas mula sa tungkulin, na ibinigay na
tungkulin, upang palakihin ang kanilang mga anak.  Ang unang prioridad ng isang ama at tawag mula
sa Dios ay ang akayin ang kanyang mga anak sa kasanayan at pagpapayo ng Panginoon.

Kaya mga ama, gawin nating tumpak ang ating mga prioridad.  Ang panahon na mayroon tayo sa ating
mga anak ay maigsi lamang.  At tinawag tayo ng Dios upang gamitin ang gayong panahon bilang mga
ama.

Nakita mo ba, ang maging isang ama ay higit pa sa isang pisikal na kaugnayan sa iyong mga anak.
Para sa isang Cristiano, ang pagiging ama ay pagkilala sa pagiging ama ng Dios sa atin at inihahambing
ang ating mga sarili dito.  Tulad sa ating Ama na nasa langit, tinutugunan ng Dios ang lahat ng ating
mga pangangailangan, pisikal at espiritual.  Tinuturuan Niya ang Kanyang mga anak.  Dinidisiplina Niya
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ang Kanyang mga anak.  Pinapasan Niya ang mga panalangin ng Kanyang mga anak.  Hindi Niya
pinababayaan o kinakalimutan sila o pinapakitunguhan sila na hindi mahalaga.  At higit sa lahat,
minamahal Niya ang Kanyang mga anak.  At kung kilala mo ang iyong Dios bilang Ama, nanaisin mo
na maging ganitong klaseng ama sa iyong mga anak.  “Mga ama.”

Ngayon, dapat nating kilalanin na ito ay hindi madali o isang natural na bagay lamang.  Kaya nga, mga
ama, may dalawang mga bagay na dapat nating gawin.  Una, kailangan nating pagsisihan ang ating
pagiging makasarili at gawin ang ating mga prioridad na tama – ang gumawa na may pusong alipin
para sa kanyang mga anak.  At pangalawa, ito ay isang bagay na dapat nating ipanalangin.  Bibigyan
tayo ng Dios, at magagawang bigyan tayo ng Dios, ng kakayahan at ng dedikasyon na kailangan natin
upang maging mabuting mga magulang lamang sa pamamagitan ng panalangin.

Kaya paano tayo magpapalaki ng ating mga anak?  Ano ang sangkot dito?  Sa teskto na ating
isinaalang- alang (Efeso 6:4), kapwa ang negatibo at positibo ay ibinigay.  Sa negatibo, ang mga
magulang ay inutusan na huwag ibuyo ang kanilang mga anak sa pagkagalit.  Ano ang ibig sabihin nito?
Ibig sabihin nito na ang pagpapalaki ng mga anak ay isang maselang pagsasanay, isang bagay na dapat
nating gawin na may dakilang pangangalaga.  Ang ibuyo ang iyong mga anak ay nangangahulugan,
sa pamamagitan ng iyong makasalanang pagkilos bilang isang magulang, ang gawin na sila’y magalit
at mainis at pagdudulot sa iyong mga anak na maging malala at iritable.  Hindi ibig sabihin nito ngayon
na ang magulang ay walang gagawing anoman na magpapa-inis sa kanyang anak.  Minsan habang
pinalalaki mo ang iyong mga anak sa paraan ng kabanalan, sila ay hindi nasisiyahan dito.  Sila ay hindi
nasisiyahan at nagagalit.  At ito ay dahil ang mga bata sa kalikasan, ay mga makasalanan.  Hindi sila
tulad sa maliliit na mga anghel.  Kung hindi ka aayon sa kanilang kagustuhan, sila ay magiging spoiled,
at ikaw ay nagpapalaki ng makasarili at rebeldeng mga anak.  Sinasabi ng Mga Kawikaan 29:15,  “ang
batang binabayaan ay humihiya sa kaniyang ina.”  Ang Dios ay hindi naghahangad ng kapayapaan sa
anomang kapalit.

Subalit may mga paraan na magagawa ang mga magulang sa kanilang mga anak na galit na hindi
kinakailangan.  At kung hindi mo ito kikilalanin araw-araw kasama ang ating mga anak, matatapos tayo
sa mga anak na magagalitin laban sa atin na mga matatanda at susuway sa ating mga itinuturo at
marahil, kahit pa sa iglesia at ng mga bagay ng Dios.  Ito ang kahanay na sitas nang sabihin ng Colosas
3:21 na,  “Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag
manghina ang loob nila.”  Ang sinasabi ni Pablo, malibang gumawa ka ng isang seryosong pagtingin
sa gawain ito, pinapahina mo ang loob ng iyong mga anak ng mahabaang panahon.  Ginagalit mo sila
laban sa iyo at sa evangelio ni Cristo.

Kaya muli, ang pagiging magulang ay isang maselang gawain.  Hindi dapat magtaglay ng pag-uugali
ang ama na,  “Ako lang ang nag-iisa sa kapangyarihan, kaya anoman ang aking mga kamalian, ang
aking mga anak ay makikinig sa akin at susunod sa akin.”  Hindi, dapat nating makita na tayo ay mga
magulang na nasa ilalim ng Dios at hayaan natin ang Kanyang Salita ang mamahala sa ating kaasalan
sa ating mga anak.

Kaya nga, ano ang ibang mga pamamaraan sa mga magulang, lalo na sa mga ama, ang magagawang
kasalanan sa kanilang mga anak upang imungkahi sila sa pagkagalit?  Hayaang magbigay ako ng ilang
pamamaraan.

Isa.  Magagawa nating ibuyo ang ating mga anak sa pagkagalit sa pamamagitan ng labis na kalayawan
sa kanila.  Kung palaging nakukuha ng mga bata ang kanilang mga ginugusto mula sa kanilang mga
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magulang, at kung hindi sila matututo na galangin ang pagtutuwid at pagpapayo, ang gayong mga
anak ay hindi magmamahal sa kanilang mga magulang.  Sinasabi ng Mga Kawikaan 13:24,  “Siyang
nag-uurong ng kaniyang pamalo ay napopoot sa kaniyang anak.”

Dalawa.  Isa pang pamamaraan upang ibuyo ang ating mga anak sa pagkagalit ay sa pamamagitan ng
hindi makatuwirang mga batas at disiplina.  Ang mga pangangailangan na ating inilalagay sa ating mga
anak ay dapat makatwiran at dapat maging malinaw sa ugnayan.  Kung hindi, kapag ating ating
dinisiplina ang ating mga anak, sila ay magagalit.  At may mga pagkakataon kapag tayo ay dapat
makinig sa ating mga anak bago tayo mag-atubili na ituwid sila.  Sinasabi ng Mga Kawikaan 18:23,
“Ang sumasagot bago makinig, ay kamangmangan at kahihiyan sa kaniya.”  Hindi dapat natin
dinidisiplina ang ating mga anak sa galit, na ang ating mga damdamin ay dapat suriin at hindi dapat
nating hayaan na ating kapaguran o masamang araw ang magdi-dikta ng ating mga reaksyon sa ating
mga anak.  Ang disiplina ay dapat ginagawa ng tuloy-tuloy.  Dapat itong ginagawa ng pribado.  Ang
utos ng Kasulatan na kapag ikaw ay may di-pag sang-ayon laba sa iba, dapat mong harapin ito sa
pagitan mo at niya lamang.  Hindi dapat natin hinihiya ang ating mga anak sa pamamagitan ng
pampublikong pagdi-disiplina.  Ang disiplina ay dapat makatuwiran.

Tatlo.  Kung ang mga magulang ay may paborito at inihahambing ang kanilang mga anak sa iba,
ibinubuyo niya sila sa pagkagalit.  Naaala mo ba si Isaac, na binigyan ng pabor si Esau, at si Jacob na
binigyan ng pabor si Jose.  Ang resulta ay pagkapoot sa kanilang mga pamilya.  Ginawa ng Dios na
kakaiba ang bawat bata.  Hindi mo dapat sila inihahambing sa bawat isa.  Ibig sabihin din nito, na ang
mga bata ay hindi dapat pinipilit na makamit ang higit pa sa kanilang kakayahan, lalo na sa larangan
ng sports at music at akademya.  Oo, dapat silang maging matapat sa paggamit ng kanilang mga
kaloob.  Subalit ang ating layunin ay hindi ang palakihin ang ating mga anak na mga mayayaman o
edukado o matagumpay, kundi, mga anak na nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon at matapat
sa Kanya.  Hindi tayo binigyan ng mga anak ng Dios upang sila ay ating ipagyabang, upang ang
kanilang nakamit ay lumarawan din sa atin at makapagpataas ng ating kayabangan.  Ang mga anak
ay ibinigay sa atin para sa kaluwalhatian ng Dios, at hindi para sa atin.

Apat.  Ang isa pang paraan upang ating mga anak ay maibuyo sa pagkagalit ay sa pamamagitan ng
palaging pagiging negatibo, hindi sila nagagawang palakasin ang loob.  Tayo ay nagpapakababa.
Ginagawa nating katatawanan ang kanilang mga pagkakamali.  At hinihiya natin sila, dahil sila ay mga
bata at sila ay kumikilos na tulad sa mga bata, at napapahiya tayo sa kanila.  Subalit may pagkakataon
para sa mga anak na maging mga bata.  Sinasabi ni Pablo sa 1 Corinto 13,  “Nang ako'y bata pa, ay
nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata.”
Hindi kailangan ng mga bata na sila ay “ibinababa,”  subalit kailangan nila ang pagmamahal at
pagpapalakas-loob, isang pagmamahal na nagdadala at umaasa sa lahat ng mga bagay, isang
pagmamahal na hindi sila itinataboy.  Iniuugnay ng Dios ang Kanyang pagmamahal sa atin.  At ito ang
kailangan ng ating mga anak mula sa atin.

Lima.  Ang panghuling paraan na marahil ay makapag-pabuyo sa ating mga anak sa pagkagalit ay sa
pamamagitan ng ating pagpapaimbabaw.  Tayo ay mukhang pinaka-mabuting Cristiano tuwing Linggo,
at sa ating mga kapit-bahay, pamilya, at mga kaibigan.  Subalit alam ng ating mga anak kung ano ang
nangyayari sa likod ng mga eksena sa tahanan.  Kung ang ating sariling buhay hindi tulad sa inaasahan
na mayroon tayo sa ating mga anak, hindi sila susunod sa ating mga halimbawa at mamumuhay silang
tulad natin, sila’y magiging magagalitin dahil sa ating pagpapaimbabaw.  Dapat isinasagawa ng mga
magulang ang kabanalan na kanilang ipinapangaral sa kanilang mga anak. 
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Huwag imungkahi ang inyong mga anak sa pagkagalit.  Ito ang negatibo sa teksto.  Ibig sabihin nito
na itigil nating ang makasalanang pagkilos.  Tigilan ang mga ito.  Huwag na muling gagawin pa.  Sa
halip, sa positibo, dapat palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pagsasanay at
pagpapayo ng Panginoon.

Ang palakihin ay nangangahulugang palusugin.  Ito ay isang salita na magagamit na may kinalaman
sa pagpapalaki ng halaman.  Ating pinalulusog ang halaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang
pangangalaga at kapaligiran dito upang lumago at maging malakas at malusog at magbunga ng prutas.
Mayroong pag-iingat, maselang balanse ang kinakailangan.  Hindi sobrang tubig, hindi sobrang init,
hindi sobrang ilaw, hindi sobrang pataba.  Oo, kailangan ng halaman ang lahat ng ito, subalit dapat ay
mayroong maingat na balanse.

Gayon din sa mga bata.  Pinalalaki natin sila.  Atin silang pinalulusog na may layunin na sila ay tumanda
bilang mga mananampalataya, magbunga, dalhin sila sa iglesia, at mamuhay bilang mga banal na lalaki
at babae balawang araw.  Hanggang sa katapusan ating silang palulusugin.  Kailangan nila ang
tuloy-tuloy na pangangalaga at ng tamang kapaligiran.  Sa pagiging magulang, may mga kailangan ng
maingat na balanse ng pagmamahal at ng pagpapayo, ng pagtuturo at pagtutuwid, ng mga inaasahan
at paggabay.  At ang maingat na balanseng ito ay lumalabas sa susunod na dalawang mga salita na
ibinigay sa Efeso 6:4.

Tayo ay tinawag upang palakihin sila sa pagtuturo at pagpapayo ng Panginoon.  Ang salitang pagtuturo
ay tumutukoy sa disiplina o pagtutuwid, ito ay ang pagpaparusa at mga bunga para sa hindi wasto, at
makasalanang pagkilos.  Sa ibang salita, pagpapayo, ito ay tumutukoy sa pagtuturo at pagpapayo, ito
ay ang pasalitang pagtuturo.  Kakausapin mo ang iyong anak.  At narito ang Banal na Espiritu ay
nagsasabing ang dalawang mga bagay na ito ay dapat magkasama.  Magkasama sila sa pagpapalaki
ng ating mga anak.  Nangangailangan ng maingat na balanse at pagsasama ng pagtutuwid at
pagtuturo.

Sa ibang bagay, higit na kailangan ng bata hindi lamang ang pagtuturo.  Ang kamangmangan ay
nakagapos sa puso ng isang bata, subalit ang palo ng pagtutuwid ang mag-aalis sa kanya dito.  Sa
ibang bagay, hindi lamang ang disiplina ng pagtutuwid ang kailangan ng bata.  Kailangan din ng bata
ang mapagmahal na pagtuturo.  Ang hayop ay sinasanay sa pamamagitan ng pagmamanipula ng
pagkilos kasama ang gantimpala at pagpaparusa.  Subalit ang ating mga anak ay hindi mga hayop.
Ang ating mga anak ay kailangan pareho ang disiplina at pagtuturo.

Ang salitang pagpapayo sa Efeso 6:4 ay nangangahulugan ng paglalagay sa isang bagay sa kaisipan
ng iba, o payuhan at turuan siya.  Ito ay may kinalaman sa pasalitang pagtuturo.  Tinatawag ito ni
Pablo na  “payo ng Panginoon.”  Sa pamamagitan nito, ibig niyang sabihin, ang pagtuturo na ating
ibinibigay sa ating mga anak ay dapat mula sa Salita ng Dios, mula sa Biblia.  Ang pagpapayo na ito
ng Panginoon, ang pagtuturo mula sa Kasulatan, ay mahahati sa tatlong mga bahagi.

Una, ang ating mga anak ay dapat matuto mula sa Kasulatan ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan
ng pananampalataya kay Jesu Cristo lamang.  Ito ang malaking kailangan nila.  Ang ating layunin sa
ating mga anak ay hindi lamang upang magpalaki ng mabuting mga anak na magiging mabuting mga
mamamayan, o upang bigyan sila ng mabuting pag-iisip sa pag-unawa sa doktrina.  Subalit ang lahat
ng doktrina at lahat ng katuruan mula sa Salita ng Dios ay dapat umaakay sa kanila kay Cristo, upang
kanilang makita ang kanilang pagkamakasalanan at ang kanilang pangangailangan sa Kanya bilang
Tagapagligtas.  Ang palakihin ang ating mga anak sa pagpapayo ng Panginoon ay nangangahulugan
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na ating dinadala sila kay Cristo upang kanilang ikalungkot ang mga kasalanan at kanilang
pagkamakasalanan, upang kanilang mauunawaan ang kahulugan at pangangailangan ng krus at
kamatayan ni Jesu Cristo, at sa kaligtasan na kanilang ipinagkatiwala sa Kanya at hindi sa kanilang mga
sarili at kanilang katuturan.

Pangalawa, ang pagtuturo na ito mula sa Salita ng Dios ay dapat humubog sa kanilang buong
pagkatao, na kanilang makita ang lahat ng bagay sa sanlibutan sa pamamagitan ng mga mata ng
Kasulatan.  Kailangan nilang matutuhan ang kasaysayan ng Biblia, upang kanilang makita ang kamay
ng Dios sa lahat ng kasaysayan ng sanlibutan.  Kailangan nilang makita ang nilikha ng Dios sa
pamamagitan ng mga mata ng Kasulatan, upang kanilang papurihan Siya bilang Manlilikha at
Nag-mamay-ari ng lahat ng mga bagay.  Dapat silang nakaugat sa katotohanan ng Salita ng Dios,
upang kapag kanilang nakaharap ang kasinungalingan ng demonyo sa kanilang buhay ay magagawa
nilang labanan sila.  Ibig sabihin nito na ang ating mga anak ay nangangailangan ng isang tuloy-tuloy
na pagkain ng Salita ng Dios, na ating binubuksan ang Biblia at itinuturo sa ating mga anak mula sa
pasimula hanggang wakas, ng paulit-ulit.

Pangatlo, ang pagtuturong ito mula sa Salita ng Dios ay dapat humubog ng kanilang pagkatao sa
sanlibutang ito.  Napakahalaga na kapag ating itinutuwid ang makasalanang pagkilos ng ating mga
anak ay ginagawa natin ito mula sa Salita ng Dios, upang kanilang matutuhan ang tumugon ng ayon
sa Biblia sa iba’t ibang mga sitwasyon ng kanilang mga buhay.  Hindi lamang natin sila hahayaang
gawin ang mga bagay dahil ito ang tama at katanggap-tanggap na paraang dapat gawin.  Subalit
kailangan nating ilagay sa kanila at bigyan sila ng biblikal na mga dahilan kung bakit sila dapat
mabuhay ng may katiyakan.  Kailangan nating palusugin ang ating mga anak mula sa Salita ng Dios.

Ang disiplinang-pagtutuwid na ito ay dapat magsimula ng maaga sa kanilang mga buhay.
Nangangailangan itong tuloy-tuloy at may katuwiran.  Dapat itong ginagawa dahil sa pagmamahal, para
sa kabutihan ng bata.  At dahil ang layunin nito ay upang itulad sila sa larawan ni Cristo, dapat itong
sinasabayan ng nababagay na pagtuturo mula sa Salita ng Dios gayon din ng pagpapatawad at
pagkakasunod sa mga kasalanan na kanilang nagawa.  Manalanging kasama ng iyong mga anak
habang iyong dinidisiplina sila.

Habang maingat nating pinalalaki ang ating mga anak sa ganitong paraan, pagpapalain ng Dios ang
ating pagsisikap ng mga anak na may takot at pagmamahal Niya.  Turuan mo ang bata sa daan na
dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan.  Tayo ay bibigyan ng Dios,
hindi ng mga anak na magagalitin, kundi ng magagalang at mapagmahal na mga anak, na magiging
pagpapala sa taong darating.

_________________________________

Manalangin tayo.

Panginoon, nagpapasalamat kaming muli sa Iyo pong pagkakataon na magpalaki ng aming mga anak.
At nagpapasalamat din po kami ngayon sa Iyo sa maingat na pagtuturo ng Kasulatan na tutulong sa
amin sa malaking tungkuling ito.  Pagpalain ang aming gawain, aming dalangin, para sa kaluwalhatian
ng Inyong pangalan, at sa kaligtasan ng ating mga anak, alang-alang kay Jesus, Amen.


