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Ang ika-8 hakbang na dapat gawin ng magulang hinggil sa pagpapalaki ng anak ay ito: 

Pabayaang mamuhay ng sarili kapag dumating ng takdang panahon. 

Sinasabi sa Genesis 2:21-24 na: Hinayaan ng Panginoong Diyos na makatulog nang mahimbing si Adan. 

Habang siya ay tulog, kinuha ng Diyos ang isang tadyang ni Adan at muling isinara ang kanyang tagiliran. 

At nilikha ng Diyos ang babae mula sa tadyang na kinuha sa lalaki. Inilapit ng Diyos ang babae sa lalaki. 

Ang sabi ng lalaki: Ito ay buto ng aking buto, laman ng aking laman; tatawagin siyang babae sapagkat 

siya ay nagmula sa lalaki. Dahilan dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama’t ina upang makiisa sa kanyang 

asawa, at silang dalawa ay magiging isang laman. 

 

Sa talatang ito, inihahayag ang isang napakahalagang kalooban ng Diyos tungkol sa pagiging mabuting 

magulang - - na darating ang takdang araw na dapat nang humiwalay ang anak sa magulang upang ito ay 

magsarili at magpamilya ng kanya. Kasama sa pagpapalaki ng mga anak ang sila ay ihanda sa araw na 

ito. Ang pagbibigay ng magandang halimbawa kung paano magmahal sa asawa, ang pag-unawa sa 

tamang kalikasan ng anak at ng mundong kanyang ginagalawan, ang paglalaan ng tahanan at tamang 

pagkain, ang pagtuturo, pagsasanay at pagbibigay ng direksyon, at ang paghahanda sa kanyang 

kinabukasan, ang limang hakbang na ito ay ginagampanan upang sa takdang panahon ang anak ay 

malayang hihiwalay sa magulang na may malaking pagtanaw ng utang na loob. 

 

Itong daing na ito ay malimit mapakinggan sa mga lolo at lola: May pamilya na ang aking anak ngunit 

ayaw pa ring humiwalay sa aming mag-asawa. Sa akin nakatira ang aking apo dahil parehong 

nagtatrabaho ang aking anak at manugang. Ito naman ang pahayag ng isang nanay na nag-attend ng 

isang Parenting Seminar na ginanap sa aming barangay hall. Pakiramdam ko ba ay parang balik-lampin 

ako. Gusto ko mang tumulong sa kanila pero suko na ako.  

 

Sa ating cultura, pangkaraniwan ang mga ganitong sitwasyon. Ang batang bahagya pa lamang lumalakad 

ay naka-intrega na sa lolo at lola dahil kailangang mag-abroad ng mag-asawa upang kumita ng pera. 

Para sa kanila, ito lang ang kasagutan upang maiangat ang kanilang kabuhayan. 

 

Ang mag-asawang Benjie at Beth ay parehong malayo sa kanilang pamilya. Si Benjie ay seaman na 

naglalakbay sa iba-ibang parte ng mundo. Si Beth naman ay physical therapist sa isang ospital sa Saudi. 

Pinayuhan si Beth ng kanyang kapatid na bumalik na dito sa Pilipinas dahil maganda naman ang kinikita 

ng kanyang asawa bilang seaman. Ayaw ni Beth dahil gusto niyang makapagpatayo muna sila ng bahay 

bago siya bumalik. Maliit na raw ang kanilang tirahan para sa kanilang pamilya. Naisip ni Susie, na 

kapatid ni Beth, na napakaraming magandang bagay ang hindi nasasaksihan ng kanyang kapatid habang 

lumalaki ang kanyang anak. Subalit nakikita rin niyang lumalaki ang kanyang mga pamangkin na walang 

disiplina; ang lahat ng gusto ay sinusunod nina Lolo at Lola sapagkat may sapat na ipinadadala namang 

pera para sa kanila ang magulang na parehong OFW. Nakikita-kita na ni Susie na malaking problema ang 

haharapin nina Benjie at Beth pagbalik nila dito sa Pilipinas. 
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Ang pagtulong sa mga anak ay natural sa magulang kahit na ito’y may sariling pamilya na. Ito ang 

kanilang paraan nang pagpapakita ng pagmamahal sa anak. Ngunit dapat isipin ng magulang kung kailan 

siya tunay na nakatutulong at kung kailan ang pagtulong ay hindi nakabubuti. Ang mga anak na may 

pamilya na at nakatira pa sa mga magulang ay dapat unti-unting itinutulak palabas ng bahay. Hindi nila 

matututuhang pagsumikapan nang husto ang pagsasarili kung comportable sila sa pakikipisan sa 

kanilang mga magulang. Darating ang panahon na magkaka-friction ang magulang at ang anak o at ang 

manugang. Hindi maiiwasan ng magulang ang manghimasok at makialam sa problema ng mag-asawa 

kung ito ay lantad sa kanya. At mahirap namang ikubli ang problema ng mag-asawa sa magulang na 

kasa-kasama sa bahay. Ang pagsusumiksik ng mga anak na may pamilya na sa tahanan ng kanilang 

magulang ay nagiging dahilan ng overcrowding. At kung maliit lang ang lugar, ang mga bata ay 

siguradong hahantong sa kalye at doon maglalaro, iistambay at magpapalaboy-laboy.   

 

Ang pagpapamilya ay pinaplano. Bahagi sa responsibilidad ng magulang ang maituro ito sa kanilang mga 

anak. Kung matuturuan muna ang mga anak tungkol sa mabigat na responsibilidad ng pagpapamilya at 

pagsasarili, maiiwasan ang mga ganitong senaryo. Maiiwasan ang pag-aasawa nang wala sa panahon. 

Maiiwasan din ang pagpapakasal na hindi pinagplanuhan at pinaghandaang mabuti. 

 

Ang anak na naihanda sa mabuti at tamang paraan patungkol sa pagsasarili ay mayroong magandang 

kinabukasang hinaharap. Ang lumalagay sa tunay na tahimik ay may kabuhayan, may matitirhan at may 

potential sa pag-asenso sa buhay sapagkat sila ay may educasyon. Sila ay hindi sasandal sa magulang at 

magiging pabigat sa mga ito. 
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