
Page 1 of  7

Araw ng Panginoon 18 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary
Ang Pagbasa ng Kasulatan: Mga Gawa 1:1-14

T. 46 – Paano mo nauunawaan ang mga salitang ito, “Siya ay umakyat sa langit”?

S. – Na si Cristo, sa abot ng paningin ng Kanyang mga alagad, ay umakyat mula sa lupa tungo sa langit; at doon ay

mananatili Siya para sa ating kapakanan, hanggang sa Siya ay muling bumalik upang hatulan ang buhay at ang patay.

T. 47 – Sa gayon, hindi ba si Cristo ay nasa sa atin hanggang sa katapusan ng panahon ayon sa Kanyang

ipinangako?

S. – Si Cristo ay tunay na tao at tunay na Diyos; subalit, hinggil sa Kanyang taong kalikasan, wala na Siya sa lupa, subalit

hinggil sa Kanyang pagka-Diyos, kamahalan, biyaya, at Espiritu, kailanman hindi Siya nahiwalay sa atin.

T. 48 – Subalit kung ang Kanyang taong kalikasan ay hindi nasa lahat ng dako na kung saan naroroon ang

Kanyang pagka-Diyos, hindi ba ang dalawang kalikasang ito ayhiwalay sa isa’t isa?

S. – Hindi kailanman, yamang ang pagka-Diyos ay walang hangganan at sumasa-lahat-ng-dako, sumusunod lamang na ang

Kanyang kinaroroonan ay sumasaklaw sa hangganan ng Kanyang naging taong kalikasan, at sa gayon ay nasasa taong

kalikasan at personal na kaisa nito.

T. 49 – Ano ba ang pakinabang natin sa pag-akyat ni Cristo sa langit?

S. – Una, na Siya ang ating Tagapagtanggol sa harapan ng Kanyang Ama na nasa langit; pangalawa, na ang ating laman

na nasa langit ay maging garantiya ng pangako na Siya, bilang Ulo, na iaakyat Niya tayo, sa Kanya, na Kanyang mga bahagi;

pangatlo, na isusugo Niya ang Kanyang Espiritu sa atin bilang paunang [handog] na kung kaninong kapangyarihan

hinahanap natin ang mga bagay na nasa itaas, sa kinaroroonan ni Cristo na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos, at hindi

ng mga bagay sa lupa.

Introduction:

1. We believe the Lord Jesus Christ has ascended

into heaven.

a. Through His ascension, He departed from

earth, and returned to heaven and to His

Father.

b. Now Jesus is in heaven.  And that is

where He will be until He returns to earth

at the end of time.

2. The ascension of Christ is an important truth

for each of us personally.

a. The reason for this is because (Q&A 46),

He is in heaven “for our interest.”

b. That’s a wonderful thing.  It means,

Jesus Christ has you in mind in

everything He is doing.

c. He is not busy doing things for Himself,

but He is busy doing everything for your

benefit.

3. That is a very comforting fact.

CHRIST’S ASCENSION INTO HEAVEN

I. His Departure From Us

II. His Presence With Us

III. His Work For Us

I. His Departure From Us

A. It is clear from Acts 1, Christ’s ascension

was seen by many.

1. It happened forty days after His

resurrection from the dead.

a. During those forty days, Jesus

made many appearances to

His disciples and others.

b. Then, when it was time for

Panimula:

1. Sumasampalataya tayo na umakyat sa langit ang

Panginoong Jesu Cristo.

a. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-akyat, iniwan Niya

ang lupa, at bumalik sa langit at sa Kanyang Ama.

b. Nasa langit na ngayon si Jesus.  At dito kung saan Siya

mananatili hanggang sa magbalik Siya sa lupa sa

wakas ng panahon.

2. Ang pag-akyat ni Cristo ay mahalagang katotohanan para sa

bawat isa sa atin.

a. Ang dahilan nito ay dahil (T&S 46), Siya ay nasa langit,

“para sa ating interes.”

b. Iyan ay kahanga-hangang bagay.  Ibig sabihin, nasa

isipan ka ni Jesu Cristo sa lahat Niyang ginagawa.

c. Siya ay hindi abala sa mga bagay na para sa Sarili Niya,

kundi abala Siya sa mga bagay na para sa iyong

kapakinabangan.

3. Ito ay kaaliwan na napakahalagang katotohanan.

ANG PAG-AKYAT NI CRISTO SA LANGIT

I. Ang Paglisan Niya sa Atin

II. Ang Kanyang Presensya na Sumasaatin

III. Ang Kanyang Gawa Para sa Atin

I. Ang Paglisan Niya sa Atin

A. Maliwanag mula sa Mga Gawa 1, na ang pag-akyat ni

Cristo ay nakita ng marami. 

1. Nangyari ito apatnapung araw matapos Siyang

mabuhay na muli mula sa kamatayan.

a. Sa apatnapung araw na ito, nagpakita si

Jesus ng maraming ulit sa Kanyang mga

alagad at sa iba pa.
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Him to return to heaven, He

ga the red  H is  fo l low e rs

together.

c. Next, He took them to the

Mount of Olives, so they could

witness His ascension.

d. Then, He ascended upon into

heaven (Acts 1:9-11).

2. The disciples saw Jesus leave this

earth and go up toward heaven.

a. But they did not see Him go

into heaven itself.  They only

saw the start of His ascension.

b. Acts 1:9 tells us, “a cloud

received him out of their

sight.”

c. They saw Jesus leave earth

and start going up to heaven,

but then the cloud hid Him.

3. The disciples were disappointed.

a. They kept looking up.  They

hoped to see Jesus again.

b. But the angels told them to

stop looking for Him.

c. The angels said: “He is gone!

He is now in heaven until He

returns at the end of time!”

(Acts 1:11)

B. This ascension was a most glorious event

and blessing for Christ Himself.

1. Through His ascension, Jesus was

exalted.  He received great honor

and glory.

2. The Bible mentions this many times.

It tells us what happened to Him

when He ascended.

a. Psalm 24:9-10 – He became

the King of glory and the Lord

of hosts.

b. Daniel 7:13-14 – He was given

dominion, and glory, and a

kingdom.

c. Revelation 12:5 – He was

given the authority and the

power to rule all nations.

d. Revelation 5:11-12 – He

received “power, and riches,

and wisdom, and strength,

and honor, and glory, and

blessing.”  And everyone in

heaven praised Him with loud

voices.

C. Jesus Christ was greatly blessed and

glorified through His ascension for

especially two reasons.

b. Pagkatapos, nang oras na para sa Kanya na

bumalik sa langit, Kanyang tinipon ang

Kanyang mga tagasunod na magsama-sama.

c. Ang sumunod, dinala Niya sila sa Bundok ng

mga Olibo, para masaksihan nila ang

Kanyang pag-akyat.

d. Pagkatapos, umakyat Siya patungo sa langit

(Mga Gawa 1:9-11).

2. Nakita ng mga alagad ang pag-alis ni Jesus sa

lupa at pag-akyat patungo sa langit.

a. Pero hindi nila nakita Siya na napunta talaga

sa langit.  Ang nakita lang nila ay ang

pasimula ng Kanyang pag-akyat.

b. Sinasabi sa atin ng Mga Gawa 1:9, “siya’y

ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin.”

c. Nakita nila na iniwan ni Jesus ang lupa at

nagpasimula umakyat sa langit, pagkatapos

itinago na Siya ng ulap.

3. Nabigo ang mga alagad.

a. Patuloy sila sa pagtingin sa itaas.  Umaasa

sila na makikita pang muli si Jesus.

b. Pero sinabi sa kanila ng mga anghel na

tumigil na sa paghahanap sa Kanya.

c. Sinabi ng mga anghel: “Wala na Siya!  Nasa

langit na Siya hanggang magbalik Siya sa

wakas ng panahon!”  (Mga Gawa 1:11)

B. Ang pag-akyat na ito ang pinaka-maluwalhati at

pinagpalang pangyayari para mismo kay Cristo.

1. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-akyat,

naitampok si Jesus.  Tumanggap Siya ng dakilang

karangalan at kaluwalhatian.

2. Maraming ulit itong nabanggit sa Biblia.  Sinasabi

nito sa atin kung ano ang nangyari sa Kanya nang

Siya ay umakyat.

a. Mga Awit 24:9-10 – Siya ay naging Hari ng

kaluwalhatian at Panginoon ng mga hukbo.

b. Daniel 7:13-14 – Siya ay binigyan ng

pamumuno, at kaluwalhatian, at kaharian.

c. Apocalipsis 12:5 – Siya ay binigyan ng

awtoridad at kapangyarihan na pamunuan

ang lahat ng mga bansa.

d. Apocalipsis 5:11-12 - Tinanggap Niya ang

“kapangyarihan, kayamanan, karunungan,

kalakasan, karangalan, kaluwalhatian, at

kapurihan.”  Ang lahat sa langit pinuri Siya

na may malakas na mga tinig.

C. Dakilang pagpapala at kaluwalhatian ang tinamo ni

Jesu Cristo sa pamamagitan ng Kanyang pag-akyat lalo

na sa dalawang kadahilanan.
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1. First, because it was a change from

earth to heaven.

a. He no longer had to live in this

world of sin.  He returned to

heaven and enjoyed perfection

and bliss of life in heaven.

b. He no longer had to live

among sinners.  He was again

with His Father, with angels,

and with the perfected saints.

c. He no longer had to live in

human flesh. Human nature

was glorified. He received a

heavenly and perfect body.

d. Jesus is now in heaven

enjoying all these things.

Heaven is His permanent

home, now.

2. Secondly, this was a most glorious

event for Christ because He was

highly exalted.

a. The ascension was not simply

the end of His earthly life and

work, but the moment He was

crowned. His ascension was

His coronation as King.

b. At moment of His ascension,

He received great power and

authority.  In fact, He received

ALL power and authority.

c. He became Lord of lords, and

King of kings.  He became the

sovereign ruler over all things

in heaven and all on earth.

d. Through His ascension, Jesus

became the one Who now

carries out God’s counsel, and

causes everything to happen.

D. This is very comforting for us to know.

1. Jesus is in control of everything.  He

does everything “for our interest.”

2. He makes everything happen, and

makes it happen for your benefit

and blessing.

II. His Presence With Us

A. The ascension of Christ into heaven

raises a question – Question 47.

1. Just before He ascended, Jesus

promised us that He would always

be with us.

a. He said (Matthew 28:20), “I

am with you always, even

unto the end of the world.”

b. If Christ went from earth to

heaven, and is now in heaven,

what about this promise?

1. Una, dahil ito ay isang pagbabago mula sa lupa

tungo sa langit.

a. Hindi na Siya mabubuhay pa sa mundo ng

kasalanan.  Siya ay magbabalik na sa langit

at masisiyahan sa ganap at lubos na

kasiyahan ng buhay sa langit.

b. Hindi na Siya mabubuhay kasama ang mga

makasalanan.  Kasama na Niyang muli ang

Kanyang Ama, at mga anghel, at ganap na

mga banal.

c. Hindi na Siya kailangan pa na mamuhay sa

laman-na-pantao.  Ang Kanyang pantaong

kalikasan ay maluwalhati na.  Tinanggap na

Niya ang makalangit at ganap na katawan.

d. Nasa langit na ngayon si Jesus at

naliligayahan sa lahat ng mga ito.  Ang langit

ay ang Kanyang permanenteng tahanan, sa

ngayon.

2. Pangalawa, ito ay isang maluwalhating pangyayari

para kay Cristo dahil Siya ay naitampok.

a. Ang pag-akyat ay hindi katapusan lang ng

Kanyang buhay at gawain sa lupa, kundi ito

ay sandali na Siya ay naputungan.  Ang pag-

akyat Niya ay ang Kanyang pagkaputong

bilang Hari.

b. Sa sandali ng Kanyang pag-akyat, tinanggap

Niya ang dakila kapangyarihan at awtoridad.

Sa katunayan, tinanggap Niya ang LAHAT ng

kapangyarihan at awtoridad.

c. Siya ay naging Panginoon ng mga

panginoon, at Hari ng mga hari.  Siya ay

naging soberanong pinuno sa lahat ng mga

bagay sa langit at sa buong lupa.

d. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-akyat, si

Jesus ay nagtataglay ngayon ng payo ng

Dios, at nagpapangyari sa lahat ng bagay. 

D. Ito ay isang malaking kaaliwan sa atin na malaman.

1. Dahil si Jesus ang may kontrol sa lahat ng mga

bagay.  Ginagawa Niya ang lahat ng “para sa

ating kapakanan.”

2. Kanyang pinangyayari ang lahat, at pinangyayari

ito para sa iyong kapakinabangan at pagpapala.

II. Ang Presensya Niya sa Atin

A. Ang pag-akyat ni Cristo sa langit ay nagbubunsod ng

katanungan – Tanong 47.

1. Bago pa Siya umakyat, ipinangako ni Jesus sa atin

na palagi natin Siyang makakasama.

a. Sinabi Niya (Mateo 28:20), “Ako'y kasama

ninyong palagi, hanggang sa katapusan ng

panahon."

b. Kung si Cristo ay nagtungo sa langit mula sa

lupa, at ngayon ay nasa langit na, paano na

ang pangakong ito?
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c. How can He be with us, if He

is now in heaven?  So, is He

really with us?

2. It is very understandable that the

child of God asks this question.

a. It is important to you to know

that Jesus is still with you, and

will always be with you.

b. You ask: “Is Jesus with me

with I have troubles?  Is He

with me when I am lonely?”

c. “Is Jesus with me when I

struggle against temptation

and the devil and sin?”

d. “Is He with me when I must

f u l f i l  m y  w o r k  a n d

responsibilities as a Christian,

or a parent, or a child?”

e. “I need to be sure He is with

me, for I cannot do anything

or face anything without Him!”

3. The answer is (A. 47), “Jesus is at

no time absent from you!  Jesus is

always with you!”

B. The Heidelberg Catechism explains how

Jesus Christ is present with you.

1. First, He is present by means of His

“Godhead and Majesty.”

a. Jesus is God.  Jesus is divine.

All the attributes of God

belong to His divine nature.

b. Therefore He is everywhere

present in His divine nature.

That nature has no limits.  He

is therefore at your side every

day and every moment.

c. And because He is God, His

presence is a great blessing.

For He knows all things, and is

all powerful.  He is able to

help you in every situation,

and with all your needs.

2. Secondly, He is present with you by

means of His “grace.”

a. He is favorable toward you.

He loves you. Thus you do not

need to be afraid of Him.

b. His people, whom He

redeemed by His death on the

cross, are able to put away all

fear.

c. He is near in His grace and

mercy and love.  He is near as

the almighty Son of God Who

is doing everything for your

“interest” and benefit.

c. Paano natin Siya makakasama, kung Siya

ngayon ay nasa langit na?  Kaya, Siya ba

talaga ay kasama natin?

2. Napakadaling maunawaan kung natatanong man

ito ng anak ng Dios.

a. Mahalaga para sa iyo na malaman na

kasama mo pa rin si Jesus, at palagi

sumasaiyo.

b. Maitatanong mo: “Kasama ko ba si Jesus

kapag nasa kahirapan ako?  Kasama ko ba

Siya kapag ako ay malungkot?”

c. “Kasama ko ba si Jesus kapag

nakikipaglaban ako sa tukso at sa kasamaan

at kasalanan?”

d. “Kasama ko ba Siya kapag ginagawa ko ang

aking tungkulin at pananagutan bilang

Cristiano, o isang magulang, o isang bata?”

e. “Kailangan kong makatiyak na kasama ko

nga Siya, dahil wala akong magagawa, o

wala akong mahaharap, nang wala Siya!”

3. Ang sagot ay (S. 47), “Si Jesus ay hindi lumiban

sa iyo!  Si Jesus ay palaging sumasaiyo!”

B. Ipinapaliwanag ng Katekismong Heidelberg kung paano

si Jesu Cristo ay sumasaiyo.

1. Una, Siya ay narito sa paraan ng Kanyang “Pagka-

Dios at Kadakilaan.”

a. Si Jesus ay Dios.  Si Jesus ay napakadakila.

Ang lahat ng katangian ng Dios ay kabilang

sa Kanyang banal na kalikasan. 

b. Kaya naman Siya ay sumasalahat ng lugar sa

Kanyang banal na kalikasan.  Ang kalikasang

iyan ay walang limitasyon.  Kaya Siya ay

nasa tabi mo araw-araw at sa bawat sandali.

c. At dahil Siya ay Dios, ang Kanyang

presensya ay isang dakilang pagpapala.

Dahil nalalaman Niya ang lahat ng mga

bagay, at makapangyarihan sa lahat.

Magagawa Niyang tulungan ka sa bawat

sitwasyon, at sa lahat mong mga kailangan.

2. Pangalawa, Siya ay sumasaiyo sa paraan ng

Kanyang “biyaya.”

a. Siya ay mabuti sa iyo.  Minamahal ka Niya.

At kaya nga, hindi mo dapat Siyang

katakutan.

b. Mapapawi ang takot ng Kanyang bayan, na

Kanyang tinubos sa pamamagitan ng

Kanyang kamatayan sa krus.

c. Siya ay malapit sa Kanyang biyaya at

kaawaan at pag-ibig.  Siya ay malapit bilang

makapangyarihan sa lahat na Anak ng Dios

na Siyang gumawa sa lahat ng bagay para

sa iyong “kapakanan” at kapakinabangan.
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3. Thirdly, He is present with you by

means of His “Spirit.”

a. The ascension of Christ was

necessary so the Spirit might

be sent to His people. Jn. 16:7

- “I tell you the truth; It is

expedient for you that I go

away: for if I go not away, the

Comforter will not come unto

you; but if I depart, I will send

him unto you.”

b. By means of His Spirit, Jesus is

present with you in a much

better way than if He Himself

were still on this earth.

(1) The reason for this is

that Jesus, by His Spirit,

is now INSIDE you.

(2) Jesus is not simply near

you, or at your side, but

He is now living IN you.

(3) By the Spirit, you are

united to Jesus Christ,

and made one with Him.

(4) By the Spirit, you receive

all the riches & gifts &

blessings of salvation.

c. Because He is with you by His

Spirit, you can confess:

(1) “Jesus lives in me, and I

live in Him.  I am united

to Jesus.  And I now

receive from Jesus grace,

love, mercy, forgiveness,

joy, peace, hope, etc.”

(2) “I am also able, by the

Spirit, to seek things

above. The Spirit em-

powers me to focus on

things heavenly and

spiritual and eternal.”

(3) “And because of the

Spirit, I have comfort.

Spirit is the “Comforter.”

He assures me of God’s

love, of forgiveness, and

of eternal life.”

d. What a great blessing the

Spirit is.  Certainly that is

much better for us than if

Jesus Himself were still living

here on this earth.

III. His Work For Us

A. The ascension of Jesus Christ also

benefits us because of what He is now

doing for us.

3. Pangatlo, Siya ay sumasaiyo sa paraan ng

Kanyang “Espiritu.”

a. Ang pag-akyat ni Cristo ay kailangan upang

maisugo ang Esiritu sa Kanyang bayan. 

Juan 16:7 – “Sinasabi ko sa inyo ang

katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y

umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang

Mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit

kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa

inyo.”

b. Sa paraan ng Kanyang Espiritu, isinugo ito ni

Jesus sa inyo sa mas mainam na paraan

kaysa manatili Siya rito sa lupa.

(1) Ang dahilan nito ni Jesus, ay upang sa

pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na

nasa LOOB ninyo.

(2) Hindi lamang malapit sa inyo si Jesus,

o nasa tabi mo lang, kundi Siya ay

nabubuhay sa LOOB mo.

(3) Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu,

ikaw ay naging kaisa ni Jesu Cristo, at

ginawang kabilang sa Kanya.

(4) Sa pamamagitan ng Espiritu,

tatanggapin mo ang buong kasaganaan

at kaloob at pagpapala ng kaligtasan.

c. Dahil Siya ay sumasaiyo, sa pamamagitan ng

Kanyang Espiritu, maipapahayag mo:

(1) “Si Jesus ay nabubuhay sa akin, at ako

ay nabubuhay naman sa Kanya.  Ako

ay kaisa ni Jesus.  At tatanggapin ko

ngayon mula kay Jesus ang Kanyang

b i y a y a ,  p a g - i b i g ,  k a a w a a n ,

kapatawaran, kagalakan, pag-asa,

atbp.”

(2) “Magagawa ko rin, dahil sa Espiritu, na

hanapin ang mga bagay na nasa itaas.

Pinalalakas ako ng Espiritu na tumuon

sa mga bagay na makalangit at

espiritual at pang walang hanggan.”

(3) “At dahil sa Espiritu, ako ay may

kaaliwan.  Ang Espiritu ang “Mang-

aaliw.”  Tinitiyak Niya sa akin ang pag-

ibig ng Dios, ang kapatawaran, at

buhay na walang hanggan.”

d. Isang malaking pagpapala ang Espiritu.

Nakakatiyak tayo na ito ay mas mainam para

sa atin kaysa nabubuhay pa rito sa mundo si

Jesus.

III. Ang Pagkilos Niya Para sa Atin

A. Ang pag-akyat ni Jesu Cristo ay may pakinabang rin sa

atin dahil sa kung ano ang ginagawa Niya ngayon para

sa atin.
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1. The catechism mentions (A. 49)

that Jesus “is our advocate in the

presence of His Father in heaven.”

2. We also read of this in I John 2:1 –

“If any man sin, we have an

Advocate with the Father, Jesus

Christ the righteous.”

B. What is an “advocate”?

1. An advocate is one who represents

another person, and speaks on that

person’s behalf.

a. He is like a lawyer, who

argues the person’s case

before the judge.

b. He speaks in defense of the

person.  He demonstrates that

the person is innocent.

2. That is what Jesus does in heaven.

a. He speaks on our behalf to the

Father.  He speaks “for our

interest.”  He defends us.  He

demonstrates our innocence.

b. He does this especially by

saying: “Father, My people are

innocent, because I have

already paid for all their sins

by My death on the cross.”

3. Jesus Christ is, of course, the most

suitable Advocate you could have.

Why?  Because He loves you.

a. The greatest evidence of that

love is that He laid down His

life to save you from hell.

b. There is no creature, that

loves you more than Jesus

Christ does.

c. And there is noone who

desires, as much as He does,

that you have all your sins

forgiven.

4. What a blessing to have Him as

your advocate.  You can be sure

that God will forgive your sins, and

view you as innocent.

C. He also does something else for you as

your Advocate – He prays for you!

1. He prays for you constantly.

a. He prays for you when you

don’t pray.

b. He prays for you when you

cannot pray – if you are

spiritually weak.

c. He prays when your prayers

are not very good.

1. Sinasabi sa atin katekismo (S. 49) na si Jesus

“ang ating tagapagtanggol sa presensya ng

Kanyang Amang sumasalangit.”

2. Atin din mababasa sa I Juan 2:1 - “Ngunit kung

ang sinuman ay magkasala, tayo ay may

Tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesu-Cristo

na siyang matuwid.”

B. Ano ang isang “tagapagtanggol”?  

1. Ang isang tagapagtanggol ay siyang

kumakatawan sa ibang tao, at nagsasalita para sa

kanya.

a. Siya ay tulad sa isang abogado, na

nakikipagtalo sa kaso ng isang tao sa harap

ng hukom.

b. Siya ay nagsasalita para sa panig ng isang

tao.  Kanyang ipinapakita na ang taong ito

ay inosente.

2. Ganyan ang ginagawa ni Jesus sa langit.

a. Siya ay nagsasalita para sa atin sa Ama.

Siya ay nagsasalita “para sa kapakinabangan

natin.”  Ipinagtatanggol Niya tayo.  Kanyang

ipinapakita ang ating pagiging inosente.

b. Ginagawa Niya ito lalo na sa pamamagitan

ng pagsasabi: “Ama, ang Aking bayan ay

inosente, dahil binayaran Ko na ang kanilang

mga kasalanan sa pamamagitan ng Aking

kamatayan sa krus.”

3. Siyempre, si Jesu ang pinakakarapat-dapat na

maging Tagapagtanggol natin.  Bakit?  Dahil

minamahal ka Niya.

a. Ang dakilang patunay ng pagmamahal na ito

ay nang ibinigay Niya ang Kanyang buhay

para iligtas ka sa impierno.

b. Walang nilalang, na nagmamahal sa iyo ng

higit pa sa ginawa ni Jesu Cristo.

c. At walang sinuman ang nagnanais, na gaya

sa ginawa Niya, na mapatawad ang lahat

mong mga kasalanan.

4. Isang pagpapala na Siya ay iyong maging

Tagapagtanggol.  Nakakatiyak ka na patatawarin

ka ng Dios sa iyong mga kasalanan, at mamasdan

ka Niya bilang walang sala.

C. May ginawa pa Siyang iba para sa iyo bilang iyong

Tagapagtanggol – idinadalangin ka Niya!

1. Patuloy Siyang dumadalangin para sa iyo.

a. Idinadalangin ka Niya kapag ikaw ay hindi

nananalangin.

b. Idinadalangin ka Niya kapag hindi ka

makapanalangin – kapag ikaw ay espiritual

na mahina.

c. Nananalangin Siya kapag ikaw ay

nananalangin ng di-mabuti.
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d. He prays for you when you are

in troubles.

2. His prayers for you are always

perfect.

a. He knows exactly what you

need – even better than you

know it.

b. He knows you have many

needs in your homes and

families, in church and work

and school.

c. He prays to God for all that

you need for your health,

family, work, and everything

earthly.

3. His prayers are also perfect with

regard to your spiritual needs.

a. Christ’s main concern is your

soul, and what you need for

your eternal salvation.  He

knows (better than you do)

that your greatest need is the

forgiveness of your sins.

b. He is constantly praying this

prayer to God for you: “Father,

forgive My child’s sins!”

(1) “You do not need to pour

out Your wrath on My

people for their sins.  For

I have already been

punished in their place.”

(2) “They are saved and

righteous in Me.  Bless

them, Father, and forgive

their sins!”

4. What a blessing to have Him do

this.

a. For you can be sure that God

hears and answers the prayers

of His beloved Son, Jesus

Christ.

b. His prayers are heard and

answered better than our

prayers, for His prayers are

perfect and pure.

c. Because He is your Advocate

Who prays for you, you can be

sure all your sins will be

forgiven.

Indeed, the ascension of Christ Jesus into heaven is

of great profit and advantage for us.  May we be

thankful for all that He is doing in us, and for our

interest, as our ascended and glorified Savior.

d. Nananalangin Siya para sa iyo kapag ikaw ay

nahihirapan.

2. Ang pananalangin Niya para sa iyo ay palaging

perpekto (walang pagkakamali).

a. Nalalaman Niya mismo kung ano ang

kailangan mo – higit pa sa mas mabuti na

alam mo.

b. Nalalaman Niya na marami kang

pangangailangan sa inyong tahanan at

pamilya, sa iglesia at sa trabaho, at sa

paaralan.

c. Nananalangin Siya sa Dios para sa lahat

mong mga kailangan sa kalusugan, pamilya,

trabaho, at sa lahat ng bagay na panlupa.

3. Ang pananalangin din Niya ay perpekto patungkol

sa iyong espiritual na pangangailangan.

a. Ang pangunahing pinagmamalasakitan ni

Cristo ay ang iyong kaluluwa, at kung ano

ang kailangan mo sa iyong walang hanggang

kaligtasan.  Nalalaman Niya (higit sa

nalalaman mo) na ang malaking kailangan

mo ay kapatawaran sa iyong mga kasalanan.

b. Siya ay patuloy sa pananalangin ng

panalanging ito sa Dios para sa iyo: “Ama,

patawarin Mo ang mga kasalanan ng Aking

anak!”

(1) “Hindi Mo po kailangang ibuhos ang

Iyong poot sa Aking bayan dahil sa

kanilang mga kasalanan.  Dahil Ako na

ang naparusahan sa kan ilang

kalagayan.”

(2) “Sila ay naligtas at matuwid sa Akin.

Pagpalain sila, Ama, at patawarin sa

kanilang mga kasalanan!”

4. Isang pagpapala na ginawa Niya ito.

a. Nakakatiyak ka na naririnig ng Dios at

sinasagot ang mga panalangin ng Kanyang

minamahal na Anak na si Jesu Cristo.

b. Ang mga panalangin ay naririnig at sinasagot

ng mahusay kaysa sa ating mga

pananalangin, dahil ang panalangin Niya ay

ganap at dalisay.

c. Dahil Siya ang iyong Tagapagtanggol na

Siyang dumadalangin para sa iyo,

nakakatiyak ka na ang lahat mong mga

kasalanan ay mapapatawad.

Tunay na ang pag-akyat ni Cristo Jesus sa langit ay may malaking

pakinabang at dulot para sa atin.  Magpasalamat nawa tayo sa

lahat Niyang ginagawa para sa atin, at para sa ating

kapakinabangan, bilang ating Tagapagligtas na umakyat at

naluwalhati.


