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EFESO 6:4 
“HUBUGIN ANG ATING MGA ANAK" 

NI REV WILBUR G BRUINSMA   
 
Ang nasabi ko noong nakaraang linggo patungkol sa mga bata sa iglesia ng Efeso ay nangyari din sa 
kanilang mga magulang.  Ang mga ito ay matatanda na, sila ang mga naging magulang na buhat sa 
kadiliman ng sanlibutan tungo sa pananampalataya.  Makasanlibutan ang kanilang pamamaraan.    
 
Ganito naman talaga kung ang pag uusapan ay ang pagiging magulang din nila.  Sila ay tinuruan sa 
pamamagitan ng kanilang makasalanang lipunan na may maling pananaw sa pagpalalaki sa mga anak.  
Ang di-mananampalataya sa kanilang lipunan ay tinuruan ng mali at kasalanan. 
 
Sila ngayon ay pinalaya mula sa kanilang kawalan ng pananampalataya.  Sila ay naging kalarawan ni 
Cristo.  Sila kasama ang kanilang mga anak, ay iniugpong sa iglesia ni Cristo at nakasama sa sambahayan 
ng mananampalataya sa Lumang Tipan.  Sila at ang kanilang mga anak ay nabautismuhan kay Jesu Cristo. 
 
Ang pinapatungkulan ngayon ni Pablo ay ang Cristianong mga magulang.  Ibinukod ng mga magulang na 
ito ang sarili mula sa kasamaan ng sanlibutan at sumanib sa iglesia ng Efeso.  Inilagay nila ang kanilang 
sarili sa ilalim ng pangunguna sa mga matatanda sa Efeso at sa ilalim ng pangangaral ng Salita ng Dios.  
Kaya minsan pa, hindi namin maaaring hindi mapansin ang layunin sa sulat na ito sa kapulungan.  Dito 
ipinaliwanag ni Pablo ang biyaya ng Dios na kasama nila sa Kanyang iglesia bilang mga Hentil.  Binigyang 
diin niya ang kagandahan ng iglesiang iyan sa sanlibutan, at ang pagiging ligtas nito.  At ngayon 
tinuturuan niya ang baguhang mananampalataya patungkol sa tamang kaasalan sa iglesia.  Ang tawag ng 
mga magulang ay ibinigay ng maikli at simpleng paraan sa Efeso 6:4, na talatang ating isasaalang alang 
ngayon: 
 
At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay 
at pangaral ng Panginoon. 
 
Hindi ito mahabang talata.  Hindi ito naglalaman ng malalim na aral.  Hindi ito praktikal ayon sa 
kalikasan.  Ang talatang ito ay naglalaman ng panimulang prinsipyo para sa nagdadalang-tao.  Hindi lang 
para maging mabuting mga anak sa tahanan, hindi para maging mamamayan sa ating bansa, kundi ang 
punto sa Salitang ito ng dios na sila ay mabuting mga kaanib ng iglesia ni Jesu Cristo. 
 
Kaya ating isasaalang alang ang tawag ng mananampalatayang mga magulang sa iglesia. 
 
Pinatungkulan ni Pablo sa Efeso 6 ang mga ama sa talatang ito.  Hindi ibig sabihin naman na ang mga ina 
ay hindi kasali sa talatang ito.  Kasama sila.  pero dahil tinatanaw na ang maybahay ay nasa huling 
kabanata na kaisa sa laman ng kanyang asawa, hindi nakita ni Pablo ang pangangailangan na banggitin 
pa ito dito.  Hindi dahil ang mga ina ay hindi kasama dito sa harap ng Dios.  Ang sinasabi sa mga ama dito 
ay ipinag uutos din naman sa mga ina.  Hindi matatakasan ng mga ina ang Salita ng Dios dito.  Hindi 
kailangang isulong pa ang buong usapin sa tama at awtoridad ng ama at ina para pamunuan ang 
kanilang mga anak.  Iyan ay naitatag na sa kautusan ng Dios sa mga anak.  At isasaalang alang natin iyan 
sa detalye ng ating palantuntunan ngayon. 
 
Ang talata sa ating harapan ngayon ay patungkol sa tama ng paggamit ng awtoridad na ibinibigay ng 
Dios sa mga magulang.  Sa madaling salita, ang Dios ay nagbibigay ng awtoridad sa ina at ama upang 
sanayin nila ito ng matuwid at nararapat.  Ang talatang ito ay nagpapahayag sa atin kung paano 
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gagamitin ng ina at ama ang kanilang awtoridad ng wasto.  Nahayag ito sa atin sa maikling salita na “ng 
Panginoon” na ginamit dito sa talatang ito:  “akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon.”  
Ang lahat ng wastong pagsasanay sa mga anak ay dapat natatapos dito:  akayin sila sa pagsasanay at 
pangaral ng Panginoon.  Anumang motibo na higit pa dito na nakaugat kay Cristo ay hindi wastong 
kasanayan.  At ito ang natutunan ng baguhang mananampalataya sa Efeso.  Una sa lahat, ang lahat ng 
pagtuturo ng magulang, pangangalaga, pangangaral  at sidiplina ay para sa pag-aakay sa ating mga anak 
kay Jesu Cristo. 
 
Naiisip ko na ang magiging tugon na matatagpuan sa sanlibutan ng gayong pag-aaway.  “Ano?  Naipit ba 
sa buhanginan ang ulo mo?  Dapat nating sanayin ang ating mga anak para sa tagumpay at kapalaran.  
Turuan dapat sila kung paano magpatuloy sa sanlibutan.  Turuan dapat natin sa kanila ang lahat ng 
bagay na magbibigay sa kanila ng tamang disiplina para sa kanilang pagtahak sa sanlibutan.  Ang 
paniniwala sa relihiyon ay hindi praktikal para sa daan natin sa sanlibutan. 
 
Minamahal na mambabasa, narito ang kawalan ng pananampalataya.  Ang Kasulatan ay pinalitan ng 
mga talata na nagtuturo na ang pinakamahalagang layunin o wakas ng ating pagtuturo sa mga anak  ay 
ang kanilang kasalanan at kanilang kaligtasan lamang sa krus ni Jesu Cristo.  Oo, tiyakin natin ito sa ating 
mga anak na sanayin upang mahubog sila sa pamumuhay na nasa sanlibutan.  Ating linangin ang 
kanilang talent at kakayahan upang mahubog ang ibinigay sa kanila ng Dios.  Pero ang lahat ng ito ay 
dapat sa paglilingkod nila sa Panginoon.  Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ni Cristo.  Unang una sa lahat, 
turuan ang ating mga anak na ang ating posisyon, ating talent, pera ay napapasailalim kay Jesu Cristo.  
Siya ang Panginoon.  Siya ang namumuno sa lahat.  Ang Dios ay may tamang kalalagyan sa lahat ng mga 
bagay sa Kanyang kamay tungo sa pagkakatatag ng Kanyang kaharian.  At tayo ay napapasailalim ng 
Kanyang kaharian, gamitin ang lahat ng mga bgay at lumakad sa pagsunod sa ating Panginoon at 
Tagapagligtas. 
 
Dahil binabalewala ang prinsipyong ganito sa Kasulatan, nagresulta ito ng pang aabuso ngayon sa mga 
bata.  Hindi lamang ito nangyayari sa mga masasama, kundi nangyayari rin ngayon sa mga iglesia.  Bakit?  
Dahil nabibigo ang mga magulang na maipakitang sila na mga mananampalatayang magulang ang dapat 
mangaral sa kanilang mga anak mula sa buong pananaw ng Kasulatan.  Turuan dapat nila ang kanilang 
mga anak sa pananampalataya, hunugin ang anak sa pananampalataya.  Gamitin dapat nila ang lahat ng 
paraan para maturuan ang anak na matakot sa Dios. 
 
Palagi mong isaisip ito, sundin natin ang Salita ng Dios sa talatang ito:  mga ama, huwag ninyong ibunsod 
sa galit ang inyong mga anak.  Ganito naaabuso ng mga magulang ang kanilang awtoridad habang 
hinuhubog ang kanilang mga anak – sa pagbubunsod sa kanilang mga anak sa galit. 
 
Ngayon, ang kautusang ito ay hindi tumutukoy sa mapaglarong kamalian ng magulang sa kanilang mga 
anak.  Nakita mo ba, may ilang pamamaraan sa pakikitungo sa ating mga anak para sila makadama ng 
pait, at sa huli ay pagsuway.  Ibinubuyo natin sila sa pagkapoot o galit.  Hindi dahil sila ay agad 
sumasabog sa galit laban sa atin.  Kundi nagpapasimula nilang nakikita ang ilalim nito.  Nagsisimula sila 
sa damdamin at espiritual na kapaguran sa ating mga sarili at sa mga magulang.  Sila ay nagkakaroon ng 
galit sa loob nila na sa tamang edad nila, sila ay lalaban na, para makalayas na sa kanilang mga 
magulang.  Dahil sa ganitong pag trato ng ama at ina (o ng pareho), natututo ang mga anak na magalit, 
hindi lang sa magulang, kundi maging sa Dios.  Nagiging rebelde na ang bata laban sa ginagawa ni Jesu 
Cristo sa sanlibutan 
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Kaya ang kahulugan ng talatang ito ay ganito:  Mga ama, huwag ninyong ibuyo ang inyong mga anak sa 
galit laban sa Dios at laban kay Jesu Cristo.  Ano ba ang pwdeng magawa ng magulang para ibuyo ang 
kanilang anak na huwag lumakad sa galit sa kanilang mga magulang, at sa Dios? 
 
May dalawang pangyayari sa sinasabi sa karunungang ito.  Una, ang sobra kabagsikan at mapamunang 
kaasalan sa ating mga nak.   Si John Gill ay isang matanda nang nagbibigay ng komentaryo sa Biblia ang 
nasabi na ang kalagayan ng kasalanan sa mga magulang ay sa ganitong paraan: 
 
Sa pamamagitan ng di-makatarungan at hindi resonableng pagnanais, sa pamamagitan ng malupit na 
pananalita, sa pamamagitan ng madalas at mapapahiya sa publiko, sa pamamagitan ng kawalang galang 
na pagpapahayagm at sa pamamagitan ng malupit na pamamahiya at di-makataong paggamit nito. 
 
May mga magulang, na dahil sa kanilang nag-aalab na maging mabuting magulang, humahantong sa 
sobrang pagnanais.  Hindi nila pinapayagan ang kanilang mga anak na magkaroon ng kalayaan na 
mamuhay sa hangganan ng kautusan ng Dios.  Pinupuna nila ang kanilang mga anak sa lahat ng bagay na 
ginagawa nito.  Ipinapahiya sila, at napipilitan ang bata na baguhin ang kaasalan nito.  Hindi sila 
nagsasalita ng mga pananalitang magpapalakas-loob sa mga anak na may pag-iingat.  Wala silang 
panahon sa mga bata kundi palagi na lang silang pinapagalitan.  Pabagu-bago ang kanilang gusto sa mga 
anak. 
 
Pagkatapos nariyan din ang kalabisan:  pisikal na pag abuso.  Hindi ibig sabihin na ang magulang ay hindi 
dapat paluin ang anak kapag kailangan itong parusahan.  Hindi rin ibig sabihin na ang tamang disiplina ay 
huwag dapat isasagawa kapag nagkasala sila.  Kundi ang ibig sabihin, ang pagbulyaw sa ating mga anak o 
pananakit sa kanila hanggang sa mapuno sila ng pasa ay hindi nararapat at kasalanan.   
 
At ang resulta ng ganyang pakikitungo sa ating mga anak ay magdudulot sa kanila ng ganito:  
magpapasimula ito ng pait at galit.  At kapag sumapit na ang araw na sila ay malaya na, tatanggihan nila 
ang kabutihan ni Cristo.  Kahit gaano pa kagaling mangaral ang ama na mangaral sa kanila ng Salita at 
Kautusan ng Dios, iwawaksi nila ang mga kautusang ito.  At hindi nila ito papansinin.  Mga ama, at ina, 
huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak. 
 
Ang ikalawang paraan kaya nabubuyo sa galit ang ating mga anak ay ang masyadong malambot at 
mapagparaya sa kasalanan.  Ito ay kabaligtaran naman ng pagiging malabis, at makikita natin ang ganito 
sa mga iglesia.  Sa ganitong pagkakataon, ang mga anak ay nagiging bastos sa kanilang magulang.  At ang 
mga magulang ay sumusunod na lang sa nais nila.  Kapag may hiningi ang anak sa ama at ina, 
nagmamadali ang magulang na ibigay ang pangangailangan nila para lang hindi maingay.  Kanilang 
kinukunsinte ang mga anak, ibinibigay ang lahat ng layaw ng laman.  Pagdating sa disiplina, walang 
makikitang anuman.  Ang pangangaral ay hindi mapapalitan ng maluwag na disiplina. 
 
Kasama sa di-wastong paraan ng magulang na ito ay ang kawalan ng pangangalaga.  Hindi masyadong 
napapansin ng magulang mga anak kung ano ang ginagawa nila.  Binabalewala nila at hinahayaan 
lamang sila.  Ginagawa ng bata ang lahat, winawasak ang tahanan.  Ang gayong mga magulang ay 
nagpapabaya para walang magalit sa tahanan hayaan ang mga bata na manood na lang ng TV.  Kapag 
lumaki na ang mga bata para maging kabataan, aalis sila kung saanman nila nais nang walang iniisip na 
may magulang na naghihintay.  Ipinipikit nila ang kanilang mga mata sa kanilang kabataan na nagsasaya, 
naglalasing, at gumagawa ng kahalayan. 
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Ang resulta sa ganitong magulang, nahuhubog ang kanilang mga anak na dumihan ang Salita at kautusan 
ng Dios.  Hindi sila naakay sa daan na makita ang kanilang kasalanan at kilalanin ito sa harap ng Dios.  
Hindi nila nakikita ang pangangailangan kay Cristo, o sa pagmamahal sa buhay na may kabanalan.  At 
kapag sila ay sinaway ng iglesia sa kasamaan ng buhay ng mga ito, galit sila na sisisihin ang iglesia – 
madalas kasama ang bata – para sa disiplina.  At galit sila na aalis sa iglesia at tatalikuran ang Dios at si 
Jesu Cristo.  Mga ama at ina, huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak! 
 
Kundi anvg dapat, palakihin sila at hubugin at pangaralan sa Panginoon.  Iyan ang positibo na sinasabi sa 
dito sa Salita ng Dios.  Ganito natin tuturuan ang ating mga anak na maging mabuting mga kaanib ng 
iglesia. 
 
Ang tinutukoy na paghubog dito ay ang pagkilos ng ama at ina.  Turuan dapat nila sa lahat ng paraan ang 
mga anak upang ihatid sa disiplina at banal na pamumuhay.  Nagsisimula ito sa banal na halimbawa.  
Kapag nakita na ang ama at ina ay namumuhay sa pakikiisa sa Dios, ganito rin ang nanaisin ng Dios.  
Kapag sinabi ko ito, ibig kong sabihin, hindi lang dapat gumawa ang magulang, kundi mag ingat din sa 
pamumuhay!   
 
Habang lumalaki ang aking mga anak, tuturuan ko sila at gagabayan tungo sa mabuting desisyon upang 
maging mabuting kaanib sa iglesia kung saan sila kabilang.  Sa lahat ng ito, aking ipapako ang aking mga 
mata sa espiritual na layunin:  dalhin ang aking mga anak na maging mabuting mamamayan sa kaharian 
ng langit.  Pagpapalakas-loob at pangangalaga – kundi kasama rin ang pagtutuwid, pananatili sa 
kabutihan.  Hubugin sila na maging mabunga sa kaharian ni Cristo.  Ang anak ng mga mananampalataya 
sa susunod na salinlahi ng iglesia.  Sila ay lalakad sa iglesia kapag sila ay hindi nabuyo sa galit.  
 
Hindi lamang dapat hubugin ang ating mga anak sa pagkatakot sa Panginoon, kundi sila ay rin ay 
pangaralan sa daang iyan. 
 
Ang salitang “pangaralan” ay nagbibigay-diin sa atin sa pangangailangan ng mga magulang at pagtuturo 
sa daan ng Dios at sa kanilang lugar sa iglesia.  Ang pagtuturo ay nagpapasimula sa maliit na mga 
pamamaraan, habang sila ay mga musmos pa.  Turuan silang umawit at magsaulo ng mga talagang 
buhat sa Biblia.  Babantayan din ng mga magulang na ang pagtuturo sa kanila ay nagpapatuloy sa paglaki 
nila.  Ang tahanan ang dapat humubog at sa pagkakaroon din ng espiritual na pagpapahalaga. 
 
The church helps parents in this instruction, not only in the preaching on Sunday but also in the 
catechism room. This is what God’s Word means when it speaks of bringing our children up in the 
admonition of the Lord. When our children are prepared to learn the math, history, sciences, and 
languages, parents will prepare them for their place in this world. This admonition, too, must be that of 
the Lord. This is why Christian schools are established—to teach our children that even in their various 
studies and academics God is Lord over all. Such instruction ought to lead our children to Jesus Christ 
and His sovereign rule at God’s right hand. 
 
Tumutulong din ang iglesia sa pagtuturo sa mga anak, hindi lamang sa pangangaral tuwing Linggo, kundi 
sa loob ng silid-aral ng katekismo.  Ito ang ibig sabihin sa Salita ng Dios kapag nagsasabi ito na dalhin ang 
ating mga anak at palakihin sa pangangaral sa Panginoon.  Kapag handa na ating mga anak na matuto ng 
Math, kasaysayan, agham, at mga wika, ihahanda sila ng magulang sa kanilang pakikisalamuha sa 
sanlibutan. 
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Ang ating pangangaral din ay magsisilbing babala sa ating mga anak sa daan ng kasamaan, na hindi 
nakakalugod sa Dios.  Sila ay dapat matuto kung ano ang kasalanan.  Sila ay sawayin sa kanilang 
kasalanan at ihatid sila sa paraan ng kalungkutan at pagsisisi.  Ang layunin ay pagnanais ng magulang na 
matuto sila sa Salita ng Dios. 
 
Ito ang magiging bunga ng pagtuturo sa ating mga anak.  Pagsunod.  Alam ko na ang Dios ay hindi 
kumikilos sa Kanyang Espiritu at biyaya sa puso ng bawat bata sa iglesia.  Nalalaman ko kapag sinanay ng 
mabuti ang mga bata, sila ay hindi magiging pasaway at lalakad sa iglesia para kay Cristo.  Mangyari man 
ito sa ibang bata, ang Dios ay nangako sa mananampalatayang magulang na manatiling ganito:  ililigtas 
niya ang ating salinlahi sa paggamit ng paraan na mga mananampalatayang magulang para sa kanila. 
 
Kaya nga sinasabi natin na ang bunga ng kautusang ito ay para sa atin.  Ang Dios ay kumikilos sa puso ng 
ating mga anak sa pagsunod sa ama at ina.  Kapag ginawa ng magulang ang kanilang tungkulin, ang bata 
ay tutugon ng naayon sa katotohanan.  At ito ang magsasaayos sa tahanan. 
 
Mayroon pa.  Ang bunga ng maayos na pagsasanay sa ating mga anak ay magdudulot ng katapatan sa 
iglesia ni Jesu Cristo.  Ang mga batang ito ang papalit sa ating buong katapatan kay Cristo.  Dalangin 
natin ang mabungang tahanang ito at pamilya. 
 
Manalangin tayo. 
 
Ama at aming Dios, nagpapasalamat po kami para sa aming tahanan at pamilya.  At bilang mga 
magulang, nagpapasalamat kami para sa aming mga anak.  Bigyan kami ng kaawaan at mahubog ang 
aming mga anak sa takot sa Inyong Pangalan.  Patawarin kami sa aming kasamaan at kasalanan.  
Palakasin kami upang wasto kaming makatugon sa aming tawag bilang mga magulang.  Pagpalain kami 
sa daang ito at para sa Inyong iglesia upang magyabong sa lupa.  Alang alang kay Jesus, Amen.  


