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Protestant Reformed Missions in the Philippines

Ang Teksto ng Sermon: JUAN 15:13 Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary

Introduction:

1. Our text is part of Jesus Christ’s final words to

His disciples before He was captured and

crucified.

a. Not everything He said was good news to

their ears.

i. Christ told them He would soon be

leaving them.  They would not see

Him anymore.

ii. He also mentioned that one of the

disciples would turn against Him,

and betray Him.

b. Jesus knew the disciples were greatly

troubled by these things.

i. He therefore comforted them, by

making very clear that He loved

them.

ii. He mentioned this love more than

once – verses 9 & 12.  Also in our

text – verse 13.

c. This is what the disciples needed.  It was

a great blessing for them to be reminded

of His love.

2. It is also a great blessing for us to know and

be assured of His love.  For, we need that

love.

a. We need it whenever we face troubles in

life – so that we do not conclude that He

sends these troubles because He hates

us, or because He is punishing us for our

sins.

b. We especially need to know His love

whenever we commit any sin.  We need

to know that He will forgive us.

3. There is nothing more precious to the believer,

than to hear Jesus say to him (as He does

through this text): “I love you!”

THE GREATEST LOVE

I. Jesus’ Great Love

II. Whom He Loves

III. The Blessings

I. Jesus’ Great Love

A. The main teaching of our text is this:

There is no greater love than the love of

Jesus Christ!

1. We do know, from experience, the

love of others.

Panimula:

1. Ang ating teksto ay bahagi ng huling mga pananalita ni Jesu

Cristo sa Kanyang mga alagad bago Siya dakpin at ipako.

a. Hindi lahat ng Kanyang nasabi ay mabuting balita sa

kanilang mga tainga.

i. Sinabi ni Cristo sa kanila na malapit na Niya silang

iwanan.  Hindi na nila Siya makikita pa.

ii. Kanya ring nabanggit na isa sa mga alagad ay

tatalikod laban sa Kanya, at magtataksil sa Kanya.

b. Alam ni Jesus ang mga alagad na lubhang nabahala sa

mga bagay na ito.

i. Samakatuwid Kanyang inaliw sila, sa

pamamagitan ng paglilinaw na mahal Niya sila.

ii. Kanyang binanggit ang pag-ibig na ito ng higit sa

isang ulit – mga talatang 9 & 12.  Gayon din sa

ating teksto – talatang 13.

c. Ito ang kailangan ng mga alagad.  Ito ay isang

dakilang pagpapala para sa kanila na paalalahanan ng

Kanyang pag-ibig.

2. Ito rin ay isang dakilang pagpapala sa atin na malaman at

makatiyak ng Kanyang pag-ibig.  Dahil kailangan natin ang

pag-ibig na ito.

a. Ating kailangan ito sa tuwing nahaharap tayo sa mga

kaguluhan sa buhay – upang huwag nating ipalagay na

Kanyang ipinapadala ang mga kaguluhang ito dahil Siya

ay nagagalit sa atin, o dahil Kanya tayong

pinaparusahan dahil sa ating mga kasalanan.

b. Atin lalong kailangan na malaman ang Kanyang

pag-ibig sa tuwing gumagawa tayo ng kasalanan.

Kailangan nating malaman na Kanya tayong

patatawarin.

3. Wala nang mas higit na mahalaga sa mananampalataya,

kundi ang marinig na sabihin ni Jesus sa kanya (na tulad sa

Kanyang ginawa sa pamamagitan ng tekstong ito):

“Minamahal kita!”

ANG PINAKADAKILANG PAG-IBIG 

I. Ang Dakilang Pag-ibig ni Jesus

II. Sila na Kanyang Minamahal

III. Ang Mga Pagpapala

I. Ang Dakilang Pag-ibig ni Jesus

A. Ang pangunahing katuruan ng ating teksto ay ito:

Wala nang mas dakilang pag-ibig kaysa sa pag-ibig ni

Jesu Cristo!

1. Ating nalalaman, mula sa karanasan, ang pag-ibig

ng iba.
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a. We are loved by our friends.

Parents love their children.

Children love their parents.

We are loved by our spouse.

We have the love of our fellow

believers.

b. And sometimes this love is

great.

(1) They tell us of their love.

They show their love by

what they do – their

kindness, their help, their

gifts, their visits when we

are in need.

(2) Their love helps us.  It

removes our sadness.  It

lifts us up again.  Their

love encourages and

enables us to continue on

in life.

2. But, as great as that love may be,

no one’s love compares to the love

of Christ.

a. Anyone else’s love for you is

always a lesser love.  That is

also true of the person who

loves you most.

b. There is no love as great as

the love of your Savior, Jesus

Christ.  His love for you is the

greatest love there is.

B. What makes Christ’s love so great?

1. He Himself tells us.

a. “My love is the greatest

because it is a giving love.  I

laid down My life for you.  I

sacrificed Myself for you.”

b. “I gave you something that no

one else has ever given you,

or will give you – I, the Son of

God, gave you Myself.”

2. Jesus did this in many ways.

a. He did this first of all by

coming to this earth for us.

(1) He left behind heaven

and heavenly life.  He,

the Creator, became a

creature.

(2) He left behind the

blessed life with His

Father, and lived in a

world of sin.

a. Tayo ay mahal ng ating mga kaibigan.  Ang

mga magulang ay nagmamahal sa kanilang

mga anak.  Ang mga anak ay nagmamahal

sa kanilang mga magulang.  Tayo ay

minamahal ng ating kabiyak.  Mayroon

tayong pagmamahal ng ating kapwa mga

mananampalataya.

b. At minsan ang pag-ibig na ito ay dakila.

(1) Kanilang sinasabi sa atin ang kanilang

pag-ibig.  Kanilang ipinapakita ang

kanilang pagmamahal sa pamamagitan

ng kanilang ginagawa – ang kanilang

kabutihan, kanilang pagtulong, kanilang

mga kaloob, kanilang pagbisita kapag

tayo ay nasa pangangailangan.

(2) Ang kanilang pag-ibig ay nakakatulong

sa atin.  Inaalis nito ang ating

kalungkutan.  Ibinabangon tayong muli

nito.  Ang kanilang pag-ibig ay

nagpapalakas-loob at tumutulong sa

atin na magpatuloy sa buhay.

2. Subalit, kahit gaano ka-dakila ang pag-ibig na ito,

walang pag-ibig ang maikukumpara sa pag-ibig ni

Cristo.

a. Kaninomang pag-ibig para sa iyo, ay

palaging mas kaunting pag-ibig.  Ito rin ay

tunay sa taong nagmamahal sa iyo ng lubos.

b. Wala nang pag-ibig pa ang kasing dakila ng

pag-ibig ng iyong Tagapagligtas na si Jesu

Cristo.  Ang Kanyang pag-ibig sa iyo ay ang

pinakadakilang pag-ibig na nariyan.

B. Ano ang nagpapadakila sa pag-ibig ni Cristo?

1. Siya mismo ang nagsasabi sa atin.

a. “Ang aking pag-ibig ang pinakadakila dahil

ito ay pag-ibig na nagbibigay.  Aking inialay

ang aking buhay para sa iyo.  Aking

inihandog ang Aking sarili para sa iyo.”

b. “Binigyan kita ng isang bagay na walang

sinoman ang nakapagbigay sa iyo, o

makakapagbibigay sa iyo – Ako, ang Anak ng

Dios, ay nagbigay sa iyo ng Aking sarili.”

2. Ginawa ito ni Jesus sa maraming pamamaraan.

a. Una sa lahat, ginawa Niya ito sa

pamamagitan ng pagdating sa mundong ito

para sa atin.

(1) Kanyang iniwan ang langit at

makalangit na pamumuhay.  Siya, na

Manlilikha, ay naging nilalang.

(2) Kanyang iniwan ang mapagpalang

buhay kasama ang Kanyang Ama, at

namuhay sa daigdig ng kasalanan.



Page 3 of  8

b. He did it also by living a life of

suffering.

(1) From the very start of His

life on earth, He was

suffering and dying for

our sins.

(2) Every day of His life, He

was under the wrath and

punishment of God for

those sins.

(3) He was dying daily for

the sins of all His people.

c. But He did it especially at the

end of His life.

(1) For He was captured,

and condemned, and

crucified.

(2) He died on the cross.  His

blood was shed.  He

completely gave up His

life for us.

3. When He gave Himself to us, He

gave Himself over to terrible

suffering.

a. He experienced physical

suffering.

(1) He was dragged around,

hit, slapped, mocked,

and finally crucified.

(2) All of this was very

painful for Him.

b. But what made His suffering

terrible was the eternal wrath

of God.

(1) God was punishing Him

for all the sins of all the

elect.  He was suffering

for the countless sins, of

a countless number of

people.

(2) He was forsaken by His

Father.  He experienced

the awful fires of hell.

His soul was pierced by

the wrath of God.

c. These are the terrible things

that Jesus experienced when

He laid down His life for us.

C. The amazing thing is, He did it all

willingly.

1. John 10:18.

a. No one took His life from Him.

No one forced Him to die.

b. Ginawa rin Niya ito sa pamamagitan ng

pamumuhay ng isang buhay ng pagdurusa.

(1) Mula sa pasimula ng Kanyang buhay sa

mundo, Siya ay nagdurusa at

namamatay para sa ating mga

kasalanan.

(2) Sa bawat araw ng Kanyang buhay, Siya

ay nasa ilalim ng poot at kaparusahan

ng Dios para sa gayong mga kasalanan.

(3) Siya ay namamatay araw-araw para sa

mga kasalanan ng lahat ng Kanyang

bayan.

c. Subalit ginawa Niya ito, lalo na sa dulo ng

Kanyang buhay.

(1) Dahil Siya ay nadakip, at hinatulan, at

ipinako.

(2) Siya ay namatay sa krus.  Ang Kanyang

dugo ay dumanak.  Ganap Niyang

isinuko ang Kanyang buhay para sa

atin.

3. Nang ibigay Niya ang Kanyang sarili sa atin,

Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili sa ibabaw ng

teribleng pagdurusa.

a. Kanyang naranasan ang pisikal na

pagdurusa.

(1) Siya ay kinaladkad sa paligid, hinagupit,

sinampal, tinuya, at sa huli ay ipinako.

(2) Ang lahat nang ito ay naging

napakasakit para sa Kanya.

b. Subalit ang nagpahirap sa Kanyang

pagdurusa ay ang walang hanggang galit ng

Dios.

(1) Pinarusahan Siya ng Dios dahil sa mga

kasalanan ng lahat ng hinirang.  Siya ay

nagdurusa dahil sa di-mabilang na mga

kasalanan, ng di-mabilang na numero

ng tao.

(2) Siya ay pinabayaan ng Kanyang Ama.

Kanyang dinanas ang masakit na apoy

ng impierno.  Ang Kanyang kaluluwa ay

tinusok sa pamamagitan ng galit ng

Dios.

c. Ang mga ito ang mahihirap na bagay na

dinanas ni Jesus nang Kanyang ihandog ang

Kanyang buhay para sa atin.

C. Ang kamangha-manghang bagay ay ginawa Niya ang

lahat ng ito nang kusa.

1. Juan 10:28.

a. Walang bumawi ng buhay Niya mula sa

Kanya.  Walang pumilit sa Kanya upang

mamatay.
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b. He gave Himself to the

accursed and awful death of

the cross.

2. We need to know this.

a. For if he did not do it willingly,

we would have doubts about

His love.

b. We might say: “If He was

forced to lay down His life,

does He really love me?”

c. The truth is, He did it willingly.

3. Does anyone else’s love for you

compare to the love of Jesus?

II. Whom He Loves

A. Whom does He love?

1. The text mentions that He laid

down His life, in love, for “His

friends.”

a. He did not die on the cross for

everyone.

b. He died only for some – for

His friends.

2. And who are His friends?

a. They are those who were

eternally chosen to be His.

b. His friends are the elect.

Deut. 7:7-8.  Isaiah 41:8.

3. The text makes clear two very

important (Reformed) truths.

a. First, Jesus Christ (and God)

does not love everyone.

(1) Some say He does.  In

their preaching and

witnessing, they say He

loves all men.

(2) But the text teaches He

loves only His friends.

He only loves the elect of

God.

b. Secondly, the text makes clear

that Jesus did not die for

everyone.

(1) Again, some say He did.

They teach that He died

to save all men.

(2) But if that is true, then all

men would go to heaven.

The fact is, many go to

hell.

(3) He died only to save His

friends.  This is what we

mean by the Reformed

t r u t h  o f  “ L im i t e d

b. Ibinigay Niya ang Kanyang sarili sa isinumpa

at pangit na kamatayan sa krus.

2. Dapat nating malaman ito.

a. Dahil kung hindi Niya ito kusang ginawa,

tayo ay magkakaroon ng pag-aalinlangan

tungkol sa Kanyang pag-ibig.

b. Atin marahil sasabihin: “Kung napilitan

Siyang ihandog ang Kanyang buhay, mahal

ba Niya talaga ako?”

c. Ang katotohahan ay, kusa Niyang ginawa ito.

3. Mayroon bang ibang pag-ibig sa iyo na

maihahambing sa pag-ibig ni Jesus?

II. Sila na Kanyang Minahal

A. Sino ang Kanyang minamahal?

1. Binabanggit ng teksto na Kanyang inihandog ang

Kanyang buhay, sa pag-ibig, para sa “Kanyang

mga kaibigan.”

a. Hindi Siya namatay sa krus para sa lahat.

b. Namatay Siya para lamang sa iilan – sa

Kanyang mga kaibigan.

2. At sino ang Kanyang mga kaibigan?

a. Sila ay ang mga pinili mula sa walang

hanggan upang maging Kanya.

b. Ang Kanyang mga kaibigan ay ang mga

hinirang.  Deut. 7:7-8.  Isaias 41:8.

3. Nilinaw ng teskto ang dalawang napakahalagang

(Reformed) mga katotohanan.

a. Una, si Jesu Cristo (at ang Dios) ay hindi

nagmamahal sa lahat.

(1) Kanyang minamahal ang lahat ang sabi

ng iba.  Sa kanilang pangangaral at

pagpapatotoo, kanilang sinasabi na

minamahal ng Dios ang lahat ng tao.

(2) Subalit sinasabi ng teksto na ang

minamahal Niya lang ay Kanyang mga

kaibigan.  Kanyang minamahal lamang

ang hinirang ng Dios.

b. Pangalawa, nililinaw ng teksto na si Jesus ay

hindi namatay para sa lahat.

(1) Muli, namatay Siya para sa lahat ang

sabi ng iba.  Kanilang itinuturo na Siya

ay namatay upang iligtas ang lahat ng

tao.

(2) Subalit kung ito man ay totoo, kung

gayon lahat ng tao ay mapupunta sa

langit.  Ang totoo, marami ang

napupunta sa impierno.

(3) Namatay Siya upang iligtas lamang ang

Kanyang mga kaibigan.  Ito ang ibig

nating sabihin sa pamamagitan ng
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Atonement.”  He died

only for the elect.

B. It is striking that the Bible also says this

– that the friends Jesus died for were

“sinners.”

1. Romans 5:8: “While we were yet

sinners, Christ died for us.”

a. This seems puzzling.

(1) Does this contradict our

text?  How can it be

explained?

(2) The solution is that there

are different viewpoints

in our text, and in

Romans 5:8.

b. Our text speaks from Christ’s

viewpoint.

(1) From that viewpoint, we

certainly were friends.

(2) Christ viewed us that

way.  He loved us as

those who were chosen

to be His people.

(3) He laid down His life for

us because He loved us

and considered us His

friends.

c. Romans 5:8 speaks from our

viewpoint. From our viewpoint,

we were not friends.

(1) We were sinners.  We did

not naturally love Christ.

By nature, hated Him.

(2) We did not view Jesus as

our Friend.  Instead,

Satan was our friend,

and Jesus our enemy.

2. This demonstrates again (in a very

powerful way) that His love is the

greatest love there is.

a. We did not deserve His love.

(1) He did not love us

because we loved Him

first.  Nor because we did

something good in order

to make Him love us.

(2) We were unlovable

people.  We were totally

depraved sinners.  We

did not want Him or His

love.  We did not want

Him to die for us.

(3) In spite of this, He still

laid down His life for us.

That is amazing.

katotohanang Reformed na “Limited

Atonement.”  Namatay lamang Siya

para sa hinirang.

B. Kapansin-pansin na sinasabi din ito ng Biblia – na ang

mga kaibigan na pinaghandugan ni Jesus ng

kamatayan ay mga “makasalanan.”

1. Ating mababasa sa Mga Roma 5:8:  “Nang tayo'y

mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil

sa atin.”

a. Tila ito ay isang palaisipan.

(1) Ito ba ay taliwas sa ating teksto?

Paano ito ipapaliwanag?

(2) Ang kasagutan, na may mga iba’t ibang

pananaw sa ating teksto, at sa Mga

Roma 5:8.

b. Ang ating teksto ay nagsasalita mula sa

pananaw ni Cristo.

(1) Mula sa pananaw na ito, nakatitiyak

tayo na tayo ay Kanyang mga kaibigan.

(2) Sa ganitong  paraan tayo tinatanaw ni

Cristo.  Minahal Niya tayo bilang mga

pinili na maging Kanyang bayan.

(3) Kanyang inihandog ang Kanyang buhay

para sa atin dahil minahal Niya tayo at

itinuturing tayo na Kanyang mga

kaibigan.

c. Nagsasabi ang Mga Roma 5:8 mula sa ating

pananaw.  At mula sa ating pananaw, tayo

ay hindi mga kaibigan.

(1) Tayo ay mga makasalanan.  Hindi natin

likas na minamahal si Cristo.  Tayo, sa

ating kalikasan, ay namuhi sa Kanya.

(2) Hindi natin tinatanaw na ating Kaibigan

si Jesus.  Sa halip, si Satanas ang ating

kaibigan, at si Jesus ang ating kaaway.

2. Ipinapakita nitong muli (sa napaka-

makapangyarihang paraan) na ang Kanyang

pag-ibig ay ang dakilang pag-ibig na mayroon.

a. Dahil hindi tayo nararapat na ibigin Niya.

(1) Hindi Niya tayo minahal dahil minahal

muna natin Siya.  Hindi Niya tayo

minahal dahil may ginawa tayo na

mabuting bagay upang mahalin Niya

tayo.

(2) Tayo ay mga taong hindi kaibig-ibig.

Tayo ay mga lubos na napakasamang

mga makasalanan.  Hindi natin Siya

nais o ang Kanyang pag-ibig.  Hindi

natin ibig na mamatay Siya para sa

atin.

(3) Sa kabila nito, Kanyang inihandog pa

rin ang Kanyang buhay para sa atin.

Ito ay kahanga-hanga.
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b. His love is so different from

our love.

(1) For our love is usually

conditional.

(2) Whom do we love?

Those who love us, and

are kind and good to us.

(3) If someone does not love

us, we usually will not

love them.

c. But Jesus Christ’s love is

unconditional.  He loved us,

even though we hated Him.

3. Would you or I do that?

a. Would you lay down your life

for someone who is your

enemy?  Would you be willing

to be punished in the place of

an enemy who hates you?

b. That is what Jesus did.  And

that is truly great love.

(1) His love is amazing.  He

loved unlovable sinners.

(2) He laid down His life for

those who were His

enemies and hated Him.

III. The Blessings

A. We are greatly blessed because of

Christ’s great love.

1. The reason for this is that He (as

the text states) did this “for” us –

“in our place.”

2. We were guilty before God.  We

deserved God’s wrath.  We

deserved punishment in hell.

3. But the Lord Jesus Christ took our

place.  He was punished and went

to hell instead of us.

B. Our blessing is first of all that we do not

have to suffer the wrath of God.

1. Because He laid down His life, our

lives do not have to be laid down.

a. We do not have to be

condemned as guilty sinners –

for He was condemned for us.

b. We do not have to be

punished for our sins – for He

was punished for us.

c. We do not have to face the

curse and wrath of God – for

He was cursed instead of us.

b. Ang Kanyang pag-ibig ay ibang-iba mula sa

ating pag-ibig.

(1) Dahil ang ating pag-ibig ay madalas

may pasubali.

(2) Sino ang ating minamahal?  Minamahal

natin ang mga nagmamahal sa atin, at

mga mabuti at mabait sa atin.

(3) Kung hindi tayo mahal ng sinoman,

kadalasan ay hindi natin mamahalin

ang mga ito.

c. Subalit ang pag-ibig ni Jesu Cristo ay walang

pasubali.  Minahal Niya tayo, kahit pa tayo

ay galit sa Kanya.

3. Ikaw ba o ako ay gagawin iyon?

a. Ihahandog mo ba ang iyong buhay para sa

iba na iyong kaaway?  Nanaisin mo ba na

maparusahan para sa iyong kaaway na

namumuhi sa iyo?

b. Ito ang ginawa ni Jesus.  At ito ay tunay na

dakilang pag-ibig.

(1) A n g  K a n y a n g  p a g - ib ig  a y

kahanga-hanga.  Minahal Niya ang

hindi-kaibig-ibig na mga makasalanan.

(2) Kanyang inihandog ang Kanyang buhay

para sa Kanyang mga kaaway at

namuhi sa Kanya.

III. Ang Pagpapala

A. Tayo ay pinagpalang dakila dahil sa dakilang pag-ibig

ni Cristo.

1. Ang dahilan nito ay dahil ginawa  Niya (tulad sa

nakasaad sa teksto) ito “para” sa atin – “sa ating

kapakanan.”

2. Tayo ay may mga sala sa harapan ng Dios.

Nararapat sa atin ang poot ng Dios.  Nararapat sa

atin ang kaparusahan sa impierno.

3. Subalit inako ng Panginoong Jesu Cristo ang ating

lugar.  Sa halip na tayo, Siya ay pinarusahan at

nagtungo sa impierno.

B. Una sa lahat, ang ating pagpapala ay ang hindi na

natin pagdudusahan ang poot ng Dios.

1. Dahil inihandog Niya ang Kanyang buhay, hindi na

natin kailangang ihandog ang ating mga buhay.

a. Hindi na tayo kailangang hatulan bilang mga

makasalanang may sala – dahil Siya ay

nahatulan para sa atin.

b. Hindi na tayo kailangang maparusahan sa

ating mga kasalanan – dahil Siya ay

naparusahan na para sa atin.

c. Hindi na tayo kailangang humarap pa sa

sumpa at poot ng Dios – dahil sa halip na

tayo, Siya ay isinumpa.
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d. We do not have to go to hell –

for He went to hell in our

place.

2. One of our Reformed creeds points

this blessing out in a powerful, and

moving, and most comforting way.

It says: “... He was bound that we
might be freed from our sins; He
suffered innumerable reproaches, that
we might never be confounded; He was
innocently condemned to death, that
we might be acquitted at the judgment
seat of God; He took on Himself the
curse due to us, that He might fill us
with His blessings; He humbled Himself
unto the deepest reproach and pains of
hell, both in body and soul, on the tree
of the cross, when He cried out with a
loud voice, “My God, my God! Why hast
Thou forsaken Me?”, that we might be
accepted of God and never forsaken of
Him ...”

C. Therefore, instead of wrath of God, we

have the positive blessing of God’s favor.

1. By his death, the Lord Jesus

removed the wrath of God and the

punishment we deserved.

a. Because our sins are paid for,

we can know the love and

favor and friendship of God.

(1) Not God’s curse on us,

but His blessing.

(2) Not God’s wrath, but His

love.

b. The great blessing of Jesus’

work of laying down His life for

His friends, is that we can

know and be assured that we

are His friends.

2. That’s something we need to know.

a. Perhaps especially when we

experience troubles in life.

(1) Our troubles are many –

sickness, aging, pain,

a cc id e n t s ,  p o v e r t y ,

sorrow, loneliness, family

struggles, etc.

(2) We are tempted at such

times to think that God is

angry with us.  We say:

“He sends me these

things to punish me for

my sins!”

d. Hindi na tayo kailangan mapunta ng

impierno – dahil napunta na Siya sa impierno

para sa ating kalagayan.

2. Binigyang-diin ng isa sa mga kredong Reformed

ang pagpapalang ito sa malakas, at

makapagbagbag-loob, at nakaaaliw na paraan.

Sinasabi nito:  “Siya ay nagapos upang tayo ay

mapalaya mula sa ating mga kasalanan; Siya ay

nagdusa ng hindi mabilang na pag-alimura, upang

hindi tayo kailanman magulumihanan; Siya ay

walang-malay na hinatulan sa kamatayan, upang

tayo ay mapawalang-sala sa paghuhukom ng

Dios; kinuha Niya sa Kanyang sarili ang sumpa na

dapat ay sa atin, upang Kanyang mapuspos tayo

ng Kanyang  mga pagpapala; pinagkumbaba Niya

ang Kanyang sarili sa pinakamalalim na

pag-alimura at sakit ng impierno, sa katawan at

kaluluwa man, sa puno ng krus, nang Siya ay

sumigaw sa malakas na tinig, “Dios ko, Dios ko!

Bakit Mo ako pinabayaan?”, upang tayo ay

matanggap ng Dios at hindi Niya pabayaan…”

C. Samakatuwid, sa halip na poot ng Dios, tayo ay may

positibong pagpapala sa kabutihan ng Dios.

1. Dahil sa Kanyang kamatayan, inalis ng

Panginoong Jesus ang poot ng Dios at ang

kaparusahan na nararapat sa atin.

a. Dahil ang ating mga kasalanan ay binayaran,

ating malalaman ang pag-ibig at kabutihan

at pakikipag kaibigan ng Dios.

(1) Hindi ang sumpa ng Dios sa atin, kundi

ang Kanyang pagpapala.

(2) Hindi ang poot ng Dios kundi ang

Kanyang pag-ibig.

b. Ang dakilang pagpapala sa gawa ni Jesus na

paghahandog ng Kanyang buhay para sa

Kanyang mga kaibigan, ay ang malalaman

natin at makatitiyak na tayo ay Kanyang mga

kaibigan.

2. Ito ang bagay na dapat nating malaman.

a. Marahil lalo na kapag tayo ay dumaranas ng

mga kahirapan sa buhay.

(1) Ang ating mga kahirapan ay marami –

karamdaman, pagtanda, kirot, mga

sakuna, kahirapan, dalamhati, pag-iisa,

paglalabanan sa pamilya, atbp.

(2) Tayo ay natutukso sa panahong iyon na

isiping ang Dios ay nagagalit sa atin.

Ating sinasabi:  “Kanyang ipinapadala

ang mga bagay na ito upang parusahan

ako sa aking mga kasalanan!”
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b. But that is never the case, for

Jesus was already punished

for all our sins.

(1) We will never be

punished by God for

those sins – not in this

life, and not in hell.

(2) You are not being

punished by God when

you experience troubles

and distress.

3. No matter what we experience,

God’s favor and love are always

upon us.

a. Romans 8:38-39 teaches

that none of these things can

take us away from His love.

b. And Romans 8:28 teaches us

that all these things serve our

eternal, spiritual good.

c. Suffering is good for us – it

makes us turn to God and

depend more on Him.

d. Suffering is good for us – it

makes us more spiritual, and

more sincere.

e. Suffering is good for us – it

makes us desire more and

more to be in heaven.

Conclusion:

1. If you ever doubt Christ’s love for you, or if

you ever question the greatness of it, or if you

ever have difficulty knowing that He loves you

– then remember and meditate on the words

of our text.

2. There is no love greater than the love of your

Savior.  So great is His love, He was willing to

die for you.  You are richly and eternally

blessed to be loved by Him.

b. Subalit hindi ganito ang sitwasyon, dahil si

Jesus ay naparusahan na para sa lahat

nating mga kasalanan.

(1) Tayo ay hindi na parurusahan ng Dios

dahil sa gayong mga kasalanan – hindi

sa buhay na ito, at hindi sa impierno.

(2) Hindi ka pinarurusahan ng Dios kapag

dumaranas ka ng mga kaguluhan at

kalungkutan.

3. Anomang bagay ang ating dinaranas, ang

kabutihan ng Dios at pag-ibig ay palaging sa sa

atin.

a. Ang Roma 8:38-39 ay nagtuturo na wala

sa mga bagay na ito ang makapaghihiwalay

sa atin mula sa Kanyang pag-ibig.

b. At ang Roma 8:28 ay nagtuturo sa atin na

ang lahat ng mga bagay na ito ay nagsisilbi

para sa ating walang hanggang, espiritual na

kabutihan.

c. Ang pagdurusa ay mabuti para sa atin –

ginagawa nito na pabalikin tayo sa Dios at

umasa ng higit sa Kanya.

d. Ang pagdurusa ay mabuti para sa atin –

ginagawa nito na tayo ay lalong maging

espiritual, at higit na matapat.

e. Ang pagdurusa ay mabuti para sa atin –

ginagawa nito na ating nasain ng mas higit

na mapunta sa langit.

Pangwakas:

1. Kung ikaw ay may alinlangan sa pag-ibig ni Cristo sa iyo, o

iyong tinatanong ang kadakilaan nito, o kung ikaw ay may

kahirapan na malaman na minamahal ka Niya – alalahanin

at pagbulay-bulayan mo ang mga salita sa ating teksto.

2. Walang pag-ibig na hihigit kaysa sa pag-ibig ng iyong

Tagapagligtas.  Gayon kadakila ang Kanyang pag-ibig, na

Siya ay nagnanais na mamatay para sa iyo.  Ikaw ay

masagana at walang hanggang pinagpala na mahalin Niya.


