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Ang Teksto ng Sermon: MARCOS 10:13-16 Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary

Introduction:

1. In verses 1-12 of this chapter, we are told

that Jesus was busy teaching the people

important truths.

a. He was teaching them concerning

marriage.  That marriage is permanent.

That divorce is forbidden.  That

remarriage is wrong – unless one’s

spouse has died.

b. He also taught the people that marriage

is a blessed relationship.  A man and

woman are joined together by God.

They leave their parents, and they

become one flesh.

2. But although He was busy teaching, Jesus

had time for children.  When parents brought

their children to Him, Jesus received them.

He shows that children of believers are

precious and important to Him.

3. Godly parents must be like Jesus Christ.

a. Parents must view their children as

precious gifts from God.  Children should

be important to you.

b. Parents must have a great interest in

their children – in the spiritual good of

those children.

c. And therefore parents must be diligent

in the calling to bring their children to

Jesus Christ.

BRINGING YOUR CHILDREN TO JESUS

I. What Jesus Commands

II. How Parents Do This

III. The Lord’s Blessing

I. What Jesus Commands

A. Verse 13 mentions that “young children”

were brought to Jesus.

1. We must keep in mind the fact that

these were the children of

believers.

a. This is clear from what the

parents wanted.

(1) They brought these

children because they

wanted Jesus to touch

and bless them.

(2) Matt. 19:13 says they

wanted Him to “put His

hands on them & pray.”

b. Why did these parents do this

and desire this?

Panimula:

1. Sa mga talatang 1-12 ng kapitulong ito, sinabi sa atin na si

Jesus ay abala sa pagtuturo sa mga tao tungkol sa

mahalagang mga katotohanan.

a. Nagturo Siya sa kanila patungkol sa pag-aasawa.  Na

ang pag-aasawa ay permanente.  Na ang diborsyo ay

ipinagbabawal.  Na ang pag-aasawang muli ay mali –

malibang ang asawa ay patay na.

b. Itinuro din Niya sa mga tao na ang pag-aasawa ay

isang pinagpalang relasyon.  Ang isang lalaki at babae

ay pinagsama ng Dios.  Kanilang iiwanan ang kanilang

mga magulang, at sila ay magiging isang laman.

2. Subalit kahit Siya ay abala sa pagtuturo, si Jesus ay may

panahon pa rin sa mga bata.  Tinanggap ni Jesus ang mga

bata, nang dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak

sa Kanya.

3. Ang mga magulang na maka-Dios ay dapat maging tulad

kay Jesu Cristo.

a. Dapat tanawin ng mga magulang ang kanilang mga

anak bilang mahalagang mga kaloob na buhat sa Dios.

Dapat maging mahalaga sa iyo ang mga anak.

b. Ang mga magulang ay dapat may malaking interes sa

kanilang mga anak – sa kabutihang espiritual ng mga

batang iyon.

c. Samakatuwid ang mga magulang ay dapat maging

masipag sa pagkatawag na dalhin ang kanilang mga

anak kay Jesu Cristo.

DALHIN ANG INYONG MGA ANAK KAY JESUS

I. Ano ang Ipinag-uutos ni Jesus

II. Paano ito Gagawin ng mga Magulang

III. Ang Pagpapala ng Panginoon

I. Ano Ang Ipinag-uutos Ni Jesus

A. Binabanggit ng talatang 13 na ang “mga bata” ay

dinala kay Jesus.

1. Ating panatilihin sa isipan ang katotohanan na

ang mga ito ay anak ng mga mananampalataya.

a. Ito ay malinaw ayon sa ninanais ng mga

magulang.

(1) Kanilang dinala ang mga batang ito

dahil nais nila na mahawakan at

pagpalain ang mga ito ni Jesus.

(2) Sinasabi ng Mateo 19:13 na nais nila

na Kanyang “ipinatong ang mga

kamay sa kanila at binasbasan sila.”

b. Bakit ginawa at ninais ito ng mga

magulang?
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c. They did it because they

believed Jesus was the

Messiah.

(1) They believed He had

come to earth to save

His people.

(2) They believed He was

their Savior, Who came

to earth to save them.

(3) And they also believed

He had come to earth to

save their children too.

d. Thus these children were the

children of those in His

audience who believed in

Jesus.  They were the

children of believers.

e. And that is true of you and

your children, too.  Therefore,

as believers, it is also your

desire that Jesus would bless

your children.  You bring

them to Him in order that He

would do that.

2. As the parents bring their children,

Jesus’ disciples try to stop them.

a. They say to the parents: “Go

away!  Don’t interrupt Jesus!

He is busy teaching!  He has

more important things to do

than to bless your children!

Just leave Him alone!”

b. But Jesus was very displeased

with the disciples for trying to

stop the parents.  It grieved

Him that they would get in

the way of parents who

wanted Him to bless their

children.

c. He rebukes the disciples.  He

says: “You are in the wrong –

not the parents!”

(1) “In spite of being very

busy, I always have time

for the children of

believers.”

(2) “They are precious

covenant children.  They

are important to Me.”

(3) “Suffer and allow them

to come to Me.  Do not

forbid or stop them.”

3. That is His command to believing

parents today.  He says to you:

“Bring your children to Me.  Do not

stop them, or get in their way.

c. Ginawa nila ito dahil sila ay naniwala na si

Jesus ang Mesias.

(1) Sila ay naniwala na Siya ay dumating

sa mundo upang iligtas ang Kanyang

bayan.

(2) Sila ay naniwala na Siya ang

Tagapagligtas, na Siyang dumating sa

mundo upang iligtas sila.

(3) At sila rin ay naniwala na Siya ay

dumating sa mundo upang iligtas din

ang kanilang mga anak.

d. Ang mga batang ito ay anak nila na

Kanyang tagapakinig na silang naniwala kay

Jesus.  Sila ay mga anak ng mga

mananampalataya.

e. At ito ay tunay sa iyo at sa iyong mga anak

d i n .  K a y a  n g a ,  b i l a n g  m g a

mananampalataya, ito rin ang iyong

pagnanais na mapagpala ang iyong mga

anak ni Jesus.  Dalhin sila sa Kanya upang

magawa Niya iyan.

2. Habang dinadala ng mga magulang ang kanilang

mga anak, pinigilan sila ng mga alagad ni Jesus.

a. Sinabi nila sa mga magulang:  “Alis d’yan!

Huwag ninyong gambalain si Jesus!  Abala

Siya sa pagtuturo!  Marami pa Siyang mas

mahalagang bagay na gagawin kaysa sa

pagpalain ang inyong mga anak!  Iwanan

ninyo Siyang mag-isa!”

b. Subalit si Jesus ay hindi natuwa sa mga

alagad dahil sa pagtatangkang pigilan ang

mga magulang.  Nakapagpalungkot sa

Kanya na hinadlangan nila ang mga

magulang na nagnais na Kanyang pagpalain

ang kanilang mga anak.

c. Kaya Kanyang sinaway ang mga alagad.

Sinabi Niya:  “Kayo ang nasa mali – hindi

ang mga magulang!”

(1) “Sa kabila ng sobrang abala, palagi

Akong may panahon para sa mga

anak ng mga mananampalataya.”

(2) “Sila ay mahalagang mga anak sa

tipan.  Sila ay importante sa Akin.”

(3) “Hayaan ninyo silang lumapit sa Akin.

Huwag ninyong pagbawalan o pigilan

sila.”

3. Ito ang Kanyang utos sa mga magulang na

sumasampalataya ngayon.  Sinasabi Niya sa iyo:

“Dalhin ninyo ang inyong mga anak sa Akin.

Huwag ninyo silang pigilan, o harangan man.
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Actively bring them to Me so I may

bless them.”

B. What does it really mean to bring your

little children to Jesus?

1. There are two verses in the Bible

that explain this for us.

a. Both verses mention “coming”

to Jesus.  They explain what

it means for anyone to come

to Jesus, or for anyone to be

brought to Jesus.

b. The first is Matthew 11:28-

29.  This text shows us that

to come to Jesus is to seek

forgiveness and salvation in

Him.

c. The second text is John

6:35.  This text teaches that

to come to Jesus is the

spiritual activity of believing in

Him.

2. Thus, to come to Jesus is to seek,

and believe, and trust in Him as

your Savior.

a. It is to believe that He

suffered and died to save you

from sin and hell.

b. It is to be confident that you

have forgiveness and eternal

life through Him.

3. Therefore, bringing your children to

Jesus means you teach them about

Jesus as their Savior.  In all that

you do for your children, and in all

that you teach them, your goal is

that they might know and believe

in Jesus, and be saved by Him.

II. How Parents Do This

A. How do you parents do this?  How

should you bring your children to Jesus

Christ?

1. You who are parents realize you

cannot save your children.  You

cannot change their hearts.

a. You cannot make your

children see their sins, and be

sorry for them, and seek

forgiveness.

b. You cannot make your

children believe and trust in

Jesus as their Savior and

Lord.

Aktibo ninyong dalhin sila sa Akin upang

mapagpala Ko sila.”

B. Ano ba ang ibig sabihin na dalhin ninyo ang mga

maliliit na bata kay Jesus?

1. May dalawang mga talata sa Biblia na

nagpapaliwanag nito para sa atin.

a. Parehong binanggit ng mga talata ang

“paglapit” kay Jesus. Kanilang ipinapa-

liwanag kung ano ang kahulugan nito sa

sinomang lalapit kay Jesus, o sa sinomang

dinala kay Jesus.

b. Ang una ay sa Mateo 11:28-29.  Ang

tekstong ito ay nagpapakita sa atin na ang

paglapit kay Jesus ay pagnanais ng

kapatawaran at kaligtasan sa Kanya.

c. Ang pangalawang teksto ay sa Juan 6:35.

Ang tekstong ito ay nagtuturo na ang

paglapit kay Jesus ay ang espiritual na

gawain na pagsampalataya sa Kanya.

2. Kaya nga, ang paglapit kay Jesus ay pagnanais,

at pagsampalataya, at pagtitiwala sa Kanya

bilang iyong Tagapagligtas.

a. Ito ay ang pagsampalataya na Siya ay

nagdusa at namatay upang iligtas ka mula

sa kasalanan at sa impiyerno.

b. Ito ay pagtitiwala na ikaw ay may

kapatawaran at buhay na walang hanggan

sa pamamagitan Niya.

3. Samakatuwid, ang pagdadala ng inyong mga

anak kay Jesus ay ibig sabihin ituturo mo sa

kanila ang tungkol kay Jesus bilang kanilang

Tagapagligtas.  Sa lahat iyong gagawin sa iyong

mga anak, at sa lahat ng iyong ituturo sa kanila,

ang iyong layunin ay ang malaman at

sampalatayanan nila si Jesus, at maligtas dahil sa

Kanya.

II. Paano Ito Gagawin Ng Mga Magulang

A. Paano ninyo gagawin ito mga magulang?  Paano ninyo

dadalhin ang inyong mga anak kay Jesu Cristo?

1. Inyong maiisip mga magulang na hindi ninyo

magagawang iligtas ang inyong mga anak.  Hindi

ninyo mababago ang kanilang mga puso.

a. Hindi ninyo magagawang maipakita ang

mga kasalanan ng inyong mga anak, at

malungkot sa kanila, at magnais ng

kapatawaran.

b. Hindi ninyo magagawang mapaniwala ang

inyong mga anak at magtiwala kay Jesus

bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon.
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2. But there are certain things that

parents can do, and must do, in

bringing their children to Jesus.

a. And when you do these

things, God will use you, and

what you do, to save your

children.

b. When you do these things,

God will use it to make your

children believe and trust in

Jesus.

3. What are those things you parents

should do?

B. One way you bring your children to

Jesus is by what you teach them in your

homes.

1. You bring them by speaking to

them and teaching them about

spiritual things.

a. The Christian home is one in

which parents and their

children love and serve God.

Joshua 24:15.

b. The Christian home is one in

which parents teach their

children about God’s works –

His creation, His providence,

His sovereignty, His salvation

through Jesus Christ, etc.

c. The Christian home is one in

which parents read the Bible

to their children.  They do

that every day.  They also

explain God’s Word to their

children.

d. The Christian home is one in

which parents pray with their

children – giving thanks to

God, bringing all their needs

to Him, seeking forgiveness,

etc.

2. Perhaps most important of all is

this – that Christian parents teach

their children about sin.

a. How do you do this?  You do

it by your discipline of your

children.  When they sin, you

may not ignore their sin.  You

must correct them.

2. Subalit may ilang mga bagay na magagawa ng

mga magulang, at nararapat gawin, sa

pagdadala sa kanilang mga anak kay Jesus.

a. At kapag ginawa ninyo ang mga bagay na

ito, gagamitin ka ng Dios, at kung ano ang

gagawin mo, upang iligtas ang iyong mga

anak.

b. Kapag ginawa ninyo ang mga bagay na ito,

g a g a m i t i n  i t o  n g  D i o s  u p a n g

sumampalataya ang inyong mga anak at

magtiwala kay Jesus.

3. Ano ang mga bagay ang dapat mong gawin

bilang mga magulang?

B. Isang paraan upang dalhin ang inyong mga anak kay

Jesus ay sa pamamagitan ng iyong pagtuturo sa

inyong mga tahanan.

1. Dinadala mo sila sa pamamagitan ng pagsasabi

at pagtuturo sa kanila tungkol sa mga bagay na

espiritual.

a. Ang Cristianong tahanan ay isa dito upang

mahalin at paglingkuran ng mga magulang

at kanilang mga anak ang Dios.  Josue

24:15.

b. Ang Cristianong tahanan ay isa dito kung

saan tinuturuan ng mga magulang ang

kanilang mga anak tungkol sa mga gawa ng

Dios – sa Kanyang paglikha, sa Kanyang

probidensya, sa Kanyang pagka-Soberano,

sa Kanyang pagliligtas sa pamamagitan ni

Jesu Cristo, at iba pa.

c. Ang Cristianong tahanan ay isa dito kung

saan binabasa ng mga magulang ang Biblia

sa kanilang mga anak.  Ginagawa nila ito

araw-araw.  Kanilang ipinapaliwanag din sa

kanilang mga anak ang Salita ng Dios.

d. Ang Cristianong tahahan ay isa dito kung

saan nananalangin ang mga magulang

kasama ang kanilang mga anak –

nagpapasalamat sa Dios, dinadala ang lahat

ng kanilang mga pangangailangan sa

Kanya, nagnanais ng kapatawaran, atbp.

2. Marahil ang pinakamahalaga sa lahat ng ito – ay

ang pagtuturo ng mga Cristianong magulang sa

kanilang mga anak patungkol sa kasalanan.

a. Paano mo gagawin ito?  Gagawin mo ito sa

pamamagitan ng iyong disiplina sa iyong

mga anak.  Hindi mo babaliwalain ang

kanilang kasalanan kapag sila ay

nagkakasala.  Dapat mong ituwid sila.
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b. If your child tells a lie, you

make clear to him that’s

wrong.  If he uses bad words,

you command him not to.  If

your children fight, you stop

them.

c. When you do this, you make

clear to them that what they

did is not only displeasing to

you, but also to God.  They

have sinned against Him.

d. Your children learn from this

that they need forgiveness

from God – that they need

Jesus Christ to save them.

3. In summary, your home should be

one where you focus on spiritual

instruction.

a. The focus is not that your

children succeed in this world.

The focus is not that they get

a good name, or have a good

job, or receive a good

income.

b. But the focus is spiritual.

Your desire and goal is that

your children come to know

God, and to know Jesus

Christ.  That is the most

important thing for them.

4. When you are faithful in all these

things, then you are bringing your

children to Jesus.

a. They learn about Him.  They

become interested in Him.

They see their need of Him.

And by God’s work in them,

your children will seek and

trust in Jesus Christ.

b. That will not happen if you do

not teach your children the

things of God.  But when you

do, God will use that

instruction to save your

children.

C. A second, and more important way of

bringing your children to Jesus is that

you bring them to church.

1. Church is not only for adults.

a. Some people and churches

today think church is only for

adults.  They have a “regular”

church service for adults, and

a separate “children’s church”

for the children.

b. Kapag nagsasabi ng kasinungalingan ang

iyong anak, linawin mo sa kanya na mali

ito.  Kapag gumagamit siya ng

masasamang salita, utusan mo siya na

huwag gawin ito.  Pigilan mo sila, kapag

ang iyong mga anak ay nag-aaway.

c. Kapag ginawa mo ito, nagiging malinaw sa

kanila na ang ginawa nila ay hindi lang

kawalang galang sa iyo, kundi maging sa

Dios.  Sila ay nagkasala laban sa Kanya.

d. Matututunan ng iyong mga anak mula dito

na kailangan nila ang kapatawarang buhat

sa Dios – na kailangan nila si Jesu Cristo

upang maligtas sila.

3. Sa kabuuan, ang iyong tahanan ay dapat siyang

nakatuon sa espiritual na pagtuturo.

a. Hindi ang maging matagumpay sa

sanlibutan ng iyong mga anak ang dapat

pag-ukulan.  Hindi dapat pag-ukulan ang

magtamo ng mabuting pangalan, o isang

mabuting hanap-buhay, ang tumanggap ng

mabuting kabuhayan.

b. Kundi ang pagtuunan ay ang espiritual.

Ang iyong pagnanais at layunin ay ang

makilala ng iyong mga anak ang Dios, at

ang makilala si Jesu Cristo.  Ito ang

pinakamahalagang bagay sa kanila.

4. Kapag ikaw ay matapat sa lahat ng mga bagay

na ito, ibig sabihin dinadala mo ang iyong mga

anak kay Jesus.

a. Malalaman nila ang patungkol sa Kanya.

Sila ay magiging interesado sa Kanya.

Makikita nila ang kanilang pangangailangan

sa Kanya.  At sa pagkilos ng Dios sa kanila,

ang iyong mga anak ay maghahanap at

magtitiwala kay Jesu Cristo.

b. Hindi ito mangyayari kung hindi mo

tuturuan ang iyong mga anak ng mga

patungkol sa Dios.  Subalit kapag ginawa

mo ito, gagamitin ng Dios ang pagtuturo na

iyan upang iligtas ang iyong mga anak.

C. Ang pangalawa at mas mahalagang paraan ng

pagdadala sa iyong mga anak kay Jesus ay ang

pagdadala sa kanila sa iglesia.

1. Ang iglesia ay hindi lamang sa matatanda.

a. Iniisip ng ilang mga tao at iglesia ngayon na

ang iglesia ay sa matatanda lamang.  Kaya

sila ay may “regular” na gawain sa iglesia

para sa mga matatanda, at hiwalay na

“gawain sa mga bata” para sa kanilang mga

anak.
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b. But this is not proper.  The

Reformed and biblical way of

worshiping God is that God’s

people come to church and

worship Him as families.

c. And this means that parents

should always bring their

children with them to church.

2. Jesus teaches us this in our text.

a. The disciples wanted parents

to leave their children at

home.  The disciples said:

“Jesus is teaching important

things to adults, and does not

have time for children!”

b. But Jesus rebuked the

disciples.  He made very clear

that children must also be in

His audience.  He made very

clear that children must also

hear His preaching and

teaching.

c. He said: “Let believing

parents bring their children to

Me!  Don’t forbid them from

coming!  Bring children to Me

so they can hear My Word

and receive My blessing!”

3. This is necessary for our children.

a. They need to be in church

because they need to hear

the preaching of God’s Word.

(1) That preaching is a

means of grace.  That

preaching is what Christ

uses to save His people.

(2) A  pe rson  canno t

normally be saved

without hearing the

preaching of the gospel.

Romans 10:14-15.

b. Our children need to be here

(every Sunday) for the sake

of their eternal salvation.

(1) If they do not come,

they will not hear the

Word which is powerful

to save – Romans

1:16.

(2) If we do not bring them,

they will not have the

Spirit’s work in their

hearts to cause them to

believe in Jesus Christ.

b. Subalit hindi ito ang tama.  Ang Reformed

at biblikal na paraan ng pagsamba sa Dios

ay ang paglapit ng iglesia at pagsamba sa

Kanya bilang isang pamilya.

c. At ibig sabihin nito ay ang palagiang

pagdadala ng mga magulang sa kanilang

mga anak kasama nila sa iglesia.

2. Tinuturuan tayo nito ni Jesus sa ating teksto.

a. Ang gusto ng mga alagad ay iwanan ng

mga matatanda ang kanilang mga anak sa

tahanan.  Sinabi ng mga alagad:  “Si Jesus

ay nagtuturo ng mahahalagang bagay sa

matatanda, at wala itong oras para sa mga

bata!”

b. Subalit sinaway ni Jesus ang mga alagad.

Nilinaw Niya na ang mga bata ay dapat

tagapakinig din Niya.  Ginawa Niyang

napakalinaw na dapat din madinig ng mga

bata ang Kanyang pangangaral at

pagtuturo.

c. Sinabi Niya: “Hayaan ninyong dalhin ng

mga mananampalatayang magulang ang

kanilang mga anak sa Akin!  Huwag

ninyong pagbawalan sila na makalapit!

Dalhin ninyo ang mga bata sa Akin upang

narinig nila ang Aking Salita at tumanggap

ng Aking pagpapala!”

3. Ito ay lubhang kailangan ng ating mga anak.

a. Kailangang sila ay nasa iglesia dahil

kailangan nilang marinig ang pangangaral

ng Salita ng Dios.

(1) Na ang pangangaral ay pamamaraan

ng biyaya.  Na ang pangangaral ay

siyang ginagamit ni Cristo upang

iligtas ang Kanyang bayan.

(2) A ng  i s a ng  t a o  a y  h ind i

pangkaraniwang naligtas nang wala

ang pagkarinig ng pangangaral ng

ebanghelyo.  Roma 10:14-15.

b. Kailangang narito ang ating mga anak

(tuwing Linggo) alang-alang sa kanilang

walang hanggang kaligtasan.

(1) Kung hindi sila darating, hindi nila

m a r i r i n i g  a n g  S a l i t a  n a

makapangyarihan upang magligtas –

Roma 1:16.

(2) Kung hindi natin sila dadalhin, hindi

sila magkakaroon ng pagkilos ng

Espiritu sa kanilang mga puso upang

m ag ing  dah i lan  ng  kan i lang

pananampalataya kay Jesu Cristo.
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4. Please note, it is crucially important

that parents be an example to their

children in this regard.

a. Children learn so much from

your example.

(1) They will do the things

you do.  They will be

interested in the things

you are interested in.

(2) They will watch the

television shows you

watch.  They will listen

to the same music.

(3) They will imitate your

speech – either the bad

words you use, or the

good words you use.

(4) And usually they will

have the same attitude

to church and spiritual

things that you have.

b. If parents do not have much

time for church, children will

not have much time for and

interest either.  If parents are

not eager to attend church on

Sunday, children will not be

eager either.  If you’d rather

be somewhere else, your

children will also rather not be

here.

c. Parents need to be a good

example, and not a bad one.

Let us make coming to church

an important activity – then

by God’s grace it will also be

important to your children.

D. This is what God requires.  May we bring

our children to Jesus by what we teach

them in our homes.  May we bring our

children to Jesus by bringing them to

church.  May the Lord find us faithful.

III. The Lord’s Blessing

A. In all that you do as parents, you need

to pray a lot – to pray especially for

God’s blessing.

1. Your desire is that your children be

saved.  It will be your greatest joy

as a parent that your children love

God, and believe in Jesus Christ,

and grow up as children who obey

Him.

4. Pansinin natin, na napakahalaga na ang mga

magulang ay maging isang halimbawa sa

kanilang mga anak tungkol dito.

a. Matututo ang ating mga anak mula sa iyong

halimbawa.

(1) Gagawin nila ang mga bagay na

ginawa mo.  Sila ay magiging

interesado sa mga bagay na

interesado ka.

(2) Sila ay manonood ng mga palabas sa

telebisyon na pinapanood mo.  Sila ay

makikinig sa parehong musika.

(3) Gagayahin nila ang iyong pagsasalita

– maging ito man ay masasamang

salita na ginagamit mo, o mabubuting

salita na ginagamit mo.

(4) At madalas, sila ay may kaparehong

kaasalan sa iglesia at sa mga bagay na

espiritual na gaya mo.

b. Kung ang mga magulang ay walang

masyadong panahon sa iglesia, ang mga

anak ay wala din masyadong panahon at

interes dito.

(1) Kung walang pagpupumilit ang mga

magulang na magtungo sa iglesia,

ganun din ang mga anak.

(2) Kung mas gusto mo na wala dito, ang

iyong mga anak ay wala rin dito.

c. Kailangang maging mabuting halimbawa

ang mga magulang, at hindi ang maging

masama.  Gawin natin na ang pagtungo sa

iglesia ay isang mahalagang gawain – kung

gayon sa pamamagitan ng biyaya ng Dios

ito rin ay magiging mahalaga sa iyong mga

anak.

D. Ito ang hinihingi ng Dios.  Atin nawang dalhin ang

ating mga anak kay Jesus sa pamamagitan ng ating

itinuturo sa kanila sa ating mga tahanan.  Atin nawang

dalhin ang ating mga anak kay Jesus sa pamamagitan

ng pagdadala sa kanila sa iglesia.  Matagpuan nawa

tayong matapat ng Panginoon.

III. Ang Pagpapala ng Panginoon

A. Sa lahat ng inyong mga ginagawa bilang mga

magulang, kailangan mong dumalangin ng husto –

ipanalangin lalo na para sa pagpapala ng Dios.

1. Ang hangarin mo ay ang maligtas ang iyong mga

anak.  Ito ang magiging malaking kagalakan mo

bilang magulang na minamahal ng iyong mga

anak ng Dios, at sumasampalataya kay Jesu

Cristo, at lumalaking mga anak na sumusunod sa

Kanya.
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2. But you yourself cannot save your

children.  You cannot change their

hearts.  You cannot make them

believe.  You cannot make them

holy.

3. You need to ask God to work in

your children.  He alone can

change them.  You need to pray:

“Father in heaven, work mightily in

the hearts of my children, and save

them!”

B. Our text mentions that God is pleased to

answer this prayer.  He is pleased to

bless what parents do.

1. Verse 16 states that Jesus took

those children to Himself, and

blessed them.

2. This was not a physical or earthly

blessing.  It was a spiritual

blessing.

a. It was a blessing that had

eternal significance for those

children.

(1) For when Jesus blesses

someone, He blessed

them with salvation.

(2) He did that with these

children.  He gave them

His grace and His Spirit.

(3) Jesus changed their

hearts.  He worked faith

in them.  He gave them

eternal life.

b. Because of His blessing, they

were saved.  Because of His

blessing, they would say: “I

know, and love, and trust in

the Lord Jesus Christ.”

3. Jesus blesses your children by

blessing what you do as parents

when you bring them to Him.

a. As you teach your children

from the Word of God in your

homes, Jesus uses that to

teach them about Him, to

humble them, and to lead

them to trust in Him for their

salvation.

b. As you bring your children to

church every Sunday, Jesus

uses that for their eternal,

spiritual good.  The preaching

works faith in them.  The

preaching saves them.

2. Subalit hindi mo maililigtas sa iyong sarili ang

iyong mga anak. Hindi mo mababago ang

kanilang mga puso.  Hindi mo sila mapapaniwala.

Hindi mo sila mapapabanal.

3. Kailangan mong hingin sa Dios na kumilos sa

iyong mga anak. S iya lamang ang

makapagbabago sa kanila.  Kailangan mong

dumalangin:  “Ama naming nasa langit, Kayo po

ay makapangyarihan kumilos sa puso ng aking

mga anak, at iligtas sila!”

B. Binabanggit ng ating teksto na ang Dios ay nalugod na

tugunin ang panalanging ito.  Siya ay nalugod na

pagpalain ang ginagawa ng mga magulang.

1. Isinasaad ng talatang 16 na kinuha ni Jesus ang

mga bata sa Kanyang sarili, at pinagpala sila.

2. Hindi ito pisikal o panlupang pagpapala.  Ito ay

espiritual na pagpapala.

a. Ito ay pagpapalang may walang hanggang

kahalagahan sa mga bata.

(1) Dahil kapag pinagpapala ni Jesus ang

sinoman, pinagpapala Niya ito na may

kaligtasan.

(2) Ginawa Niya iyan sa mga bata.

Kanyang binigyan sila ng Kanyang

biyaya at Kanyang Espiritu.

(3) Binago ni Jesus ang kanilang mga

p u s o .  G u m a w a  S i y a  n g

pananampalataya sa kanila.  Binigyan

Niya sila ng walang hanggang buhay.

b. Dahil sa pagpapala Niya, sila ay naligtas.

Dahil sa Kanyang pagpapala, masasabi nila:

“Kilala ko, at minamahal ko, at

pinagtitiwalaan ko ang Panginoong Jesu

Cristo.”

3. Pinagpapala ni Jesus ang inyong mga anak sa

pamamagitan ng pagpapala na ginawa ninyo

bilang mga magulang nang dalhin natin sila sa

Kanya.

a. Sa iyong pagtuturo sa iyong mga anak

buhat sa Salita ng Dios sa inyong mga

tahanan, ginagamit ito ni Jesus para turuan

sila patungkol sa Kanya, upang ibaba sila,

at upang ihatid sila sa pagtitiwala sa Kanya

para sa kanilang kaligtasan.

b. Sa inyong pagdadala ng inyong mga anak

sa iglesia tuwing Linggo, ginagamit ni Jesus

ito sa kanilang walang hanggang espiritual

na kabutihan.  Ang pangangaral ay

gumagawa sa kanila ng pananampalataya.

Inililigtas sila ng pangangaral.
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c. That is something amazing –

that Christ uses what weak

and sinful parents do in order

to save children eternally.

C. Notice, in conclusion, that the Word of

God gives you the confidence that you

will receive this blessing.

1. You may have that confidence

because of God’s promise to save

you and your seed.

a. That promise is given in

Genesis 17:7.

b. That promise is repeated in

Acts 2:39.

2. What a wonderful promise.  And

what a blessing that God fulfils it.

a. Jesus Christ died on the cross

to save, not only adults, but

also children.

b. He normally works that

salvation in them when they

are still little children.

c. He gives them His love, and

forgiveness, and peace, and

joy, and hope, and eternal

life.

d. He sovereign receives them

and blesses them with

salvation.  He sovereignly

saves them.

3. May that be an encouragement

and an incentive to you as parents.

a. May it encourage you to be

faithful in all that you teach

your children in your homes.

b. May it encourage you to be

faithful in bringing your

children to church every

Sunday.

Suffer your children to come to Jesus Christ.  Do

not forbid them from coming.  Do not get in their

way.  Be diligent in leading them to Jesus Christ

their Savior.  And may God bless that and use it to

save your children.

c. Ito ay bagay na kahanga-hanga – na

ginagamit ni Cristo ang mahina at

makasalanang mga magulang upang iligtas

ang inyong mga anak sa walang hanggan.

C. Pansinin mo, sa pagtatapos, na ang Salita ng Dios ay

ibinibigay sa inyo na may katiyakan na tatanggapin

mo ang pagpapala nito.

1. Ikaw ay may katiyakang dito dahil sa pangako ng

Dios na ililigtas ka at ang iyong binhi.

a. Na ang pangakong ito ay ibinigay sa

Genesis 17:7.

b. Na ang pangakong ito ay inulit sa Mga

Gawa 2:39.

2. Isang kahanga-hangang pangako.  At isang

pagpapala ito na tinutupad ng Dios.

a. Si Jesu Cristo ay namatay sa krus upang

iligtas, hindi lamang ang mga matatanda,

kundi gayon din ang mga bata.

b. Siya ay pangkaraniwang gumagawa ng

pagliligtas sa kanila habang sila ay maliliit

pang mga bata.

c. Binibigyan Niya sila ng pag-ibig,

kapatawaran, at kapáyapaan, at kagalakan,

at pag-asa, at buhay na walang hanggan.

d. Soberanong tinatanggap Niya sila at

pinagpapala sila na may kaligtas.

Soberanong inililigtas Niya sila.

3. Maging pampalakas-loob nawa at isang

pampasigla ito sa inyo bilang mga magulang.

a. Mahimok nawa kayo nito na maging

matapat sa lahat ng inyong pagtuturo sa

inyong mga anak sa inyong mga tahanan.

b. Mahimok nawa kayo nito na matapat

ninyong dalhin ang inyong mga anak sa

iglesia tuwing Linggo.

Pagtiisan ninyong ilapit ang inyong mga anak kay Jesu Cristo.

Huwag silang pagbawalang makalapit.  Huwag kayong humarang

sa kanilang daanan.  Maging masikap sa paghahatid sa kanila

kay Jesu Cristo na kanilang Tagapagligtas.  At pagpalain nawa ito

ng Dios at gamitin ito upang iligtas ang iyong mga anak.


