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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 6:1-3

“Mga Anak Sundin Ninyo Ang Inyong Mga Magulang”

ni Rev. Rodney Kleyn

Sa kasalukuyang mga mensahe na ating tinitingnang katuruan ng Salita Dios patungkol sa Cristianong
tahanan at pamilya.  Sa huling dalawang mga mensahe, ating tiningnan ang paksa ng mga anak:
paano nating tatanawin ang ating mga anak, bilang mga kaloob mula sa Dios at mga makasalanan;
at ang ating tungkulin sa ating mga anak, ang akayin sila sa pagpapalaki at pagpapayo ng Panginoon.

Pupuntahan natin ngayon ang tungkulin ng mga anak sa kanilang mga sarili.  Para sa Cristianong
tahanan upang ito ay kumilos ng naaayon, sa paraang nagbibigay parangal sa Dios, hindi lamang
mayroong tungkulin ang mga magulang sa kanilang mga anak kundi mayroon din tungkulin sa bahagi
ng mga bata para sa kanilang mga magulang.  Atin itong natuklasan kung ano ito na mula sa Salita ng
Dios sa Efeso 6:1-3:  “Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't
ito'y matuwid.    Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako),  Upang
yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa.”  Ito ay napakahalagang mensahe para
sa inyong mga anak.  Kaya kung mayroon kang mga anak, hinihiling ko na tipunin silang kasama mo
sa paligid ng radyo.

Isang napakaganang bagay na ang Dios ay nagsasalita sa mga bata – isang tanda hindi lamang dahil
Siya’y nangangalaga patungkol sa mga bata, kundi Kanya rin inililigtas ang mga anak, lalo na Kanyang
inililigtas ang mga anak mula sa Cristianong mga tahanan.  Kayong mga anak, na kasama dito ang mga
kabataan, sa mensahe ngayon ay nais kong tingnan ninyo ang pangunahing tawag na mayroon kayo
bilang mga anak ng Dios – upang sumunod sa inyong mga magulang.  Ito ay napakahalagang paksa,
hindi lamang dahil sa espiritu ng rebelyon na namamayani sa ating ngayon at kapanahunan,  lalo na
na dahil inilalagay ng Dios ito sa iyo bilang iyong tawag.

Subalit mga magulang, kung ikaw ay patuloy pa rin na nakikinig, at umaasa akong ikaw nga ay
nakikinig pa, hindi lamang ito pananalita na para sa mga anak.  Ito rin ay naglalaman ng
napakahalagang mensahe para sa iyo.  Kakausapin ko ang iyong mga anak ngayon sa loob ng
dalawampung minuto lamang.  Subalit kailangang ikaw rin ay magsalita at magturo sa kanila
araw-araw.  Kung gayon ikaw, lalo na, ang dapat magturo sa kanilang sumunod.  Madalas kapag ang
bata ay hindi sumusunod, ito ay dahil ang kanilang mga magulang ay hindi sila wastong naturuang
sumunod.  At ang teskto na ating titingnan ngayon ay nagbibigay ng sa atin ng isang napakagandang
pagtuturo kung paano tuturuan ang mga bata na maging masunurin.

Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang.  Ano ang pagsunod?  Ang sumunod ay maliwanag
na sinabi ng kautusan, ng lubos, at masaya.  Ito ang pagsunod – ang sumunod sa isang maliwanag na
sinabing kautusan, nang lubos, at nasisiyahan.  Magpatuloy tayo at isa-isahin sa pamamagitan ng
pagtatala ng kahulugan nito.
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Una, kung tayo ay umaasa ng pagsunod mula sa ating mga anak, bigyan sila dapat ng isang malinaw
at mauunawaang utos.  Ang pagtuturo at ang inaasahan ay dapat maliwanag, at dapat nating natitiyak
na kanilang narinig at nauunawaan ito.  Napakadali sa mga magulang ang ipalagay na alam ng mga
anak kung ano ang ibig nilang sabihin kapag sila ay nagbibigay ng isang kautusan.  Halimbawa, ang
magulang ay magsasabi marahil ng ganito:  “Linisin mo ang iyong kuwarto,”  nang hindi mo man lang
itinuturo sa bata kung paano ito gawin, hindi ka man lang pumunta sa kuwarto at sabihin sa pitong
taong gulang na bata:  “Ganito mo lilinisin ang iyong silid.  Ilalagay mo ang lahat iyong maruming damit
sa basket na ito.  Ilalagay mo ang lahat ng laruan dito.  Hihilahin mo ang iyong kumot ng tuwid tulad
nito.  Huwag mong ilalagay ng sama-sama sa ilalim ng iyong kama.  At iba pa.”  Walang panahon ang
mga magulang na gawin ito.  Kaya kapag ang silid ng pitong taong gulang ay marumi pa rin, siya ay
nadidisiplina.  Subalit ang problema ay hindi ang kanilang pagsunod, kundi ang inaasahan ay
masyadong mataas at walang maliwanag na pagtuturo na ibinigay.  Kung tayo ay aasa sa ating mga
anak na sumunod at magpasakop, dapat tayo ay maging maliwanag, upang nauunawaan nila.

Pangalawa, dapat tayong umasa na ang ating mga anak ay susunod kaagad.  Ito ang pagsunod.  At
ito ang klase ng pagsunod na dapat nating ituro sa ating mga anak at asahan sa kanila.  Subalit minsan
ito ang nangyayari:  Sinabi ng tatay sa bata ng minsan, at pagkatapos pinangalawahan pa, at
pinangatluhan, at umabot sa ikaapat, at sa wakas sa panlimang ulit ang bata ay sumunod.  kapag ating
hinayaang ito ay mangyari, hinihimok lamang natin silang hindi sumunod sa pamamagitan ng pagtuturo
sa bata, “Hindi mo ako kailangang sundin sa unang beses o sa pangalawa, o sa pangatlong beses.
Kundi sa ika-lima lamang.”  At kapag ang iyong ama ay umiinit na ang ulo.  Hindi ito ang pagsunod.
Mga anak, dapat kayong sumunod sa unang beses pa lamang.  At mga magulang, dapat ninyong
asahan ito sa iyong mga anak.

Pangatlo, dapat sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang ng lubos.  Kung ang utos ay
maliwanag, dapat asahan ng ating mga anak na sundin ito.  Kung sinabi ko sa aking anak:  “Walang
maglalaro hanggang sa matapos mo ang iyong takdang- aralin,”  at pagkatapos hinayaan mo silang
maglaro matapos magawa ang kalahati, ano ang itinuro mo sa kanya?  Itinuro mo sa kanya na ang
kalahating pagsunod ay sapat na.  At muli, ginagawan natin ang ating mga anak ng kawalang
paglilingkod.

Pang apat, ang mga anak ay dapat sumunod na nasisiyahan.  Sinabi ng ika-limang utos:  Igalang mo
ang iyong ama at ina.”  Ano ito?  Ito ay higit pa sa pagsunod.  Ito ay pagsunod na may tamang
kaasalan sa iyong mga magulang.  Ang parangalan ang isang bagay ay pagtrato dito na sila ay
natatangi, binibigyan mo sila ng lugar ng paggalang.  Hindi sapat na ang bata ay sumunod lang kung
ano sinabi sa kanila.  Hindi, dapat niya itong gawin na may kasiyahan at pagkukusa.  At kung
papayagan ko ang aking anak na sumunod na may masamang pag-uugali, muli, ginagawan ko sila ng
kawalang-paglilingkod.

Kaya ito ang pagsunod:  sumusunod ng mabilis  sa isang maliwanag na utos, ng lubos at nasisiyahan.
At bahagi ng pagtuturo sa ating mga anak na gawin ito ay sa paggamit ng pagtutuwid na disiplina
kapag hindi nila ginagawa.  Mayroon dapat bunga para sa hindi pagsunod.  Maliwanag dapat ito sa
ating mga anak upang hindi sila sumuway at upang huwag silang magtaglay ng pag-uugali ng kawalang
paggalang.  Madalas sa mga magulang ay pinababayaan lamang ito.  Basta ang bata ay abala at hindi
nakaka- istorbo at mukha namang sumusunod, upang maipagpatuloy ko ang ating binabasang aklat
o dyaryo, masaya na ako.  Subalit muli, kung hindi mo maitutuwid ang bata, hindi ito mabuti sa kanila.
Dapat alam ng mga bata kung ano ang pagsunod.
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Bakit?  Bakit dapat sumunod ang mga bata?  Patuloy ang teksto sa pagbibigay ng mga kadahilanan.
At ang mga ito rin, ay makakatulong sa pagtuturo ng pagsunod sa ating mga anak.  Dapat tayong may
panahon, bilang mga magulang, upang ipaliwanag sa ating mga anak, mula sa Salita ng Dios, kung
bakit sila kailangang sumunod.  Ang iyong sariling pangangatwiran ay hindi makakapaghimok sa iyong
mga anak o makakapag pabago ng kanilang puso at pag-uugali.  Subalit magagawa ito ng Salita ng
Dios.  Ito ay buhay at makapangyarihan, na may biyaya ng Dios, epektibong nagbabago ng puso at
buhay ng isang bata.

Mayroong maling mga dahilan na dapat asahan sa pagsunod.  Kung magsasabi tayo ng mga bagay na
gaya nito sa ating mga anak:  “Ginagawa mo lang yan dahil sinabi ko,”  o di naman kaya,  “masisiyahan
talaga ako kung gagawin mo ito,”  o di naman,  “isipin mo ang lahat ng mga bagay na nagawa ko sa
iyo,”  o  “kung hindi ka susunod sa akin, may masamang mga bunga ito,” kapag ganito tayo ay
nagkakamali ng kadahilanan ng pakikipag- ugnayan para sa pagsunod ng iyong mga anak.  Hindi ka
kailangang sundin ng iyong mga anak dahil sinabi mo lang o dahil ito ay makakakapag pasiya sa iyo
o dapat lang sa iyo ang mabuting mga bagay dahil sa mga nagawa mo sa kanila o dahil sila ay
natatakot sa parusa.  Ang mga ito ay maling mga dahilan upang sumunod.

Bakit kailangang sumunod ng bata sa kaniyang mga magulang?  Ang mga dahilan ang ibinigay ng
teskto?

Una, sinasabi,  “Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon.”  Ang mga anak
ay dapat sumunod dahil ito ay bahagi ng kanilang relasyon sa Panginoon, ito ay, si Jesus na kanilang
Tagapagligtas.  Ang mahalagang bagay, at ang unang layunin, ay hindi dahil masunurin sa akin ang
aking mga anak, kundi dahil sila ay masunurin dahil kanilang naiisip na ang pagsunod na ito ay bahagi
ng kanilang relasyon sa Panginoon.  Sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin ang lahat ng mga bagay
sa kaluwalhatian ng Dios.  Kapag sinabi ko sa aking anak na pulutin niya ang kanyang mga laruan,
dapat siyang sumunod dahil nais niyang maluwalhati ang Dios.  Ito ang tunay na pagsunod.  Kung ako
ay aasa ng mahirap na gawain at marahil ng magandang marka mula sa anak ko na nasa High School,
dapat ko silang turuan na gawin ito, hindi para sa gantimpala na maaari kong ibigay, kundi sa
kaluwalhatian ng Dios, bilang mga katiwala ng mga talento na ibinigay ng Dios sa kanila, at ito ay
hinihingi sa mga katiwala na matagpuan silang mga tapat.  Ibig sabihin na ang iyong mga anak, at ikaw
din mga kabataan, ay tiyakin na ang iyong mga magulang ay nasa lugar ng Dios sa inyong buhay.

Hayaan akong magguhit ng isang hanay na mga talata sa kabanata na nagsasaad ng pagsunod na
hinihingi ng paglilingkod.  Sinasabi ni Pablo na ang naglilingkod ay gumagawa ng kanilang gawain hindi
bilang mga nagbibigay-kasiyahan sa mata ng tao, hindi lang upang manatiling masaya ang kanilang
panginoon, kundi bilang mga lingkod ni Cristo, gumawa para sa Panginoon at hindi sa tao.  Dapat
nating turuan ang ating mga anak na sumunod, hindi para sa atin, at hindi rin para sa kanila, kundi una
para sa Dios.  Ito ay bahagi ng kanilang relasyon sa Panginoon.  Ito ang kaisipan na kailangan nila
upang mahubog sila bilang mga anak.  Kapag atin silang hinatid sa paaralan at sabihin sa kanila na
magpakabuti sila, dapat nating ipaalala sa kanila na ang Dios ay nagmamasid at dapat silang gumawa
para sa Kanyuang kaluwalhatian.  

Ang pangalawang dahil sa teskto ay ito:  sapagkat ito’y matuwid.  Na ang mga anak, ay sumusunod
dahil sinabi ng Dios na ito ay dapat.  Ang Dios ang nagbigay ng kautusan na nakakaalam at naglagay
ng malinaw na tama mula sa mali.  Ito ay ginawa lalo na sa Sampung Kautusan, at iyong makikita sa
ika-limang utos na ibinigay dito sa talatang 2 bilang dahilan sa ating mga anak na sumunod sa kanilang
mga magulang.  Mayroong sampung kautusan sa kabuuan.  Ang unang apat, na tinatawag nating
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unang hanay ng kautusan, ay may kinalaman sa ating relasyon sa Dios – na Siya lamang ang dapat
sambahin.  Paano natin Siya sasambahin, ang paggalang na nararapat sa Kanya, at ang pag-iingat sa
isang araw sa pito bilang banal para Kanya.  Ang panimula ng ika-limang kautusan, ay may kinalaman
sa ating relasyon sa ibang tao.  At ang una sa mga ito ay nagsasaad sa mga anak na igalang ang
kanilang mga magulang.  Ito ay tama.  Sinabi ng Dios na ito ay tama.  At ang labagin ito ay mali.  Ito
ay kasalanan, at pinarurusahan ng Dios ang lahat ng kasalanan.

At ibig sabihin nito, pangatlo, na ang ating mga anak ay dapat sumunod dahil mahal nila ang Dios.
Sinabi ni Jesus,  “Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.”  Ang dahilan ay
ang Kanyang pag-ibig para sa atin.  Dapat nating ipaalala sa ating mga anak ang pag-ibig ng Dios para
sa atin – isang pagmamahal kung saan pinili Niya tayo upang maging Kanyang bayan – tayo, mga
makasalanang di-nararapat;  tayo, mula sa napakalaking kasamaan ng sangkatauhan.  Dapat natin
ipaalala sa kanila ang pagmamahal na ipinakita ng Dios sa atin sa kaloob sa atin ng Kanyang Anak na
si Jesu Cristo, na ibinigay upang magbayad para sa atin mga kasalanan.  Minahal tayo ng Dios na
Kanyang ibinuhos ang Kanyang pagmamahal sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Mahal natin ang Dios dahil Siya ang unang nagmahal sa atin.  Mula sa pagpapasalamat sa Dios para
sa lahat na Kanyang ginawa para sa atin, sinusunod natin Siya at ang mga magulang na Kanyang
ibinigay sa atin.

Ito ang mga tunay na dahilan na dapat sundin ng iyong mga anak.  Dapat silang sumunod sa
Panginoon dahil ito ang tama, at dahil sa pagmamahal sa Dios.  Nakita mo ba ito, mga magulang?
Gamitin mo ang mga dahilang ito upang turuang sumunod ang iyong mga anak.  Huwag mong hayaang
makita ng iyong mga anak ang rebeldeng pag-uugali mo sa iyong kapangyarihan sa estado o sa iglesia
o sa lugar ng hanapbuhay o kahit sa iyong tahanan.  Hayaang makita nila na ikaw ay nabubuhay upang
parangalan ang Dios sa pamamagitan ng iyong sarili, iginagalang ang kapangyarihan, upang ang iyong
mga anak hindi lamang susunod sa sinabi mo, kundi ginagawa mo ang dapat mong gawin.

Ngayon, marahil ikaw ay teenager, at iniisip mo, ito ay nababagay lamang sa mga maliliit na mga bata.
Noong ako ay bata pa kailangan kong sumunod sa aking mga magulang, pero ngayon ako matanda
na at magagawa kong mag-isip para sa aking sarili at gumawa ng desisyon para sa aking sarili, kaya
hindi ko kailangang sumunod sa aking mga magulang.  Hindi na ito nababagay pa sa akin.

Anong edad ba dapat na ang bata ay hindi na maaaring sumunod sa kanyang mga magulang?  Hayaan
mong magsabi ako ng dalawang mga bagay tungkol dito.  Una, hangga’t ikaw ay nasa kalagayan ng
pagiging anak,  dapat kang sumunod.  Kailan ito magbabago?  Kapag ikaw ay nasa kalagayan na ng
isang adult.  Hangga’t naninirahang kasama ng iyong mga magulang sa kanilang tahanan at umaasa
sa kanila, ikaw ay may gampanin ng isang anak sa relasyon mo sa kanila kaya dapat mo silang sundin.
Ang bawat tahanan ay nangangailangan ng isang patakaran.  At ang bawat isang naninirahan sa
tahanang iyon ay dapat sumunod sa mga patakaran.   Halimbawa, kung ang patakaran sa inyong
tahanan na dapat ang pamilya ay tatayo na sa kama at magtutungo sa iglesia ng sama-sama tuwing
umaga ng Linggo, ibig sabihin hangga’t ikaw ay nasa tahanan dapat kang sumunod.  Kung ang
patakaran ay dapat walang gagamit ng masamang pananalita o ang bawat isa ay sasama para sa isang
pamilyang pagsamba, dapat mong sundin ang patakarang ito.  Kung ang patakaran ay ang curfew na
dapat kang nasa tahanan na bago mag-hatinggabi, dapat kang sumunod sa patakarang ito.  Nakita mo
ba, binigyan ng pananagutan ng Dios ang inyong mga magulang at ng tama na gagawing mga desisyon
para sa kanilang tahanan.  Sila ay may pananagutan para sa espiritual na pagkatao ng pamilya.  At sa
kabuuan, kapag sila ay may inaasahang kagaya nito para sa iyo, ito ay para sa iyong kabutihan, at ito
ay ginagawa dahil sa pag-ibig at pagmamalasakit sa iyo.
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At kapag ang panahon ay nagbago na at ikaw ay may gampanin na bilang isang adult, ikaw ay lubos
ng malaya.  Hindi ka na ipagluluto ng iyong ina ng pagkain o ipaglalaba ka pa niya.  Hindi ka na
ipagbabayad pa ng iyong mga magulang para sa iyong pag-aaral.  Hindi ka na kasama sa isang mainit
na kama at sariwang kape sa tahanan ng iyong mga magulang.  Maliban kung ikaw ay nasa gampanin
bilang bata, dapat kang sumunod sa iyong mga magulang.

Kahit pa matapos ito, kapag iyong iniwanan na ang tahanan at magsimulang maging isang adult,
hanggang sa ang iyong mga magulang ay mamatay, dapat mo pa ring igalang ang iyong mga
magulang. 

Mga magulang, ito ang dapat mo ring asahan mula sa iyong matatandang anak.  Ito ay dapat maging
maliwanag sa kanila kasama ng maliiit na mga anak, na umaasa ka ng pagsunod.  Kapag ang iyong
anak ay maging malakas at nais na maging rebelde, huwag itong hayaang maging labanan ng kung
sino ang masusunod.  Kundi gawin mong malinaw na ito ang kalooban ng Dios na dapat sundin.

Gayon din, pangalawa, bilang mga matatandang anak, ang pananagutan mo na igalang at sundin ay
higit na mahalaga kaysa noong ikaw ay bata pa.  Ito ay dahil sa dalawang kadahilanan.  Una, habang
ikaw ay tumatanda bilang bata at malapit nang maging adult, mas malaking inaasahan ang nakaatang
sa iyo.  Ito ay bahagi ng pagpapakita mo ng iyong maturity bilang isang Cristiano.  Hindi dapat tayo
magkaroon ng kaisipan na habang tumatanda ang bata, lalo itong nakakawala sa laban sa kanyang mga
magulang.  Hindi, habang tumatanda ang bata, lalong respeto at lalong paggalang ang dapat mayroon
siya para sa pagkakaroon ng kapangyarihan bilang magulang.

Sa isang banda rin naman, bilang tumatanda ng anak, madalas ikaw ay may kapatid na nakababata
sa iyo na nagmamasid at natututo sa pamamagitan ng iyong halimbawa.  Inilagay ka ng Dios sa
tahanan upang maging halimbawa sa mga nakababata sa iyo.  Huwag mong hayaan silang matuto sa
iyo ng kawalang paggalang at pagsuway mula sa iyo.

Ngayon, pakiramdam mo ay malaking pabigat sa iyo ang tumanda bilang bata.  Alalahanin mo ito sa
espiritual nang pagkakaroon ng Nakatatandang Kuya, si Jesus, na nagbigay ng halimbawa sa iyo.  Ang
Kanyang pagsunod sa Kanyang Ama sa langit ay lubos.  Isinailalim ang Kanyang sarili sa kalooban ng
Dios kahit pa ito ay mahirap.  At ginawa Niya ito alang-alang sa Kanyang mga nakababatang mga
kapatid na lalaki at babae.  Ang kalooban ng Ama sa Kanya na Siya ay maging alipin, na Siya ay
magdusa sa bigat ng ating mga kasalanan, na Kanyang dinala ito sa krus, na Kanyang hinayaan ang
Kanyang sarili na mamatay at ihagis sa impierno kung saan kanyang naranasang iwan ng Kanyang
Ama.  Sa lahat ng ito, si Jesus ay hindi nagkasala, kundi patuloy na pinarangalan at sinunod ang
Kanyang Ama.

Subalit sasabihin mo, ang Dios ay hindi naging unfair bilang Ama.  Tama ka.  Hindi Siya naging
walang-katarungan sa atin bilang Ama.  Subalit ngayon, mula sa iyong pananaw, makatarungan ba na
kinuha ng Dios ang iyong mga kasalanan at inilagay ito kay Jesus?  Hindi ba marapat ka sa parusa na
kinuha Niya bilang kapalit mo?  Hindi ba’t ito ay unfair din?  At dinala lahat ni Jesus ang kawalang
hustisya na may biyaya at may hindi nagbabagong pagsunod.

Kaya, tingnan mo ang iyong nakatatandang Kapatid.  At alalahanin mo rin bilang bata, na si Jesus
mismo ay napasakop sa Kanyang panlupang mga magulang na sina Jose at Maria, kahit hindi Siya nito
nauunawaan.  Basahin mo ang kasaysayan sa hulihan ng Lucas 2 ay iyong makikita.  Kahit sila pa ay
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mga makasalanang mga magulang, hindi palaging makatarungan, bumaba Siya sa Nazaret at
nagpasakop Siya sa kanila.  Ibig sabihin nito Siya ay sumunod sa kanila at pinarangalan sila.

Ang mga hinihinging ito upang parangalan ang mga magulang ay magagawa kahit pa ang iyong mga
magulang ay makasalanan.  Mayroon lamang isang exception o di kasama sa pagsunod.  At ito ay
kapag ang mga magulang ay nag-uutos na suwayin ang Dios.  Susundin natin ang Dios kaysa sa tao.
At kahit ganoon, dapat natin silang igalang at parangalan bilang mga magulang.

Marami sa inyo, alam ko, ay mula sa isang mapagmahal na tahanan, kung saan ang inyong mga
magulang ay nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal sa iyo.  Kaya ang sundin sila ay hindi
nakakalungkot, kundi nakakagalak at may gantimpala.

Ang gantimpala na sinabi ng Efeso 6:2 at 3, ay mga kautusan upang igalang ang ama at ina ay
tinatawag na “unang kautusan na may kalakip na pangako.”  Ito ay tumutukoy sa mapagpalang
karanasan ng mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang.  Ano ang pangako?  Ito:  “Upang
yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa.”  Upang yumaon kang mabuti na ibig
sabihin na ang mga anak na sumusunod sa kanilang mga magulang ay susulong ang kanilang
kabuhayan.  Ang mga bagay na ito ay hindi mapapasaiyo kung ikaw ay mabubuhay na rebelde.
Mayroong tensyon sa iyong mga magulang.  Ikaw ay hindi masisiyahan.  At kung ikaw ay magpapatuloy
sa paglaban, ikaw ay magtatapos na tulad sa alibughang anak na walang nakamit kundi sinayang ang
buhay at walang nagmahal sa kanya.  Mapalad ang mga anak na masunurin.

At sila rin ay pinagpala ng mahabang buhay.  Ganito ang pagsunod, pinapabuti nito ang iyong buhay.
Iniisip ko na ito ay ating tatanawin mula sa panlupang pananaw.  Ang isang tao na sumuway sa
kanyang mga magulang ay palalayasin at lalabag sa batas at ilalagay sa panganib ang kanyang buhay,
pagtakbo sa pulang ilaw sa kalsada o masangkot sa pagbabanta sa buhay, mapanganib na pagkilos.
Ito ay totoo.  Subalit idinagdag ng Dios ang pangakong ito sa kautusan para sa mga anak ni Israel sa
Lumang Tipan.

Sa kanila ang pangako ay masaganang buhay sa lupain ng Canaan.  At ang Canaan na ito, sinasabi sa
atin ng Biblia, ay palaging ang larawan ng kalangitan.  Sinasabi ng Hebreo 11 na sila ay nakatingin sa
pangwalang hanggang bayan na may mga pundasyon, na ang tagapagtayo at gumawa ay ang Dios.
Ang paraan ng pagsunod sa mga magulang ay paraan ng kaligtasan, ang daan ng buhay na nagbibigay
parangal sa Dios, at ito gumagabay sa atin sa maluwalhating kalangitan sa walang hanggang kaharian
ng Dios.  Ang mga rebelde ay walang lugar sa kahariang ito.

Samahan ka nawa ng Dios at bigyan ka ng espiritu ng pagpapasakop at pagsunod sa Kanyang Anak,
na mayroon si Jesu Cristo.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, patawarin kami at ang aming mga anak sa aming paglaban.  Bigyan kami ng mga puso na para
po sa Inyo at sa Inyong kautusan.  At pagpalain kami na maging maayos kasama kami at kami ay
mabuhay ng mahaba, walang hanggan, kasama Ka.  Para sa Iyong kaluwalhatian namin ito hiling,
Amen.


