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LUKE 9:61-62

[Rev. D. Kleyn, Missionary of the PRCA]

Introduction:
1. The church of Christ needs good members.

a. She does not need members who turn
away from the truth, and the church.

b. But who remain faithful to Christ.
2. The adult members must be this way – they

have the calling to be leaders.  But the young
people and young adults must be this way as
well – for they are the future generation of
God’s people.

3. Our text addresses these things.

Following Jesus Without Looking Back
I. The Desire To Follow Him
II. The Necessary Warning
III. The Implied Motivation

I. The Desire To Follow Him
A. During His earthly ministry, many

people crowded Jesus.
1. He was popular.

a. The people had never heard
anyone preach like this before
(Jn. 7:46).  They were amazed
by all His mighty miracles.

b. Many wanted to follow Jesus,
and be disciples.  Three men
who wanted to are mentioned
here in Luke 9.  The man in
our text is the 3  of them.rd

2. What this man says is
commendable (verse 61).
a. To follow Jesus would mean

great sacrifice.
(1) Leave behind his home.
(2) Leave behind his family.

b. This man was willing to do
that.  He even volunteered.

3. This man did what we ought to do
spiritually.
a. We should confess, without

reservation, “I will follow the
Lord Jesus Christ!”

b. “I will make sacrifices.  I will
do what He calls me to do.”

B. But, although it was commendable, the
desire of this man was not pure.

LUCAS 9:61-62

Introduksyon:
1. Ang iglesya ni Cristo ay nangangailangan ng mabubuting

kasapi.
a. Hindi Siya nangangailangan ng mga kasaping

tumatalikod sa katotohanan, at sa iglesya.
b. Kundi ng mga kasapi na nananatiling matapat kay

Cristo.
2. Ang may-gulang na mga kasapi dapat ay ganito – may

katawagan silang maging mga pinuno. Subalit ang mga
kabataan at mga may-gulang ng kabataan dapat ay ganito rin
– sapagkat sila ang henerasyon sa kinabukasan ng bayan ng
Diyos.

3. Tinutugon ng ating teksto ang mga bagay na ito.

PAGSUNOD KAY JESUS NG WALANG PAGLILINGON
I. Ang Hangaring Makasunod sa Kanya
II. Ang Kailangang [Mahalagang] Babala
III. Ang Hiwatig na Paggaganyak

I. Ang Hangaring Makasunod sa Kanya
A. Sa panahon ng Kanyang ministeryo sa lupa, maraming

tao ang umaalipumpon kay Jesus.
1. Siya ay kilala.

a. Ang bayan ay hindi pa nakarinig ng katulad
nitong pangangaral sa nakaraan (Juan 7:46).
Sila ay nangamangha sa lahat ng Kanyang
dakilang mga himala.

b. Marami ang nangagkagustong sumunod kay
Jesus, at maging mga alagad Niya. Tatlong
lalaki na gustong gawin iyan ay binanggit dito
sa Lucas 9. Ang lalaki sa ating teksto ay ang
pangatlo sa kanila.

2. Ang sinabi ng lalaking ito ay kapuri-puri (talatang
61).
a. Ang sumunod kay Jesus ay nangangahulugan

ng malaking pagpapakasakit.
(1) Iiwan Niya ang kanyang tahanan.
(2) Iiwan niya ang kanyang pamilya.

b. Ang lalaking ito ay nagkukusang  gawin iyan.
Nagboluntaryo pa nga siya.

3. Ginawa ng taong ito ang dapat ay espiritwal nating
ginagawa.
a. Dapat tayong magpahayag, nang walang pag-

aatubili, “Susundin ko ang Panginoong Jesu-
Cristo!”

b. “Gagawa ako ng mga pagpapakasakit.
Gagawin ko ang ipinagagawa Niya sa akin.”

B. Subalit, bagamat ito’y kapuri-puri, ang hangarin ng
lalaki ay hindi dalisay.
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1. A serious fault in what he said.
a. The problem begins with the

word “but.” The man has
reservations.  He first wants to
do some other things.

b. The man’s request is sinful for
he speaks of conditions.
(1) He wants to set the terms

by which he will follow
Jesus.

(2) He says: “I will follow
Thee, but only after
taking care of some other
matters.  Once I’ve done
that, then I’ll be ready!”

2. He is not a true disciple of Christ.
a. Jesus describes the true

disciple in Luke 14:33.  Jesus
comes first.  One must have
total commitment.

b. But this man thinks other
things are more important.  He
is not ready to follow Jesus
immediately.  Nor to forsake
everything else to follow Him.

c. He does what we can
sometimes be guilty of as
well, when we say or think:
“Not now, but perhaps one
day in the future I will focus
on Christ and spiritual things.”

3. The question for this man is: Who
do you think you are to put
demands on the Son of God?  To
say: “Jesus, I will follow You, but
You will have to wait!”

C. Jesus answers the man.  In doing so, He
uses a familiar and interesting
illustration (verse 62).
1. Jesus compares following Him to

someone who plows a field.
a. He has in mind a hand-

operated plow – like those
used here in the Philippines.

b. The plowman has to put his
hands on the plow and keep
them there.
(1) He must keep it upright,

& steer in a straight line.
(2) He needs to focus on the

ground in front of him.

1. May malubhang kamalian sa kanyang sinabi.
a. Ang problema ay nagsisimula sa salitang

“pero.”  Ang lalaki ay may mga pasubali.
Nais muna niyang gawin ang ibang mga
bagay.

b. Ang kahilingan ng lalaki ay kasalanan
sapagkat nagsasalita siya ng mga kondisyon.
(1) Nais niyang siya ang magbigay ng mga

kondisyon kung paano siya susunod kay
Jesus.

(2) Sinasabi niya: “Susunod ako sa Iyo, pero
pagkatapos lamang na maisagawa ko
ang ilang mga bagay. Kapag iyan ay
akin nang magawa, sa gayon ako’y
nakahanda na!”

2. Ang lalaki ay hindi tunay na alagad ni Cristo.
a. Ang totoong alagad ay inilalarawan ni Jesus

sa Lucas 14:33. Si Jesus ang nauuna. Ang isa
kailangan ay may lubos na katapatan sa
kanyang pangako.

b. Subalit  iniisip ng lalaking ito na may ibang
mga bagay ang higit na mahalaga.  Hindi siya
nakahandang agarang sumunod kay Jesus.
Hindi siya nagkukusang iwanan ang lahat
upang makasunod sa Kanya.

c. Ginagawa niya ang bagay na tayo ay
maaaring may kasalanan din, kapag ating
sinasabi o iniisip: “Hindi ngayon, subalit
marahil isang araw sa kinabukasan bibigyan
ko ng tuon si Cristo at ang mga espiritwal na
bagay.” 

3. Ang tanong para sa lalaking ito ay: “Sino ka ba sa
iyong palagay upang isiping makapag-aatas ka sa
Anak ng Diyos?”  Ang magsabing sa Cristo:
“Jesus, susunod ako sa Iyo, subalit kailangan Kang
maghintay!”

C. Sinagot ni Jesus ang lalaki.  Sa gayon, gumagamit siya
nang isang pamilyar at nakatatawag pansing
paglalarawan (talatang 62).
1. Inihahalintulad ni Jesus ang pagsunod sa Kanya

tulad sa isang nag-aararo ng bukid.
a. Nasa isipan Niya ang isang ararong gamit ng

kamay.  Nasa Kanyang isipan ang uri ng mga
araro na ginagamit dito sa Pilipinas.

b. Ang mag-aararo ay kailangang hawakan ang
araro at panatilihin ang mga iyon doon.
(1) Dapat ay pinananatili niya itong

nakatayo. Dapat ay tuwid niya itong
pina-uugit sa lupang ina-araro.

(2) Kailangang nakatuon siya sa pag-araro
ng lupa na nasa kanyang unahan. 
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c. That’s exactly what we must
do when we follow Jesus.

2. We need first to realize that He, by
His work of saving us, has put our
hands on the plow.
a. We don’t follow by nature.

(1) But He has given a new
heart and life, and faith.

(2) And by grace, He us put
your hand on the plow of
His Word, the Bible.

(3) He has worked in you so
you love His truth and
obey His commands.

b. Being a disciple of Christ
means keeping your hands on
the Word of God.
(1) You say: “I hold onto the

Bible. For it is the truth.”
(2) You say: “God’s Word is

my guide in life.  I will
live as the Bible says I
should!”

(3) And you say: “I will do
this regardless of the
costs and sacrifices and
hardships for me!”

3. Do you and I do this?
a. We may never say: “I will

follow Jesus, but only when it
is convenient for me!”
(1) Nor: “I will follow Him

when what He requires
isn’t too difficult to do!”

(2) Nor: “I will follow Him
when I not mocked for
what I believe or do!”

(3) Nor: “I will follow only
when others do, so I
don’t stand alone!”

b. We must say this: “I will
follow Jesus.  I will so now.  I
will put aside my personal
desires, and I will do as He
requires.”

c. Do you say and do this?

II. The Necessary Warning
A. Christ states something else we must do.

1. He says to the man (and us): “This
is necessary: Don’t look back!”

c. Ganyang-ganyan dapat ang ginagawa natin
kapag sumusunod tayo kay Jesus.

2. Kailangan nating unang maunawaan na Siya, sa
pamamagitan ng Kanyang gawa ng pagliligtas, ay
inilagay Niya ang ating mga kamay sa araro.
a. Hindi natin Siya sinusunod, sa kalikasan.

(1) Subalit binigyan ka niya ng bagong puso
at buhay, at pananampalataya.

(2) At sa pamamagitan ng Kanyang gawa ng
biyaya, inilagay Niya ang iyong kamay
sa araro ng Kanyang Salita, ang Biblia.

(3) Gumawa Siya [sa iyong kalooban]
upang mahalin mo ang katotohanan at
sundin mo ang mga kautusan.

b. Ang maging alagad ni Cristo ay nanga-
ngahulugan ng pagpapanatili ng iyong mga
kamay sa Salita ng Diyos.
(1) Sasabihin mo: “Ako ay nakahawak sa

Biblia. Sapagkat ito ang katotohanan.”
(2) Sasabihin mo: “Ang Salita ng Diyos ang

gabay ko sa aking buhay.  Mamumuhay
ako ayon sa marapat na sinasabi sa akin
ng Biblia!”

(3) At sasabihin mo: “Gagawin ko ito kahit
anupa pa ang [maging] mga halaga at
mga sakripisyo at mga kahirapan para sa
akin!”

3. Ginagawa mo ba ito?
a. Hindi natin kailanman maaaring sasabihin:

“Susunod ako kay Jesus, ngunit kung ito ay
maginhawa lamang para sa akin.”
(1) Ni ito: “Susunod ako sa Kanya kung

hindi napakahirap ang Kanyang
ipinagagawa!”

(2) Ni ito: “Susundin ko Siya kapag alam ko
nang hindi ako lilibakin sa aking
pananampalataya at ginagawa!”

(3) Ni ito: “Susundin ko Siya tanging kung
gagawin din ng iba, sa gayon hindi ako
mag-iisa!”

b. Ito dapat ang ating sabihin: “Susundin ko si
Jesus. Gagawin ko ito agad. Isasaisang-tabi
ko ang aking mga personal na mga hangarin,
at ako’y gagawa ayon sa Kanyang mga
kailangan.”

c. Sinasabi at ginagawa mo ba ito?

II. Ang Kailangang [Mahalagang] Babala
A. May isa pang itinuturo si Cristo na dapat nating gawin.

1. Sinasabi Niya sa lalaki (at sa atin): “Ang isang ito
ay kailangan din: Huwag kayong lilingon!”
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2. As you know, the plowman must
steer the plow in a straight line.
a. The plow, as pulled by a

carabao, is in front of him.
b. He may not look back.  He has

to look forward and focus on
what he is doing.

c. If he fails to do this, he will
make a mess.  The field will
not be suitable for sowing.

B. This has spiritual application.
1. To look back refers to taking your

eyes off Jesus Christ.
a. One who looks back in effect

takes  eyes off God’s Word.
b. He turns away from Christ.

Instead he turns his attention
to sin.

c. And the result is that he starts
plowing a crooked furrow.  He
lives a spiritually crooked life.

2. Our text gives us a powerful
warning about this.
a. Christ says: “Don’t do that!

Don’t turn away from Me, and
return to the ways of sin!”

b. II Peter 2:22 strengthens this
warning.  How foolish it is to
look back.  It is like vomiting,
putting it in a bowl, and then
returning to eat it the next day.

c. The command is: “Put your
hands to the plow!  Follow
Jesus!  And never look back!”

C. This warning is necessary.
1. For the sad fact is that some do

look back.
a. Some do so with regard to

how they live.  They return to
their former, ungodly life.

b. Others do so with regard to
the truth.  They reject it.  They
say: “It doesn’t matter what
you believe.”

2. That is always a temptation.
a. You might be tempted to look

back because you find Christ
too demanding and too
restrictive.  You want to enjoy
the pleasures of sin.

2. Alam ninyo, ang mag-aararo dapat ay pina-uugit
ang araro sa tuwid na linya [raya].
a. Ang araro, habang hinihila ng kalabaw, ay

nasa kanyang harapan. 
b. Hindi siya maaaring lumingon. Kailangang

nakatuon ang kanyang tingin sa kanyang
ginagawa sa unahan.

c. Kung hindi niya ito magagawa, gagawin
niyang magulo ang bukid.  Ang bukid ay
hindi magiging angkop para sa paghahasik.

B. Ito ay may espiritwal na gamit.
1. Ang paglingon ay tumutukoy sa pag-alis ng mata

kay Jesu-Cristo.
a. Ang isang lumilingon mangyari pa ay inaalis

ang mata sa Salita ng Diyos.
b. Tumatalikod siya kay Cristo. Sa halip ay

ibinabaling niya ang kanyang atensyon sa
kasalanan.

c. Ang bunga ay magsisimula siyang mag-araro
ng paliku-liko. Siya ay namumuhay ng isang
espiritwal na paliku-likong buhay.

2. Binibigyan tayo ng ating teksto ng malakas na
babala tungkol dito. 
a. Sinasabi ni Cristo:  “Huwag mo iyang

gagawin!  Huwag kang tatalikod sa Akin, at
babalik sa mga daan ng kasalanan!”

b. Pinatitibay ng II Pedro 2:22 ang babalang ito.
O anong kahangalan ang lumingon. Tulad ito
sa pagsusuka, ang suka ay inilalagay sa isang
mangkok, at pagkatapos ay binalikan upang
kainin pagkatapos ng isang araw.

c. Ang utos ay: Hawakan mo ang araro!
Sumunod ka kay Jesus! At huwag na huwag
kang lilingon!”

C. Ang babalang ito ay kailangan.
1. Sapagkat ang nakalulungkot na katibayan ay na

ang ilan ay lumilingon.
a. Ginagawa ito ng ilan patungkol sa uri ng

kanilang pamumuhay. Siya ay bumabalik sa
kanilang dati, di-makadiyos na buhay.

b. Ginagawa ito ng iba patungkol sa
katotohanan. Itinatakwil nila ito. Sinasabi
nila: “Walang halaga kung ano ang iyong
pinanini-walaan.”

2. Iyan ay laging isang tukso.
a. Maaaring kayo’y matutuksong lumingon

sapagkat natatagpuan mong ang mga daan ni
Cristo ay napakaraming mga hinihingi at
limitasyon. Gusto mong masiyahan sa mga
kasiyahan ng kasalanan.



Page 5 of  6

b. You might be tempted to go to
a different church.
(1) You perhaps like the

worship elsewhere.
(2) You perhaps find them

friendlier elsewhere.
c. But if you do this, you will

end up looking for Christ
where He cannot be found –
because His Word and truth
are not there.

3. May we never do this.
a. Keep following Jesus Christ

by being committed members
where His truth is.

b. For you need the truth – the
truth which saves, and the
truth which sets us free (John
8:32).

III. The Implied Motivation
A. Finally, verse 62 states that anyone who

looks back is “not fit for the kingdom of
God.” This gives an implied motivation.

B. First of all, if someone is not “fit,” that
person is not “useful.”
1. Christ is saying that an “unfit”

person is “useless” in His church
and kingdom.  Such is not helpful
to the church, or to other members.

2. This implies that one who does not
look back is “fit” and is “useful” in
Christ’s kingdom.
a. Christ can use such people in

His church and kingdom.  And
Christ will use them.

b. Use you to witness to others.
c. Use you as a godly husband or

wife.
d. Use you as a parent.
e. Use you to support His

kingdom by giving.
f. Use you to encourage and help

fellow believers.
3. This is a motivation to be faithful to

Christ’s command in our text.  For
what could be more important than
to be useful to and used by Jesus
Christ?

b. Maaaring kayo’y matuksong lumingon sa
paghahangad na  tumungo sa ibang iglesya.
(1) Nais mo marahil ang porma ng

pagsamba sa ibang dako [iglesya].
(2) Marahil ay matatagpuan mong higit na

mapagkaibigan [ang mga tao] sa ibang
dako.

c. Subalit kung gagawin mo [tatalikod ka], ikaw
ay hahantong sa paghahanap sa dako na kung
saan ay hindi mo Siya matatagpuan –
sapagkat ang Kanyang Salita at katotohanan
ay wala roon.

3. Huwag nawa natin itong gawin kailanman.
a. Patuloy mong hanapin si Jesu-Cristo sa

pamamagitan ng pagiging matapat na mga
miyembro [ng iglesya] na kung saan ay
naruroon ang katotohanan. 

b. Sapagkat kailangan natin ang katotohanan –
ang katotohanang nagliligtas, at nagpapalaya
sa atin (Juan 8:32).

III. Ang Hiwatig na Paggaganyak
A. Panghuli, sinasabi ng talatang 62 na ang sinumang

lilingon ay “hindi karapatdapat para sa kaharian ng
Diyos.”  Binibigyan tayo nito ng hiwatig na pagganyak.

B. Una sa lahat, kung ang isa ay hindi “karapatdapat,” ang
taong iyan ay hindi “kapaki-pakinabang.”
1. Sinasabi ni Cristo na ang di karapatdapat na tao ay

“walang pakinabang” sa Kanyang iglesya at
kaharian.  Ang nasabing tao ay walang pakinabang
sa iglesya, o sa ibang mga miyembro.

2. Ipinahihiwatig nito na ang isa na hindi lumilingon
ay “karapatdapat” at “may pakinabang” sa kaharian
ni Cristo.
a. Magagamit ni Cristo ang nasabing mga tao sa

Kanyang iglesya at kaharian. At gagamitin
sila ni Cristo.

b. Gagamitin ka Niya upang magpatotoo sa iba.
c. Gagamitin ka Niya bilang isang maka-diyos

na asawang lalaki at babae.
d. Gagamitin ka Niya bilang isang magulang.
e. Gagamitin ka Niya upang tumulong sa

Kanyang kaharian sa pamamagitan ng
pagbibigay.

f. Gagamitin ka Niya upang magpasigla at
tumulong sa mga kapwa mananampalataya.

3. Ito ay isang pagganyak na maging matapat sa mga
utos ni Cristo sa ating teksto. Sapagkat ano pa ba
ang maaaring higit na mahalaga kaysa maging
kapaki-pakinabang kay Jesu-Cristo at magamit
Niya?
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C. But there is more.  For, to be “unfit”
means one does not belong in the
kingdom of God.
1. Christ spoke of this in Lk 14:26-27.

a. He did not simply say: “Such
a person is not a very good
disciples!”  But: “Such an one
cannot be My disciple!”

b. One who turns his back on
Christ, and never repents of
this sin, shows that he never
was in the kingdom.

c. Stated forcefully in I Jn. 2:19.
2. This has a positive implication.

a. One who follows Christ and
doesn’t look back, shows he
has, by God’s grace, a rightful
place in Christ’s Kingdom.

b. His life of following Christ
faithfully is an evidence that
he is indeed a child of God.

3. This too is motivation to be faithful
a. For it means that in the way of

obeying Christ’s instruction in
our text, we receive assurance
that we belong to Him and are
in His eternal kingdom.

b. And who does not want that?
Who wants to live a miserable
life of wondering: “Am I, or
am I not, in the kingdom?”

c. When you follow Jesus, and
don’t look back, you able to
be confident of your salvation.

Conclusion:
1. None of us does this perfectly.  Every child of

God looks back at times.  We all at times fall
into sins of doctrine.  We commit sins in our
lives.
a. But part of following Christ is that when

we sin, we turn away from it and look
again to our Savior.

b. And in love for us, He graciously
forgives.  And in love, He gives us
strength to overcome our sins.

2. May Christ strengthen you to be faithful.  Put
your hands to the plow, and don’t look back.
Then, by God’s grace, you will be a useful,
fruitful, and God-glorifying disciple of Christ.

C. Subalit may higit pa. Sapagkat, ang maging “di-
karapatdapat” ay nangangahulugang ang isa ay hindi
nabibilang sa kaharian ng Diyos.
1. Sinalita ito ni Cristo sa Lucas 14:26-27.

a. Hindi Niya simpleng sinabi: “Ang nasabing
tao ay hindi talagang mabuting alagad!
Subalit sinabi Niya: “Ang nasabing tao ay
hindi maaaring maging Aking alagad!”

b. Ang isang tumatalikod kay Cristo, at hindi
kailanman nagsisisi sa kasalanan ng
paglingon, ay nagpapakita na hindi siya
nabibilang kailanman sa kaharian.

c. Ito ay napakalakas na sinabi sa I Juan 2:19.
2. Ito ay may isang positibong implikasyon.

a. Ang isang sumusunod kay Cristo at hindi
lumilingon, ay nagpapakitang siya’y
nagtataglay, sa biyaya ng Diyos, ng isang
marapat na dako sa Kaharian ni Cristo.

b. Ang kanyang buhay ng matapat na pagsunod
kay Cristo ay isang ebidensya na siya ay
tunay ngang anak ng Diyos.

3. Ito man ay isang pagganyak na maging matapat.
a. Sapagkat ito ay nangangahulugan na sa daan

ng pagsunod sa mga payo ni Cristo sa ating
teksto, tayo ay nakatatanggap ng katiyakang
Kanya at nangasa Kanyang walang hanggang
kaharian.

b. At sino ba ang ayaw niyan? Sino ang sa halip
ay magnanais na mamuhay ng isang
miserableng buhay ng pagtataka: “Ako ba ay
nasa sa o wala, sa kaharian?”

c. Kapag sumusunod ka kay Jesus, at di
lumilingon, magagawa mong magtiwala sa
iyong kaligtasan.

Konklusyon:
1. Walang sinuman sa atin ang nakagagawa nito ng sakdal. Ang

bawat anak ng Diyos ay lumilingon minsan. Tayo ay
nahuhulog sa mga kasalanan patungkol sa doktrina.
Nakakamit natin ang mga kasalanan sa ating mga buhay.
a. Subalit bahagi ng pagsunod kay Cristo ay na kapag tayo

ay nagkakasala, lumalayo tayo rito at tayo’y muling
tumitingin sa ating Tagapagligtas.

b. At sa Kanyang pag-ibig sa atin, mabiyaya Niya tayong
pinatatawad. At sa pag-ibig, binibigyan Niya tayo ng
lakas upang mapagwagian ang kasalanan.

2. Harinawang palakasin ka ni Cristo na maging matapat.
Humawak ka sa araro, at huwag kang lilingon. At, sa biyaya
ng Diyos, ikaw ay magiging kapaki-pakinabang, mabunga, at
mapagluwalhati sa Diyos na alagad ni Cristo.


