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Ang Teksto ng Sermon: AWIT 127:3 Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Ang Pagbasa ng Kasulatan: Awit 127

Introduction:

1. The theme of this Psalm is stated in verse 1.

a. This means that you cannot build your

own homes.  You cannot guarantee

success in having a Christian and godly

home.

b. The only reason you are able to have a

Christian home is because of God.  He

builds your homes for you and your

children.

c. All that you do is useless, unless God

works and gives His blessing.

2. One way in which God builds and blesses a

Christian home is by giving children – verse 3.

a. We know that not every home receives

this blessing.

i. Some do not have children because

they do not get married.

ii. Some married couples do not have

children because God in His

providence makes it impossible.

iii. And some believing parents have

only a few children, even though

they desire to have more.

b. This can be a struggle.  It can be difficult

to be without children.  It can be difficult

to accept and submit to God’s sovereign

will.

c. It is important, therefore, that we do not

over-emphasize the blessing of children,

and thus hurt those who are unable to

have children – or even those who are

only able to have a few children.

3. But the danger today is the opposite – that

the blessing of children is under-emphasized.

For that reason, it is good that we are

reminded that children are a blessing and gift

from God.

4. And as we all know, God has recently blessed

one of our families here with a healthy,

newborn child.  That also serves as a good

reason for us to consider the truth of our text.

CHILDREN: GIFTS FROM JEHOVAH

I. The Meaning

II. The Reason

III. The Significance

I. The Meaning

A. Our text makes clear that children are

God’s gifts.

Panimula:

1. Ang paksa ng Salmong ito ay nakasaad sa talatang 1.

a. Ibig sabihin, hindi ninyo magagawang magtatag ng

sariling mga tahanan.  Hindi ka makakatiyak ng

tagumpay sa pagkakaroon ng Cristiano at banal na

tahanan.

b. Ang tanging dahilan para magtamo ng Cristianong

tahanan ay dahil sa Dios.  Siya ang nagtatayo ng

inyong mga tahanan sa iyo at sa iyong mga anak.

c. Lahat ng mga ginawa mo ay walang katuturan, maliban

ang Dios ang gagawa at magbibigay ng Kanyang

pagpapala.

2. Ang isang paraan ng pagtatayo at pagpapala ng Dios sa

isang Cristianong pamilya ay ang pagbibigay sa kanila ng

mga anak – talatang 3.

a. Alam natin na ang bawat tahanan ay hindi

tumatanggap ng pagpapalang ito.

i. Ang ilan ay walang mga anak dahil hindi pa sila

kasal.

ii. Ang ilang mag-aasawa ay walang mga anak dahil

ginawa ng Dios, sa Kanyang probidensya, na ito

ay maging imposible.

iii. At ang ilang mga mananampalatayang magulang

ay may kakaunti lamang na mga anak, kahit

marami pa sana ang kanilang gusto.

b. Ito ay may kahirapan.  Magiging mahirap ng walang

mga anak.  Magiging mahirap tanggapin at

magpasakop sa soberanong kalooban ng Dios.

c. Kaya mahalaga na huwag masyadong bigyang-diin ang

pagpapala sa pagkakaroon ng mga anak, para huwag

makapanakit sa mga walang kakayahan na magkaroon

nito – o sila na may kakaunting mga anak lamang.

3. Pero ang panganib ngayon ay ang kabaligtaran – na ang

pagpapala sa pagkakaroon ng mga anak ay hindi na

nabibigyang-diin.  Dahil d’yan, mabuti na paalalahanan na

ang mga anak ay pagpapala at kaloob na mula sa Dios.

4. At gaya sa alam natin, pinagpala ng Dios ang isa sa ating

mga pamilya rito ng malusog na bagong panganak na bata.

Ito ay nagsisilbi sa atin na mabuting dahilan para isaalang-

alang ang katotohanan sa ating teksto. 

ANG MGA ANAK: KALOOB MULA KAY JEHOVAH

I. Ang Kahulugan Nito

II. Ang Dahilan Nito

III. Ang Kahalagahan Nito

I. Ang Kahulugan Nito

A. Nilinaw sa ating teksto na ang mga anak ay kaloob ng

Dios.
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1. It does so by referring to children

as an “heritage” of Jehovah.

a. You receive an inheritance

when a relative dies.

b. They decided you would

receive it – e.g., their house,

or furniture, or money, etc.

c. The inheritance is free.  You

did not work for it, nor earn it.

It is freely given to you.

2. That is what your children are – an

inheritance, and thus a free gift.

a. This is emphasized in the text

by the word “reward,” which

literally means “gift.”

b. You do not earn or deserve

your children.  But God was

pleased to give you a child, or

two children, or three children,

or more.

c. Every child that God gives to

believing parents is a free gift

from Jehovah.

3. Another important idea concerning

an inheritance is that what you

receive is valuable.

a. If you receive an inheritance,

you treasure the gift.  Why?

Because of who gave it to you.

You are struck by the fact that

a relative thought of you, and

freely gave you something.

b. That also applies to your

children.  What a wonderful

thing that God thought of you

and decided to give you a

child, or children.

c. That makes the child valuable.

Every child is a treasure.

B. We should take special notice of the fact

that children are given BY GOD.

1. This clearly implies God is sovereign

over conception and birth.

a. If you have a child, it is not

because of your decisions and

actions.  The only reason is

because God gave the child.

b. God eternally planned you

would have that child.  Then

God controlled everything to

do with the child being yours.

c. God caused conception to

happen.  God controlled the

development of the child for

many months in its mother’s

womb.

1. Ginawa nga ito sa pamamagitan ng pagtukoy sa

mga anak bilang isang “pamana” ni Jehovah.

a. Ang isang pamana ay bagay na tinatanggap

kapag namatay ang isang kamag-anak.

b. Napagpasyahan nila na tanggapin mo ito  –

halimbawa, ang kanilang bahay, o

kagamitan, o pera, atbp.

c. Libre ang pamana.  Hindi mo ito

pinaghirapan.  Hindi mo ito tinamo.  Ito ay

libre na ibinigay sa iyo.

2. Ganito ang inyong mga anak – isang pamana,

kaya naman ito ay libreng kaloob.

a. Binigyang-diin ito sa teksto sa pamamagitan

ng salitang “gantimpala,” na ang kahulugan

ay “regalo.”

b. Hindi mo ito tinamo o nararapat para sa

iyong mga anak.  Pero nalugod ang Dios na

bigyan ka ng isa, o dalawa, o tatlo, o mas

marami pang mga anak.

c. Ang bawat anak na ibinibigay ng Dios sa

mga mananampalatayang magulang ay

libreng regalo na mula kay Jehovah.

3. Isa pang mahalagang kaisipan patungkol sa

pamana ay ito, na ang tinanggap mo ay

mamahalin.

a. Kapag tumanggap ka ng pamana,

pinapahalagahan mo ang regalo.  Bakit?

Dahil sa kung sino ang nagbigay nito sa iyo.

Alam mo ang katotohanan na inisip ka ng

kamag-anak mo, at binigyan ka ng walang

bayad na regalo.

b. Ganyan din sa iyong mga anak.  Kahanga-

hangang bagay na inisip ka ng Dios at Siya

ay nagpasya na bigyan ka ng isang anak, o

ng maraming mga anak.

c. Iyan ang nagbibigay halaga sa isang anak.

Ang bawat anak ay mahalagang kayamanan.

B. Dapat natin pansinin ang katotohanan na ang mga

anak ay ibinigay DAHIL SA DIOS.

1. Ito ay maliwanag na ipinapahiwatig na ang Dios

ay soberano sa pagbubuntis at kapanganakan.

a. Kung ikaw ay may anak, hindi ito dahil sa

iyong pasya o ginawa.  Ang tanging dahilan

ay dahil ibinigay sa iyo ang batang iyan ng

Dios.

b. Nasa plano ng Dios mula pa sa walang

pasimula na magkaroon ka ng anak na iyan.

Pagkatapos sinupil ng Dios ang lahat ng mga

bagay na may kinalaman sa anak mo na

iyan.

c. Ang Dios ang dahilan kaya may pagbubuntis.

Ang Dios ang may hawak sa paglaki ng bata

ng maraming buwan sa sinapupunan ng ina.
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d. And God caused the child to

be born so you can hold and

feed and nurture your child.

2. The ungodly world denies this.

a. They say: “We have children

because we decide to.  When

we decide.  How many we

decide.

b. “We make all these things

happen.  We are in control of

human life.”

3. But God says: “Children are not the

result of your decisions and

actions!”

a. “I determine how many

children you will have –

whether 0, 1, 2, 5, or 10.

That is not your decision, but

My decision.”

b. “I determine when you receive

those children – whether one

year apart, or 2 years apart, or

5 years apart.”

c. “I give them to you.  It is My

work from beginning to end.

Every child is from Me!”

C. Parents thus face an important question:

“How do you view your children?”

1. I’m sure you are familiar with what

many unbelievers think about

children.

a. They often say: “Do not have

children.”  Or, “Do not have

too many – just a few.”

b. They want family size to be

small.  They encourage you to

limit how many children you

have.

c. They say it is not good to have

a lot of children – not for the

parents, or for the children.

d. O ur  g ove rnm ent  a lso

promotes this, especially

through the Reproductive

Health (RH) Bill.

2. Why is this their approach?  They

think this way about children:

a. “Children are a burden – they

limit the freedom of parents to

do what they want in life.”

b. “Children can be a nuisance –

they keep a mother at home

and interfere with her career.”

c. “Children are expensive – it

costs too much to feed them,

clothe, educate, etc.”

d. Ang Dios ang dahilan para ipanganak ang

bata para mahawakan at mapakain mo ito at

turuan ang iyong anak.

2. Itinatanggi ito ng masamang sanlibutan.

a. Sinasabi nila: “Nagkaroon kami ng mga anak

dahil iyon ang desisyon namin.  Kung kailan

namin iyan napagpasyahan.  Kung paano

namin ito napagpasyahan.”

b. “Kami ang may gawa para mangyari ang

lahat nang ito.  Kami ang may kontrol sa

buhay ng tao.”

3. Pero sinasabi ng Dios: “Ang mga anak ay hindi

resulta ng inyong mga desisyon at ginawa!”

a. “Ako ang nagpasya kung ilang mga anak ang

magkakaroon kayo – ito man ay zero, isa,

dalawa, lima, o sampu.  Hindi ninyo iyan

desisyon, kundi Aking desisyon.”

b. “Ako ang may pasya kung kailan ninyo

tatanggapin ang mga anak na ito – kung ito

man ay may pagitan ng isa, o dalawa, o

limang taon ang agwat.”

c. “Ako ang nagbigay nito sa inyo.  Gawa Ko ito

mula sa pasimula hanggang katapusan.  Ang

bawat bata ay mula sa Akin!”

C. Kaya may hinaharap na mahalagang katanungan ang

mga magulang: “Paano ninyo tinatanaw ang inyong

mga anak?”

1. Tiyak ako na alam mo kung ano ang iniisip ng

maraming di-mananampalataya patungkol sa mga

anak.

a. Sinasabi nila madalas: “Huwag kang

magkaroon ng mga anak.”  O, “Huwag kang

magkaroon ng maraming mga anak – dapat

kaunti lang.”

b. Gusto nila ng maliit na bilang ng pamilya.

Hinihimok ka nila na limitahan kung gaano

karaming mga anak lang dapat.

c. Sinasabi nila na hindi mabuti ang magkaroon

ng maraming mga anak – hindi mabuti sa

mga magulang, o sa mga bata.

d. Tinatangkilik din ito ng ating pamahalaan,

lalo na sa pamamagitan ng Reproductive

Health (RH) Bill.

2. Bakit ganito ang kanilang tugon?  Dahil iniisip nila

na ito ay patungkol sa mga anak.

a. “Ang mga anak ay pabigat lang – kanilang

nililimitahan ang kalayaan ng mga magulang

na gawin kung ano ang nais nila sa buhay.”

b. “Pang-gulo lang ang mga anak – itinatali nito

ang ina sa bahay at hadlang sa kanyang

career.”

c. “Magastos ang mga anak – mahal ang

pakainin sila, damitan, pag-aralin, atbp.”
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d. These reasons show they are

very selfish in their attitude

toward children.

3. There must be an obvious

difference between believers and

the ungodly.

a. The Bible never refers to

children as a burden, or a

nuisance, or too expensive.

Instead, God tells us children

are a gift and blessing.

b. This doesn’t mean it’s easy to

have and to raise children.

We admit that there are many

sacrifices and struggles.

c. But regardless of these things,

the believer’s attitude is this:

“Children are a gift from God.

A precious gift.  And thus a

great blessing!”

4. The believer has this attitude with

regard to every child.

a. Not only the first child – also

the second, fourth, and eighth.

b. Not only the easy child – also

the child difficult to train and

discipline.

c. Not only the healthy child –

also the child that is often sick,

or is handicapped.

d. Every child is precious to the

believer for every child is an

inheritance and gift from God.

D. Is that true of you?  Is that your attitude

toward the children God has given you?

II. The Reason

A. Why are children so precious?

1. Because of Who it is that gives

them.  As the text makes clear, it is

the LORD Who gives children.  And

that name LORD is literally

“Jehovah!”

2. “Jehovah” is the Name God uses to

reveal Himself as our covenant God.

a. The literal meaning of

“Jehovah” is (Exodus 3:14) “I

AM THAT I AM.”

b. It is a name of God that

reveals that God is faithful.

He does not change.  He

makes promises, and keeps

them.

3. The covenant promise that God

makes and keeps is the promise

given in Genesis 17:7 – “I will

establish my covenant between ....”

d. Ang mga dahilan na ito ay nagpapakita na

nila ay napaka-makasarili sa kanilang

kaasalan sa mga anak.

3. Mayroon dapat kaibahan sa pagitan ng mga

mananampalataya at masasama.

a. Hindi kailanman tinukoy ng Biblia ang mga

anak na isang kabigatan, o pang-gulo, o

magastos.  Sa halip, sinasabi sa atin ng Dios

na ang mga anak ay kaloob at pagpapala.

b. Hindi ibig sabihin nito na madali ang

magkaroon at magpalaki ng mga anak.

Inaamin natin na maraming pagtitiis at

kahirapan para dito.

c. Pero ano pa man ang mga ito, ang pananaw

dapat ng mananampalataya ay ganito: “Ang

mga anak ay regalo na buhat sa Dios.  Isang

mahalagang kaloob. At malaking pagpapala!”

4. May ganitong pag-uugali ang mananampalataya

patungkol sa bawat anak.

a. Hindi lang sa unang anak – gayon din sa

pangalawa, at sa pang apat, at sa pang

walo.

b. Hindi lang sa madadaling anak – gayon din

sa anak na mahirap turuan at disiplinahin.

c. Hindi lang sa malulusog na anak – gayon din

sa masasakitin, o sa may kapansanan.

d. Ang bawat anak ay mahalaga sa

mananampalataya dahil ang bawat anak ay

pamana at regalo na mula sa Dios.

D. Ganito rin ba sa iyo?  Ito ba ang pananaw mo sa mga

anak ng Dios na ibinigay sa iyo?

II. Ang Dahilan Nito

A. Bakit mahalaga ang mga anak?

1. Dahil kung Sino ang siyang nagbigay sa kanila.

Gaya sa nilinaw sa teksto, ang PANGINOON ang

Siyang nagbibigay ng mga anak.  At ang pangalan

ng PANGINOON na ito ay “Jehovah!”

2. “Jehovah” ay Pangalan ng Dios na ginagamit para

ipahayag ang Sarili bilang ating Dios ng tipan.

a. Ang kahulugan ng “Jehovah” ay (Exodo

3:14) “AKO AY ANG AKO NGA."

b. Ito ang pangalan ng Dios na naghahayag na

ang Dios ay tapat.  Hindi Siya nagbabago.

Siya ang nangangako, at tumutupad ng mga

ito.

3. Ang tipan ng pangako na ginawa at tinupad ng

Dios ay ang pangako na ibinigay sa Genesis 17:7

– “Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa

iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong

lahi nila, isang tipang walang hanggan, upang

maging Diyos mo at ng iyong binhi.” 
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a. This promise is repeated in

Acts 2:39 – “For the promise is

unto you, and to your

children.”

b. God promises to establish His

covenant with believers and

their children.

4. The covenant is God’s relationship

of friendship with His people in

Christ.

a. The covenant means God is

our Sovereign Friend.  He

saves us, and brings us into

fellowship with Himself.

b. And God’s promise is to be a

sovereign Friend and Savior,

not only to those who are

adults, but also to the children

of believers.

5. This is amazing.  For it means God

includes your children in His

covenant.  His promise is to save

you AND your children.  He

promises to give eternal life ALSO

to your children.

6. And when He makes a promise,

because He is “Jehovah” (the

unchanging God), He will keep His

promise.  He will actually save

believers and their children.

B. The fact that Jehovah (your covenant

God) gives children to you makes those

children precious gifts.

1. For it means your children have

more than simply earthly value.

a. Because of God’s covenant

promise to save them, your

children have spiritual and

eternal value.

b. They are valuable to God, and

to you, as children God has

determined to bring to heaven

2. This does not mean that God saves

every single child He gives to

believers.  The Bible makes clear

that not all children given to

believing parents are elect children.

Abel was elect and saved, but Cain

was not.  Jacob was elect and

saved, but Esau was not.

3. But the covenant of God means that

God usually gives elect children to

believers.

a. God has promised to establish

His covenant with and thus to

save His church from the

families of believers.  

a. Ang pangako ay inulit sa Mga Gawa 2:39 –

“Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa

inyong mga anak."

b. Nangangako ang Dios na itatayo Niya ang

Kanyang  t ipan kasama ang mga

mananampalataya at kanilang mga anak.

4. Ang tipan ay ang relasyon ng pakikipag kaibigan

ng Dios sa Kanyang bayan kay Cristo.

a. Ang tipan ay may kahulugan na ang Dios

ang ating Soberanong Kaibigan.  Inililigtas

Niya tayo, at dinadala tayo tungo sa

pakikisama sa Kanyang Sarili.

b. At ang pangako ng Dios ay maging

soberanong Kaibigan at Tagapagligtas, hindi

lamang ng matatanda, kundi kasama rin ang

mga anak ng mga mananampalataya.

5. Kahanga-hanga ito.  Dahil ibig sabihin isinasama

ng Dios ang inyong mga anak sa Kanyang tipan.

Ang pangako Niya ay iligtas ka AT ang inyong

mga anak.  Nangako Siya na magbibigay ng

buhay na walang hanggan at ganun DIN ang

inyong mga anak.

6. At kapag nangako Siya, dahil Siya si “Jehovah”

(di-nagbabagong Dios), tutuparin Niya ang

Kanyang pangako.  Ililigtas Niya ang mga

mananampalataya at kanilang mga anak.

B. Ang katunayan na si Jehovah (ang iyong Dios ng tipan)

ang nagbibigay nito ang gumagawa ng mahahalagang

mga anak na regalo sa iyo.

1. Dahil ibig sabihin ang inyong mga anak ay may

mas higit na halaga kaysa panlupang halaga lang.

a. Dahil sa tipan na pangako ng Dios na ililigtas

sila, ang inyong mga anak ay may espiritual

at walang hanggang halaga.

b. Sila ay mahalaga sa Dios, kasama ka, bilang

mga anak na siyang magdadala sa inyo sa

langit.

2. Hindi ibig sabihin nito na inililigtas ng Dios ang

bawat anak na ibinibigay Niya sa mga

mananampalataya.  Malinaw sa Biblia na hindi

lahat ng mga anak na ib in igay sa

mananampalatayang mga magulang ay mga

hinirang na anak.  Si Abel ay hinirang at ligtas,

pero hindi si Cain.  Si Jacob ay hinirang at ligtas,

pero hindi si Esau.

3. Pero ang ibig sabihin ng tipan ng Dios, na

kadalasan nagbibigay ang Dios ng mga hinirang

na anak sa mga mananampalataya.

a. Nangako ang Dios na itatatag ang Kanyang

tipan at ililigtas ang Kanyang iglesia mula sa

mga pamilya ng mananampalataya.
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b. And the way God fulfils this is

by giving elect children to

believers.

c. Sometimes an exception – a

child is not elect.  But general

rule is that the children of

believing parents are elect.

4. When you realize this concerning your

children, then you will say: “Of course

they are precious!”

a. “What makes them most

precious to me is not their

earthly beauty, or success.”

b. “They are precious because they

are elect children, whom God

loves in Christ.”

c. “They are precious because

Christ died for them, and will

bring them to heaven.”

C. All of this is a great wonder – a miracle.

1. It is a wonder that God saves any of

us, for we are sinners.  It is also a

wonder that God has chosen and

saves your sinful children.

2. None of you deserves these

blessings.  Neither you nor your

children deserves to be saved.  But

God in His goodness has chosen you

and your children.

3. Be thankful to Him.  And treasure the

precious children He has given you.

III. The Significance

A. Because children are precious covenant

gifts from Jehovah, this should have a

significant effect on how you view and treat

your children.

1. The question you ask is: “What does

God want me to do with the precious

children He has given?”

2. God says to you (Ephesians 6:4):

“Bring them up in the nurture and

admonition of the Lord.”

a. It’s true you must do many

earthly things for your children.

You need to clothe & feed &

care for them.  You need to

educate them about earthly

things.

b. But your main calling & work is

spiritual.  Because they are

covenant children, need to feed

and teach them spiritual things.

3. What should parents do?

a. You must read the Bible to your

children, so they learn about

God.  A good place to begin is

to read them the stories in the

Bible, so they learn about the

works of God.

b. At ang paraan na tinutupad ito ng Dios ay sa

pamamagitan ng pagbibigay ng mga

hinirang na anak sa mananampalataya.

c. Minsan may di-kasali – ang isang anak ay

hindi hinirang.  Pero sa pangkalahatan, ang

mga anak ng mananampalatayang mga

magulang ay hinirang.

4. Kapag naisip mo ito patungkol sa iyong mga anak,

masasabi mo: “Siyempre mahahalaga sila!”

a. “Kaya sila mahahalaga sa akin ay hindi dahil

sa panlupang kagandahan, o tagumpay.”

b. “Sila ay mahahalaga dahil sila ay mga

hinirang na anak, na minamahal ng Dios kay

Cristo.”

c. “Mahahalaga sila dahil namatay si Cristo

para sa kanila, at dadalhin sila sa langit.”

C. Ang lahat ng ito ay kahanga-hanga – isang himala.

1. Kahanga-hanga na inililigtas ng Dios sinuman sa

atin, kahit tayo ay mga makasalanan.  Kahanga-

hanga rin na pinili at iniligtas ng Dios ang inyong

mga anak na makasalanan.

2. Walang sinuman sa inyo ang karapat-dapat sa

pagpapalang ito.  Ikaw man o ang inyong mga

anak ay hindi nararapat sa kaligtasan.  Pero ang

Dios, ayon sa Kanyang kabutihan, ay pinili ka at

ang inyong mga anak.

3. Magpasalamat sa Kanya.  At pahalagahan ang

mahahalang mga anak na ibinigay Niya sa inyo.

III. Ang Kahalagahan Nito

A. Dahil ang anak ay mahahalagang regalo ng tipan na

mula kay Jehovah, ito ay dapat may mahalagang

epekto sa kung paano mo tinatanaw at

pinapakitununguhan ang iyong mga anak.

1. Ang tanong ay: “Ano ang nais ng Dios na gawin

ko sa mahahalagang mga anak na ibinigay Niya?”

2. Sinasabi sa iyo ng Dios (Efeso 6:4): “Akayin ninyo

sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon.”

a. Totoo na marami kang dapat gawin para sa

iyong mga anak.  Kailangan mo silang bigyan

ng damit at pagkain at alagaan sila.

Kailangan mo silang pag-aralin patungkol sa

mga panlupang bagay.

b. Pero ang pangunahin mong pagkatawad at

gawain ay espiritual.  Dahil sila ay mga anak

sa tipan, kailangan mo silang pakainin at

turuan ng mga bagay na espiritual.

3. Ano ang dapat gawin ng mga magulang?

a. Dapat mong basahin ang Biblia sa inyong

mga anak, para matuto sila patungkol sa

Dios.  Ang magandang pasimula ay basahin

sa kanila ang mga kuwento sa Biblia, para

matutunan nila ang mga gawa ng Dios.



Page 7 of  8

b. You must teach them to pray.

You do this especially by your

example – praying with them

before and after your meals,

and before they go to sleep at

night.

c. You must teach them to love

God.  This means they must

learn to obey God’s commands.

And they must learn to be sorry

for and to confess their sins.

d. You must bring them to church

so they can hear God’s Word

and worship Him with you.

Your children need catechism

lessons, but they also need to

hear the preaching.

e. Children need you to do all this

for them.  That is how their

faith is fed and grows and

matures.

4. Spiritually minded parents consider

this the most important thing they

can do for their children.

a. As a parent, you confess: “I

desire that my children know

God as I know Him.  I desire

that my children experience

the riches of God’s grace in

Christ as I do.”

b. “Therefore my greatest

concern for my child (or

children) is not that they

succeed in life through a good

education and become rich,

but that they learn the ways of

God.”

c. “My greatest concern is that

they succeed spiritually.  That

gives me the greatest joy.  For

“I have no greater joy than to

hear that my children walk in

truth” (III John 1:4).

B. Godly parents can fulfil this calling with

confidence.

1. The fact that your children are

covenant children means God is

pleased to use what you do as

parents in order to save your

children.

a. Your covenant children are not

saved automatically.  Your

children will not know and love

God and believe in Jesus

Christ if you do not teach

them and discipline them.

b. Turuan mo dapat sila na manalangin.  Gawin

mo ito lalo na sa iyong halimbawa –

manalangin na kasama nila bago at

pagkatapos kumain, at bago matulog sa

gabi.

c. Turuan mo dapat sila na ibigin ang Dios.

Ibig sabihin dapat nilang matutunan na

sumunod sa mga kautusan ng Dios.  At

dapat nilang matutunan ang humingi ng

tawad at magpahayag ng kanilang mga

kasalanan.

d. Dalhin mo sila dapat sa iglesia para marinig

nila ang Salita ng Dios at sumamba sa Kanya

na kasama ka.  Kailangan ng inyong mga

anak ang pag-aaral ng katekismo, pero

kailangan din nilang marinig ang

pangangaral.

e. Kailangan ka ng iyong mga anak para

gawain sa kanila ang lahat ng ito.  Ganito

mapapakain ang kanilang pananampalataya

at lalago at uunlad.

4. Ang mga magulang na may isipang-espiritual, ay

dapat isaalang-alang ang pinakamahalagang

bagay na magagawa nila sa kanilang mga anak.

a. Bilang magulang, ipinapahayag mo:

“Ninanais ko na makilala ng aking mga anak

ang Dios gaya sa pagkakilala ko sa Kanya.

Ninanais ko na maranasan ng aking mga

anak ang kasaganaan ng biyaya ng Dios kay

Cristo na gaya sa naranasan ko.”

b. “Kaya naman ang malaking kong malasakit

sa aking anak (o mga anak) ay hindi ang

magtagumpay sa buhay sa pamamagitan ng

mabuting edukasyon at maging mayaman,

kundi ang matutunan nila ang mga daan ng

Dios.”

c. “Ang malaking kong malasakit ay

magtagumpay sila sa espiritual.  Iyan ang

makapagbibigay sa akin ng malaking

kagalakan.  Dahil “Wala ng higit pang

kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na

marinig na ang aking mga anak ay

lumalakad sa katotohanan” (III Juan 1:4).

B. Magagawa na tuparin ang pagkatawag na ito na may

katiyakan ng mga magulang na maka-Dios.

1. Ang katunayan na ang inyong mga anak ay mga

anak sa tipan ay ibig sabihin na ang Dios ay

nalulugod na gamitin kung ano ang ginagawa mo

bilang magulang para maligtas ang inyong mga

anak.

a. Ang inyong mga anak sa tipan ay hindi

naman kusang maliligtas.  Hindi makikilala at

iibigin ng mga anak ang Dios at

sasampalatayanan si Jesu Cristo kung hindi

mo ituturo at didisiplinahin sila.
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b. But when you do these things,

God uses that godly instruction

and loving discipline to work

faith in your children, and to

save them.

c. And what encourages you in

this calling and work is

Jehovah’s promise to save

believers and their children,

and to use you for the

salvation of your children.

2. Parents need this encouragement.

a. You need it because you are

often weak and sinful in your

work as parents.  You fail to

teach spiritual things.  You fail

to discipline.

b. When you are aware of these

weaknesses and sins, then you

are amazed that God is still

pleased to use you, and to use

what you do, for the salvation

of your children.

c. In spite of your weaknesses,

God saves His church in your

generations.

3. Therefore you have confidence.

Not because of yourself.  But

because of the sovereign work of

God.  And because He is pleased to

use weak means to accomplish the

salvation of your children.

C. May this give you an incentive to be

diligent and faithful.

1. Work hard in teaching your children

spiritually.  For God is pleased to

use that for the spiritual and eternal

good of your children.  He uses it to

save their souls and bring them to

heaven.

2. And in all of your work, depend on

God.  Seek Jehovah’s grace and

strength each day.  Pray for His

blessing.  Pray every day for the

salvation of your children.

May God be pleased to build your homes.  May God

be pleased to save you and your covenant children.

b. Pero kapag gagawin mo ang mga bagay na

ito, gagamitin ng Dios ang pagtuturo at

mapagmahal sa disiplina para sa gawain ng

pananampalataya sa inyong mga anak, at sa

kaligtasan nila.

c. At ang magpapalakas ng loob mo sa

pagkatawag at gawain mo na ito ay ang

pangako ni Jehovah na ililigtas ang

mananampalataya at kanilang mga anak, at

gagamitin ka para sa kaligtasan ng inyong

mga anak.

2. Kailangan ng mga magulang ang pampalakas ng

loob na ito.

a. Kailangan mo ito dahil madalas ikaw ay

mahina at makasalanan sa iyong mga gawa

bilang magulang.  Nabibigo ka na turuan sila

ng mga bagay na espiritual.  Nabibigo ka na

mag-disiplina.

b. Kapag alam mo ang mga kahinaan at mga

kasalanang ito, ikaw ay mamamangha na

ang Dios ay nalulugod pa rin na gamitin ka,

at gamitin kung ano ang ginagawa mo, para

sa kaligtasan ng iyong mga anak.

c. Sa kabila ng iyong mga kahinaan, inililigtas

ng Dios ang Kanyang iglesia sa iyong

salinlahi.

3. Kaya naman ikaw ay may katiyakan.  Hindi dahil

sa iyong sarili.  Kundi dahil sa soberanong gawa

ng Dios.  At dahil Siya ay nalugod na gamitin ang

mahinang paraan para maisakatuparan ang

kaligtasan ng inyong mga anak.

C. Makapagbigay sana ito sa iyo ng kasiyahan na maging

masipag at matapat.

1. Magsikap ka na turuan ang iyong mga anak ng

espiritual.  Dahil ang Dios ay may kasiyahan na

gamitin iyan para sa espiritual at walang

hanggang kabutihan ng iyong mga anak.

Ginagamit Niya ito para iligtas ang kanilang mga

kaluluwa at dalhin sila sa langit.

2. At sa lahat ng ginagawa mo, umasa ka sa Dios.

Hanapin mo ang biyaya at kalakasan ni Jehovah

sa bawat araw.  Manalangin para sa Kanyang

pagpapala.  Manalangin sa araw-araw para sa

kaligtasan ng inyong mga anak.

Malugod nawa ang Dios na itatag ang inyong mga tahanan.

Malugod nawa ang Dios na iligtas ka at ang iyong mga anak sa

tipan.


