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sa Araling ito'y Pag-aaralan mo ang sumusunod
na mga Katungkulan ng mga Anak:

Igalang, Parangalan, at Sundin ang Kanilang mga
Magulang

Sapagka't iniuutos ito ng Diyos
Dahil 53 kung sino sila
Dahil sa pag-ibig

Tulungan ang Kanilang Mga Magulang
Tumulong sa tahanan
Alagaan ang matatanda nang magulang

Ibigin, Parangalan, at Sundin ang Diyos
Tanggapin si Jesus bilang Tagapagligtas
Sambahin ang Diyos
Unahin ang Diyos

IGALANG, PARANGALAN, AT SUNDIN
ANG KANILANG MGA MAGULANG

Sapagka't iniuutos ito ng Diyos
Isa sa mga sampung utos na isinulat ng kamay

ng Diyos ay para sa mga bata Ito lamang ang nag-
iisang utos na may kasamang pangako Nagpapaki-
tang Ito ay napakahalaga
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IExodo 20:12. Igalang mo ang lyong ama at lila.
upang ang lyong mga araw ay tumagal sa iba-
baw ng lupa na Ibinibigay sa IYOng Panginoon
mong DIYos

SI Jesus ang Anak ng Diyos ay muht ang utos
na ItO Itmuro nn ItO ni Apostol Pablo

Mateo 15:4. Igalang mo ang lyong ama at ang
lyong ma

Efeso 6:1·3. Mga anak, magsitahrna kayo sa in-

yong mga magulang sa Panginoon sapagka't
Ito'y matuwid Igalang mo ang iyong ama at ma
(na siyang utos na may pangako) Upang yuma-
on kang mabuti, at lkaw ay mamuhay na mala-
on sa lupa

Iginagalang ng mga anak ang kamlang mga ma-
gulang sa pamamagitan ng paggalang at pagsunod
sa kanila. Nakannig na ba kayo ng mga anak na
sumasagot sa magulang ng walang paggalang? O
nagsasabi ng mga bagay na masa sakit sa kanila? O
tumatangging gawin ang ipinagagawa sa kanila?

Nakakita na ba kayo ng mga batang nagbibingi-
bingihan sa magulang? o lumalaban kung sila'y
iwinawasto ng magulang? Sa tuwing gagawin nila
ito ay sinusuway nila ang tsa sa mga Sampung
Utos

Sa panahon ng Matandang Tipan, ang pagsuway
sa magulang ay isang malaking kasalanan. Kung
ang binata ay sumuway, siya ay maaaring hatulan
ng kamatayan. Sa garutong paraan pirupígil ng pa-
mahalaan ang espiritu ng pagsuway sa batas na
isang pangarub sa hpunan

Kung ang lahat ng mga anak ay gumalang, nag-
papahalaga, at sumunod sa kanilang mga magulang,
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kakaunti ang magiging knrmnal paglaki nila Ang
anak na nais pahgayahin ang kanyang mga magu-
lang at nais na ipagmalaki siya ay mag-ungat sa
kanyang ginagawa at magiging mabutmg mamama-
yan Subali't ang mga anak na walang galang sa ma-
gulang ay kadalasan wala nn galang sa karunurnan
Lagi silang nagdadala ng kalumbayan sa kamlang
mga magulang

Mga Kawikaan 10:1. Ang pantas na anak ay na-
kapagpapasaya sa ama, nguni't ang mangmang
na anak ay pasan ng kanyang ma

Hanggang sa durnatmg ka sa wastong gulang ng
katandaan, ang mga kautusan ng DIYos at ng iyong
bansa ang nagbibigay sa iyong magulang ng ka-
pangyarihan sa Ibabaw mo Nasasabi nila sa IYO
kung ano ang gagawin at umaasa silang yaon ay
lyong susundm. Kapag lkaw ay nasa wastong
gulang na, dapat mo pa nn silang parangalan, iga-
lang at hingan ng payo.

Sinasabi ng Biblta na ang pagsuway sa ma-
gulang ang Isa sa pinaka-pangunahing kasalanan
ng mga huling araw bago magbalik SI Jesus sa
lupa Tunay na makíkita nating ito'y lalong lumu-
lubha ngayon, at dapat bantayan ang atmg mga
tahanan laban dito

2 Timoteo 3: 1 - 2. Sa mga hulmg araw ay da-
rating ang panahong mapanganib Sapagka't ang
mga tao'y magiging maibigin sa karulang saríh,
maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagma-
laki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang,
mga walang turmg, mga walang kabanalan
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Ang Gagawin Mo

1. Alin sa Sampung Utos ang may
kasamang pangako?

2. Isaulo ang Efeso 6·1-3.

3. Sa panahon ng Matandang Tipan
anong parusa ang Iginagawad ng
kautusan sa isang anak na patuloy
na sumusuway sa magulang?

4. Anong un ng mamamayan ang
maaaring hantungan ng isang ba-
tang masunurin?

.....................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

-
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Dahil sa kung sino sila

Irulagay ng DIYos ang lyong buhay sa pag-
linga t ng lyong mga magulang Ang lyong ma
ay nagdusa ng katakot-takot na sakit at humarap
sa kamatayan upang iluwal ka sa mundong ItO
Maraming mga magulang ang nagparaya kahit sa
mga bagay na kanilang kailangan upang matu-
gunan lamang ang pangangailangan ng kanilang
mga anak

Ano ang utang mo sa lyong mga magulang?
Paano mo sila mababayaran sa kaloob ng buhay
na lyong tinatamasa ngayon? at sa kanilang gawain
upang pakamn, dam tan, at pag-aralin ka? TIyak
na nararapat mo silang pahalagahan at Igalang
Parangalan mo sila sapagka't sila ang lyong mga
magulang Sundin mo sila dahil sa kung smo sila

Inaasahan ng DIYos ang lyong mga magulang
na patnubayan ka at sanayin ka sa abot ng karu-
lang kakayahan Kaya, kung ikaw ay nakikipag-
tulungan sa kanila, Ikaw'y nakikrpagtulungan sa
plano ng DIYos pala sa IYOat sa kamla

Genesis 18: 17, 19. At sinabi ng Panginoon
sapagka't siya 'y aking kimlala, upang

siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa
kanyang sambahayan pagkamatay niya. na
maingatan mla ang daan ng Panginoon, na
gumawa ng kabanalan at kahatulan

Napagdaanan na ng lyong mga magulang ang
mga karanasang pinagdaraanan mo ngayon Kaya
nauunawaan mla ang lyong suhrarnn higit sa
InIISip mo Nais ka nilang tulungan sa ano mang
paraang kanilang kaya Pag-usapan runyo ang
mga bagay-bagay Hingin mo ang kamlang payo
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Minamata ng maraming kabataan ang kanilang
mga magulang Ang dahilan marahil ay sapagka't
ang kanilang mga magulang ay mahirap at ka-
kaunti ang pmag-aralan O kaya'y makaluma
sila sa paraan ng pagdararrut at pananalita Ma-
aanng sila'y napaka tanda na upang maunawaan
ang mga suhrarun sa ngayon. Subali't karapat-
dapat pa nn sila sa paggalang ng kanilang mga
anak. At kadalasan ay higit na nakatutulong ang
kanilang mga payo kaysa masusumpungan ng
kanilang mga anak sa mga aklat nila sa paaralan

Mga Kawjkaan 15:5. Hinahamak ng mangmang
ang saway ng kanilang ama, nguni't siyang nag-
papakundangan ng saway ay gumagawang may
kabaitan.

Ang Gagawin Mo

5 Magtala ka ng mabubuting bagay
na nagawa ng lyong mga magulang
para sa IYO.

Kung may pagkakataon ka ay pa-
salamatan mo sila sa mga bagay na
ItO.
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Dahil sa pag.ibig

Ang Ibang mga anak ay sumusunod sa kanilang
mga magulang dahil sa natatakot silang mapa·
rusahan. Ang isang higit na magandang dahilan
upang sila'y sundin ay sapagka't uuibig mo sila.
Kung miibig mo ang lyong mga magulang ay
nanaisin mong sila ay lumigaya Nalalaman mo na
ang ipmagagawa nila sa IYO ay para sa lyong
ikabubuti, hindi upang pahirapan ka. Matatandaan
mo na higit ang kanilang karanasan kaysa IYO,
at kadalasan ay alam ng magulang ang makabubuti
sa kanilang anak

Kung parang mahirap sumunod sa katungkulan
ng Cristiano, isa-isip mo SI Jesus Bagaman siya'y
banal na Anak ng Diyos, kanyang sinunod ang
kanyang panlupang magulang Tutulungan ka
NIya na ibigin at sundin ang iyong magulang,
kung lyong idalangin sa kanya.

Lukas 2:51. At lumusong Siyang kasama
nila at napasa Nazareth, at napasakop sa kam1a

Sa aklat na Ang Pagpaltgaya sa Tahanan, ismu-
lat ni R T Cross ang ganito

"May dalawang dahilan kung bakit dapat nating
ibigin ang DIyos una, dahil sa Kanyang hinahawa-
kang katungkulan sa sansmukob , pangalawa, da-
lulan sa Kanyang mapagmahal at kaíbig-ibig na
ugali ...

"May dalawang dahilan kung bakit dapat
nating Igalang ang mga nangunguna sa atin una,
dahil sa katungkulang hinahawakan nila; panga-
lawa, dahilan sa kanilang ugali kung mabuti ang
kanilang ugali
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"May dalawang dahilan kung bakit dapat nating
Igalang ang atmg mga magulang una, dahil sa ka-
tungkulang hinahawakan nila bilang tagapag-tngat,
tagapangasiwa, at tagapagbigay ng pangangaila-
ngan; at pangalawa, dahilan sa kanilang pag-ibig
sa atin, ano man ang mabuti sa kanila, at anomang
mabuti ang ginagawa nila para sa atin

"Kasama ng pag-ibig ang lahat ng pananagutan
na utang sa ating mga magulang. Hindi natin pa-
rarangalan ang ating mga magulang kung hindi
natin sila miibig o kaya'y Ibigin sila ng hindi natin
sila pinararangalan."

Ang Gagawin Mo

6. Basahmg muh ang talaan ng mga
katungkulan ng mga anak, na na-
una sa araling ItO. Pagkatapos ay
sumulat ng tatlong dahilan kung
bakit dapat Igalang, parangalan at
sundin ang mga magulang,

7. Anong halimbawa ang ipinakita fil

Jesus sa atin?
8. "HindI natin ... ., .. ang atmg

mga magulang kung hindi natin
sila .. o kaya'y ibigin sila ng hmdi
natin 'sila . . . . . . . . . . . . . . ...

•
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TULUNGAN ANG KANILANG MGA
MAGULANG

Tumulong sa tahanan

Ang mga anak ay may katungkulan na tumu-
long sa tahanan Samantalang katungkulan ng mga
magulang na magkahnga sa mga anak. ang mga
anak naman ay kailangang tumulong sa gawain sa
bahay Dapat nila Itong gawin sapagka't Ito'y
bahagi ng kanilang pagsasanay Ang batang luma-
laki ng walang katungkulan sa tahanan ay magi-
ging tamad at maluhirapan siyang maghanap-
buhay paglaki ruya

I •

Kung ang mga kabataan ay may hanapbuhay at
kumikita ng salapi, dapat nilang ikagalak na tumu-
long sa mga gastusin sa tahanan habang sila'y
nakatirang kasama ang kanilang mga magulang

Ang Gagawin Mo

9. Bakit dapat magtrabaho sa taha-
nan ang mga anak?
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Alagaan ang matatanda nang magulang

Kung tumanda na ang my ang mga magulang at
hindi na nila mapangalagaan ang kanilang sarili,
maipakikita mo sa kanila ang iyong pag-ibig at
pagpapahalaga sa lahat ng kanilang nagawa para
sa iyo sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanila.
Ipagkaloob sa kanila ang pinakamabuti mong
magagawa.

Alalahanm mo ang halunbawa ni Jesus nang
Siya'y mamamatay na sa Krus ay naalaala Niya
ang Kanyang ma at ipinagkatiwala Niya siya sa
kamay ng isa sa Kanyang mga alagad.

Mga Kawikaan 23: 22. Dinggm mo ang lyong
ama na naging anak ka, at huwag mong ha·
makin ang lyong ina kung SIya'y tumanda

Ang Gagawin Mo

10 Paano maipakikrta ng mga anak
ang kanilang pag-ibig at pagpapa-
halaga sa kanilang matatanda nang
mga magulang?

'0
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IBIGIN, PARANGALAN, AT SUNDIN
ANG DIYOS

Tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas

Dapat 'matutuhan ng mga bata na ibigm, para-
ngalan, at sundin ang DIYos mula pa sa murang
gulang Dapat rulang pagsisihan ang kamlang kasa-
lanan at tanggapin SI Jesus na kanilang Tagapag-
hgtas, huwag ng hintayin na sila'y tumanda

Eclesiastes 12: l . Alalahamn mo nn naman
ang may lalang sa IYO sa mga kaarawan ng
lyong kabataan, bago dumating ang mga ma-
samang araw

Marcos 10: 14. Pabayaan mnyong magsilapit
sa akin ang maliliit na bata

Kapag nakaunawa na ang bata na siya 'y nag-
kasala, dapat siyang maligtas Kung ang malalaki
ng mga bata ay nagpakita ng tiyak na pagsisisi,
dapat silang mabinyagan sa tubig Kung ang bata
na gumawa ng maagang pagpapasiya para kay
Cnsto, ay lalong mabuti, sapagka't habang tuma-
tanda ang tao lalong mahihtrapan siyang talikdan
ang nakaraan upang tanggapin SI Cnsto

Ang Gagawin Mo

11 Kailan ang mabuting panahon
para sa tao na tanggapin m Cristo
bilang kanyang Tagapagligtas? .
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Sambahin ang Diyos

Ang kahulugan ng salitang "pagsamba" ay ang
pagpapahayag ng pag-Ibig sa DIYos Ito ay ma-
aarmg sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya
sa panalangin, pagpapasalamat sa Kanya, at pag-
sabi sa Kanya na ínnbig mo Siya Ito ay maaaring
sa pagpupun sa Kanya sa pag-awit. Ito ay rna-
aaring sa pagtungo sa tahanan ng DIYos at paki-
kinig sa Kanyang Salita o kaya'y pagsasalita ng
DIYos sa iyo sa pagbasa mo ng Kanyang Salita

Ang pagsamba nn ay pagbibigay sa DIYos
sapagka't iniibig mo Siya at nais mong maki-
bahagi sa Kanyang gawain. Kung paanong ang
Iba ay nagbigay upang makilala mo ang DIYos
lkaw naman ay magbibigay ng handog upang
sabihin sa Iba ang tungkol sa Kanya.

Ipinakikita ng Biblia na nais ng DIYOSna ang
mga bata ay magkaroon ng bahagi sa pagsamba
sa Kanya Sila ay dapat makibahagi sa pagsam-
bang pantahanan Dapat silang sumama sa kani-
lang magulang sa bahay ng Panginoon

2 Mga Cronica 20: 13. At ang buong Juda
ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang
kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa,
at ang kanilang mga anak.
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Marami sa mga tanyag n~ lalaki sa Biblia ay na-
tutong sumamba at maghngkod sa Panginoon nang
sila'y mahlut pang mga bata Ang ilan sa mga Ito
ay sina MOIses,David, Samuel, at TImoteo

Ang mga bata ay sumama sa kanilang mga ma-
gulang upang makita at mapakinggan SI Jesus Sa
templo, ang mga bata ay sumisigaw ng papun kay
Jesus Nang magalit ang mga ptnuno ng relihiyon
tungkol dito, tinanong sila m Jesus

IMateo 21:16. "KaIlan man baga'y hindi ninyo
nabasa, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga
sumususo ay lyong mlubos ang pagpupuri?"

Ang Gagawin Mo

12. Isulat ang apat na mga tanyag na
lalaki sa Bíbha na natutong umibig
at sumamba sa Diyos, nang sila'y
mga bata pa.

13. ÀIi~g'b~~'~g~~b~ ~gpi-
nakagusto mo? .
Nais mo bang umawit ng mga pa-
puri sa Diyos? .

14. Idalangin mo ang mga batang na-
kikilala mo na kailangang matu-
tong sumamba sa Diyos.

173
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Unahin ang Diyos

Ang mga batang laging inuuna ang Diyos ay
magtatamasa ng pagpapala ng Diyos sa kanilang
buhay.

Mateo 6:33. Datapwa't hanapin muna ninyo
ang kanyang kaharian, at ang kanyang katuwi-
ran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang
idaragdag sa inyo.

Kung minsan, ang mga Cristianong kabataan na
may mga magulang na hindi ligtas ay nahaharap sa
isang mahirap na suliranin. Sinasabi ng Diyos na
parangalan at sundm ang mga magulang Ano ang
dapat nilang gawin kung mali ang ipinagagawa sa
kanila ng kanilang mga magulang? Paano kung
sila'y pinapagnakaw? o pinasasamba sa mga írna-
hen? o makilahok sa mga kaugaltang makasalanan?
o pinapag-aasawa ng hindi Cristiano?

Ano kaya kung pilitin ng mga magulang na iwan
ng kantlang anak ang pananampalataya kay Jesus?
Dapat ba Siyang tumigil ng pananalangin at pagba-
basa ng Biblta? Dapat ba niyang sundin ang kano
yang mga magulang sa bagay na ito?

Si Apostol Pedro minsan ay namih kung su-
sundin mya ang Diyos o kaya'y ang mga pinuno
ng relihiyon ng kanyang iglesya. Ang kanyang mga
salita ang nagbibigay ng alintunturnn kung may-
roong salungatan ng mga kuro-kuro

Mga Gawa 5:22. Dapat muna kaming magsita-
lima sa Diyos bago sa mga tao.

Ang Diyos ay mas mataas kay sa atmg mga ma-
gulang o ng sino pa man Binigyan Niya ang ating
mga magulang ng pananagutan upang tayo'y pat-
nubayan Habang hindi malt ang kanilang itinuturo
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sa atin, inaasahan ng Diyos na sundin sila Subah't
kung mali ang kanilang ipmagagawa, dapat muna
nating sundin ang Diyos bago ang ating mga magu-
lang.

Ang ilang mga batang Cristiano ay pinalayas sa
tahanan dahil sa pagtanggap kay Jesus bilang kam-
lang Tagapagligtas. Ang iba naman ay pinatay ng
sarili nilang magulang, subali't tinanggap sila ng
Diyos sa kanyang walang hanggan tahanan.

Kung nilalabanan ng magulang ang iyong relihi-
yon, dapat ninyo silang pakitunguhan ng pag-ibig
at paggalang at idalangin sila. Ang iyong pakiki-
tungo ay maaaring makahikayat sa kanila. Lagi
mong unahin ang Diyos, anuman ang kabayaran
ay tutulungan ka Niya araw-araw.

Ang Gagawin Mo

15. Sino ang dapat ninyong sundin
kung inuutusan kayo ng inyong
mga magulang na hindi pa ligtas,
na gumawa ng isang bagay ng
hmdí ayon sa kalooban ng Diyos?

16. Idalangin mo ang mga anak na
Cnstiano na iyong alam na may
may mga magulang na hindi lig-
tas. Idalangin mo ang kanilang
mga magulang.

17. Surun mo ang iyong sagot ayon sa
talaan sa dulo ng araling ito.

18. Punan ang iyong tala ng mag-aaral
sa ika-Iû aralin.
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Mga Sagot sa Ika-10 Aralin

Kung mayroon kang 10-11 wastong sa-
got, aantasan mo ang iyong sarili ng
napakahusay; 8-9, mahusay; 6-7, ka-
maman. Kung kulang sa 6 ang wasto
mong sagot basahing muli ang aralin.

1 Igalang mo ang iyong ama at ina.
2 Siya ay maaanng hatulan ng ka-

matayan.
4. SIya ay magiging mabuting mama-

mayan
6. Sapagka't muutos Ito ng Diyos,

dahil sa kung sino sila, at dahilan
sa pag-Ibig.

7. Sinunod Niya ang Kanyang mga
magulang dito sa Lupa.

8. Pararangalan, imíbig, pinararanga-
lan.

9. Sapagkat ito'y bahagi ng kanilang
pagsasanay

10. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa
kanila.

11. Habang siya'y bata pa sapagka't
habang tumatanda ang tao ay la-
long mahirap tumanggap kay
Cnsto.

12. Moises, Daniel, Samuel,Timoteo.·
13. Ang Diyos.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas. . . .. .. .,


