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LORD’S DAY 2

Araw ng Panginoon 2 ng Katekismong Heidelberg, at Mga Roma 7 Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary

T.3 Paano mo nalaman ang iyong karalitaan?

S.3 Mula sa kautusan ng Diyos.

T.4 Ano ang hinihingi ng kautusan ng Diyos sa atin?

S.4 Buod na itinuturo sa atin ito ni Cristo, Mateo 22:37-40, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo,

at nang buong kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip mo.  Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad

nito, Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.  Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at

ang mga propeta.

T.5 Maipapamuhay mo ba ng ganap ang lahat ng mga bagay na ito?

S.5 Hindi sa ano mang katinuan; sapagkat ako ay nahihilig ayon sa aking kalikasan na mamuhi sa Diyos at sa aking kapwa.

Introduction:

1. Last week, you considered the truth of God’s

Word in Lord’s Day 1 of the Heidelberg

Catechism.

a. Lord’s Day 1 asks an important, personal

question: “What is your only comfort in

life and death?”

b. The believer confesses: “My only comfort

is this: I belong to my faithful Savior,

Jesus Christ!”

2. Lord’s Day 1 also mentioned three things that

you need to know in order to enjoy your

comfort.  We confess:

a. “First, I need to know how great my sins

and miseries are.”

b. “Second, how I may be delivered from

my sins and miseries.”

c. “Third, how I shall express my gratitude

to God for such deliverance.”

d. Today, in Lord’s Day 2, we consider the

first of these – how great our sins and

miseries are.

3. It is true that sin is a negative subject.  But it

is a subject and truth that we need to

understand well.  For if we do not know and

understand our sin, we will not know what a

blessing it is to belong to Jesus.

Knowing Our Misery from God’s Law

I. What The Law Requires

A. A searching question is asked in Lord’s

Day 2.

1. The question is: “How did you find

out that you are miserable?”

a. “Who told you that you are a

sinner?”

b. “How did you find out your

sins and miseries are great?”

Panimula:

1. Noong nakaraang linggo, inyong isinaalang-alang ang

katotohanan sa Salita ng Dios sa Araw ng Panginoon 1 ng

Katekismong Heidelberg.

a. Ang Araw ng Panginoon 1 ay nagtanong ng isang

mahalaga at pansariling katanungan:  “Ano ang tangi

mong kaaliwan sa buhay at kamatayan?”

b. Ipinapahayag ng mananampalataya na:  “Ang tangi

kong kaaliwan ay ito: Ako ay pag-aari ng aking matapat

na Tagapagligtas, na si Jesu Cristo!”

2. Nabanggit din sa Araw ng Panginoon 1 ang tatlong mga

bagay na kailangan mong malaman upang masiyahan ka sa

iyong kaaliwan.  Ipinapahayag natin:

a. “Una, dapat kong malaman kung gaano kalaki ang

aking mga kasalanan at kahirapan.”

b. “Pangalawa, kung paano ako makakalaya mula sa

aking mga kasalanan at kahirapan.”

c. “Pangatlo, paano ko maipapahayag ang aking

pagpapasalamat sa Dios para sa gayong pagkalaya.”

d. Ngayon, sa Araw ng Panginoon 2, ating

isasaalang-alang ang una sa mga ito – kung gaano

kalaki ang ating mga kasalanan at kahirapan.

3. Totoo nga ito na ang kasalanan ay isang negatibong bagay.

Pero ito ay isang paksa at katotohanan na kailangan din

nating maunawaan.  Dahil kung hindi natin malalaman at

mauunawaan ang ating kasalanan, hindi natin malalaman

kung ano ang pagpapala nang maging pag-aari ni Jesus.

Malaman Ang Ating Kahirapan Mula Sa Kautusan Ng Dios

I. Ano Ang Hinihingi ng Kautusan

A. Isang sumasaliksik na katanungan ang itinanong sa

Araw ng Panginoon 2.

1. Ang katanungan ay:  “Paano mo matutuklasan na

ikaw ay kaawa-awa?”

a. “Sino ang may sabi sa iyo na ikaw ay

makasalanan?”

b. “Paano mo malalaman na malaki pala ang

iyong mga kasalanan at paghihirap?”
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2. The answer is: “The law of God

showed me!  I found out that I was

a sinner by means of God’s 10

commandments!”

B. The reason the law of God does this is

because of the strict demands God gives

us in His law.

1. What are those strict requirements?

a. The catechism mentions the

summary of the law from

Matthew 22:37-40.  In that

summary, God tells us what

He requires: “Love Me, and

love your neighbor!”

b. We must love!  And “love” is

something in your heart.  God

isn’t just interested in external

behavior (words and actions),

but God looks at your heart.

2. Obeying God from the heart is the

most difficult thing to do.

a. It is rather easy to obey God

externally.  It is easy not to kill

anyone, not to commit

adultery, not to steal, not to

take God’s Name in vain, etc.

b. It is a lot more difficult to do

everything right in our hearts.

It is difficult to have the

correct motive in everything

we do.  It is difficult to do

everything in love.

3. But that is what God requires.  God

says to us:

a. “Love Me!  I must be first in

your life!  Loving Me must be

your priority every day!”

b. “You may never love others

before Me, or instead of Me!”

c. “And if you do not love Me in

this way, you are guilty of

hating Me.”

4. We all face this searching question

from God: “Do you love Me?”

C. That is not all that God requires.

1. He also says (Matt. 22, Luke 10):

“You shall love the Lord your God

with all your heart, and with all your

mind, and with all your strength.” 

God says to us: “Love Me perfectly!”

a. “Love Me with all your heart.

It is not enough to say, “I love

You, O God!”  Your love for Me

must be sincere!”

2. Ang sagot: “Ipinakita sa akin ng kautusan ng

Dios!  Natuklasan ko na ako pala ay isang

makasalanan sa paraan ng 10 mga kautusan ng

Dios!”

B. Ang dahilan kaya ginawa ito ng kautusan ng Dios ay

dahil sa mahigpit na hinihingi na ibinibigay ng Dios sa

atin sa Kanyang kautusan.

1. Ano ang mahigpit na mga kinakailangang ito?

a. Binabanggit ng katekismo ang buod sa

kautusan na mula sa Mateo 22:37-40.  Sa

buod na iyan, sinasabi ng Dios sa atin kung

ano ang Kanyang hinihingi:  “Ibigin Ako, at

ibigin ang iyong kapwa!”

b. Dapat tayong mag-ibigan!  At ang “pag-ibig”

ay isang bagay na nasa puso mo.  Hindi lang

interesado ang Dios sa panlabas na

pagkatao mo (mga pananalita at pagkilos),

kundi ang Dios ay tumitingin sa iyong puso.

2. Ang pagsunod sa Dios mula sa puso ang

pinakamahirap na gawin.

a. Mas madali ang sumunod sa Dios sa

panlabas.  Mas madali ang huwag pumatay

ng sinoman, huwag mangalunya, huwag

magnakaw, huwag gamitin ang Pangalan ng

Dios sa walang kabuluhan, atbp.

b. Mas napakahirap gawin ang tama sa inyong

mga puso.  Mahirap magkaroon ng tamang

motibo sa bawat ginagawa.  Mahirap gawin

ang lahat ng bagay sa pag-ibig.

3. Pero iyan ang hinihingi ng Dios.  Sinasabi sa atin

ng Dios:

a. “Ibigin mo Ako!  Ako dapat ang una sa

buhay mo! Ang ibigin Ako ang unang

mahalaga sa bawat araw mo!”

b. “Hindi mo dapat ibigin ang iba kaysa sa Akin.

 Hindi mo dapat ibigin ang iba sa halip na

Ako!”

c. “At kung hindi mo Ako iibigin ng ganito, ikaw

ay may sala ng pagkagalit sa Akin.”

4. Hinaharap nating lahat ang katanungang ito na

sumasaliksik mula sa Dios:  “Iniibig mo ba Ako?”

C. Hindi ito ang lahat ng hinihingi ng Dios.

1. Sinasabi rin Niya (sa Mateo 22:37 at Lucas 10:27):

“Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang

buong puso mo, at nang buong pag-iisip mo, at

nang buong lakas mo.”  Sinasabi ng Dios sa atin:

“Ganap mo Akong Ibigin!”

a. “Ibigin mo Ako ng buong puso mo.  Hindi

sapat na sabihin mo, ‘Iniibig Kita, o Dios!’

Ang pag-ibig mo sa Akin ay dapat may

katapatan!”
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b. “Love Me with all your mind.

You use your mind to think, to

study, to learn, to decide.  You

must do all these things, not

for your own ends, but in love

for Me!”

c. “Love Me with all your

strength.  Don’t use your

strength and health for

yourself.  Don’t work hard and

earn money to satisfy yourself.

But do everything in love for

Me!”

2. Again God asks us: “Do you love Me

perfectly?”

a. “Do you love Me with all that

you are, and have?  Do you

love Me in all you do?”

b. “Do you love Me all the time –

every moment of every day of

your life?”

c. “If you fail to do so, you are

guilty of hating Me.  And then

you are a miserable sinner!”

D. God’s law requires one more thing.  God

says: “Love Me also by loving your

neighbor as yourself!”

1. The Bible teaches us that if we fail

to love our neighbors, we do not

love God.  I John 4:20 – “If a man

say, I love God, and hates his

brother, he is a liar: for he that

loves not his brother whom he has

seen, how can he love God whom

he has not seen?”

2. You have many neighbors.  Do you

love them?

a. Your closest neighbors are

your family members.  Do you

love all your family members?

Do you love your spouse?

Your children?  Your parents?

Your siblings?

b. Your neighbors are your fellow

believers.  They should be

easy to love, because Christ

lives in them.  Do you love all

your fellow believers who are

here today?

c. You also have other neighbors.

The people you meet every

b. “Ibigin mo Ako ng buong isipan mo.

Ginagamit mo ang isipan mo para mag-isip,

mag-aral, matuto, magpasya.  Gawin mo

dapat ang lahat ng mga bagay na ito, hindi

para sa kapakinabangan mo, kundi sa

pag-ibig mo para sa Akin!”

c. “Ibigin mo Ako ng buong lakas mo.  Huwag

mong gamitin ang iyong kalakasan at

kalusugan para sa sarili mo.  Huwag kang

mag-trabaho ng husto at kumita ng pera

para paligayahin lang ang sarili mo.  Kundi

gawin mo ang lahat ng mga bagay dahil sa

pag-ibig sa Akin!”

2. Muli, tinatanong tayo ng Dios: “Ikaw ba ay may

ganap na pag-ibig sa Akin?”

a. “Iniibig mo ba Ako ng buong ikaw, at

mayroon ka?  Iniibig mo ba Ako sa lahat

mong ginagawa?”

b. “Iniibig mo ba Ako sa lahat ng panahon - sa

bawat sandali ng bawat araw sa buhay mo?”

c. “Kung mabibigo kang gawin nga ito, ikaw ay

may sala ng pagkagalit sa Akin.  At kaya

naman ikaw ay isang makasalanang may

kahirapan!”

D. May hinihingi pa na isang bagay ang kautusan ng Dios.

Sinasabi ng Dios,  “Ibigin mo rin Ako sa pamamagitan

ng pag-ibig mo sa iyong kapwa na gaya sa sarili mo!”

1. Itinuturo sa atin ng Biblia na kung tayo ay

mabibigong ibigin ang ating kapwa, hindi natin

iniibig ang Dios.  I Juan 4:20 – “Kung sinasabi ng

sinoman, ‘Iniibig ko ang Dios,’ at napopoot sa

kanyang kapatid, siya ay sinungaling; sapagkat

ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang

nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Dios na

hindi niya nakikita.”

2. Ikaw ay maraming kapwa-tao.  Iniibig mo ba sila?

a. Ang pinakamalapit mong kapwa ay ang

kaanib ng iyong pamilya.  Iniibig mo ba ang

bawat kaanib sa iyong pamilya?  Iniibig mo

ba ang iyong asawa mo?  Ang iyong mga

anak?  Ang iyong mga magulang?  Ang iyong

mga kapatid?

b. Ang iyong kapwa ay ang iyong mga

kasamahang mananampalataya. Madali

silang ibigin, dahil si Cristo ang nabubuhay

sa kanila.  Iniibig mo ba ang iyong mga

kasamahang mananampalataya na naririto

ngayon?

c. May iba ka pang mga kapwa-tao.

(1) Ang mga tao na nakakasalamuha mo

araw-araw.
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day.  The family that lives next

door.  The people you work

with.  Your fellow students in

school.  Those neighbors need

someone to love them.  Do

you do that?  Do you love

especially those who are

lonely, who are suffering, or

who have no friends?

3. God says to us: “You must love

your neighbor as yourself.  And if

you don’t love your neighbor, you

fail to love Me!”

E. Yes, in His law, God gives us strict

demands.

II. What The Law Shows Us

A. When we stand before the requirements

of God’s law, the law of God is like a

mirror.

1. You use a mirror to see yourself.

The mirror shows you what you

look like.  The mirror shows you any

defects you might have on your

face, or with your hair, or with your

clothing.

2. That is what the law of God does.

God uses the law to show us our

defects.  When we look into God’s

law (that is, when we hear it), we

see all our spiritual faults.

B. What exactly do we see in the mirror of

God’s law?  The answer is given in Q&A

5 of this Lord’s Day.

1. This answer tells us of our inability

to keep God’s law.  For we confess:

“I am prone by nature to hate God

and my neighbor.”

2. “Prone” is an interesting word.

a. Usually we think this word

means “inclined.”  If someone

is prone to gossip, they are

inclined to gossip.  If someone

is prone to tell lies, that is a

tendency that he has.

b. But the word “prone” means

more than that.   It refers to a

fundamental characteristic of

our nature.  It refers to what

we are only able to do.

(2) Ang pamilya na kapit-bahay mo.  Ang

mga tao na kasama mo sa trabaho.

Ang kasamahan mong mga mag-aaral

sa paaralan.

(3) Ang mga kapwa-taong ito ay

nangangailangan ng iibig sa kanila.

Ginagawa mo ba iyan?  Iniibig mo ba

lalo na silang mga malulungkot, silang

mga nagdurusa, o silang mga walang

kaibigan?

3. Sinasabi ng Dios sa atin:  “Dapat mong ibigin ang

iyong kapwa na gaya sa iyong sarili.  At kung

hindi mo sila iibigin, mabibigo kang ibigin Ako!”

E. Oo, sa Kanyang kautusan, ibinibigay ng Dios ang

mahigpit na hinihingi sa atin.

II. Ano Ang Ipinapakita sa Atin ng Kautusan

A. Kapag tayo ay nakatayo sa harap ng mga

kinakailangan sa kautusan ng Dios, ang kautusan ng

Dios ay gaya sa isang salamin sa mukha.

1. Ginagamit mo ang salamin para makita mo ang

sarili mo.  Ipinapakita ng salamin kung ano ang

hitsura mo.  Ipinapakita sa iyo ng salamin ang

anomang depekto na baka mayroon ka sa iyong

mukha, o sa iyong buhok, o sa iyong kasuotan.

2. Ganyan ang ginagawa ng kautusan ng Dios.

Ginagamit ng Dios ang kautusan para ipakita sa

atin ang ating mga depekto.  Kapag ating

tinitingnan ang kautusan ng Dios (iyan ay kapag

naririnig natin ito), ating nakikita ang lahat nating

mga espiritual na kamalian.

B. Ano ba mismo ang ating nakikita sa salamin ng

kautusan ng Dios?  Ang sagot ay ibinigay sa Tanong at

Sagot 5 sa Araw ng Panginoon na ito.

1. Sinasabi sa kasagutang ito sa atin ang ating

kawalang kakayahan na sundin ang kautusan ng

Dios.  Dahil ating ipinapahayag:  “Dahil sa aking

kalikasan ako ay madaling (prone) magalit sa Dios

at sa aking kapwa.”

2. Ang salitang “prone” ay isang kawili-wiling salita.

a. Madalas iniisip agad natin na ang salitang ito

ay ibig sabihin “nakakiling.”  Kung ang isang

tao ay prone (o mahilig) sa tsismis, sila ay

nakakiling sa tsismis.  Kung ang isang tao ay

prone (mahilig) sa pagsasabi ng kasinunga-

lingan, iyan ay panigurado niyang gagawin.

b. Pero, ang salitang prone ay ibig sabihin ng

higit pa rito.  Ito ay tumutukoy sa isang

pangunahing katangian ng ating kalikasan.

Ito ay tumutukoy sa kung ano ang tanging

magagawa lamang natin.
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3. The idea is this: “All I am able to do

is hate God and my neighbor.  I

cannot love them!”

a. God says: “Be kind to your

neighbor!”  But all you can do

is hurt him.

b. God says: “Forgive your

neighbor!”  But all you can do

is be angry and seek revenge.

c. God says: “Be a humble

person!”  But all you can do is

be proud.

4. That is how great your misery is.

a. It is so great, that even if you

would want to keep God’s law,

you cannot.

b. It is so great, that even if you

try as hard as possible to keep

the law, you cannot.

c. All we can do is break God’s

commands.  Of ourselves, all

we can do is sin.

C. This is difficult to admit.

1. We have to say:

a. “My failure to be a friend to

another member of the church

is not because of a fault in the

other person, but is because

of a fault in me!”

b. “My disinterest in coming to

church and hearing the

preaching of the Word

indicates that I do not love

God as I should!”

c. “My struggle to be content in

life is not because God is

harsh and cruel to me, but it is

fully my fault and my sin!”

d. “I am by nature a totally

depraved sinner.  I cannot do

any good thing in my own

strength.”

2. But as difficult as it is to admit this,

we must.

a. We may not say: “I am a

basically good person!  I do

many good things in life!  In

my own strength, I keep God’s

commands – at least most of

them!”

b. But when we compare

ourselves to the standard of

God’s law, this is what we say:

“I am prone by nature to hate

God and my neighbor!”

3. Ang kaisipan ay ito: “Ang lahat lamang ng

magagawa ko ay pagkagalit sa Dios at sa aking

kapwa.  Hindi sila magawang ibigin!”

a. Sinasabi ng Dios,  “Maging mabait kayo sa

inyong kapwa!” Pero ang magagawa mo

lang ay saktan sa kanila.

b. Sinasabi ng Dios,  “Patawarin mo ang iyong

kapwa!”  Pero ang magagawa mo lang ay

magalit at maghiganti.

c. Sinasabi ng Dios, “Maging mapag-

pakumbaba!”  Pero ang magagawa mo lang

ay ang magmalaki.

4. Ganyan kalaki ang iyong paghihirap.

a. Napakalaki nito, na ikaw na nagnanais na

sundin ang kautusan ng Dios, ay hindi mo ito

magawa.

b. Napakalaki nito, na kahit pa subukin mo sa

abot ng iyong makakaya na sundin ang

kautusan, hindi mo ito magawa.

c. Ang magagawa lamang natin ay labagin ang

mga kautusan ng Dios.  Ang magagawa

lamang natin, para sa ating mga sarili, ay

ang magkasala.

C. Mahirap itong aminin.

1. Ang masasabi lang natin:

a. “Ang kabiguan ko na maging isang kaibigan

sa ibang kaanib ng iglesia ay hindi dahil sa

kamalian ng iba, kundi dahil sa kamalian ko!”

b. “Ang aking kawalan ng interes sa pagpunta

ng iglesia at makinig sa pangangaral ng

Salita ay nagpapahiwatig na hindi ko

minamahal ang Dios na gaya sa nararapat!”

c. “Ang kahirapan ko na masiyahan sa buhay

ay hindi dahil ang Dios ay naging malupit at

mabagsik sa akin, kundi kasalanan at

kamalian ko ang lahat ng ito!”

d. “Sa aking kalikasan, ako ay lubos na

makasalanan.  Hindi ko magawa ang

anomang mabuti sa aking sariling

kalakasan.”

2. Pero kailangan nating aminin ito, kahit gaano ito

kahirap gawin.

a. Hindi natin masasabi:  “Ako talaga ay mabait

na tao!  Marami akong mabubuting bagay na

ginawa sa buhay!  Sa sariling kalakasan ko,

masusunod ko ang mga kautusan ng Dios –

karamihan sa mga ito!”

b. Pero kung ihahambing natin ang ating mga

sarili sa pamantayan ng kautusan ng Dios,

ito ang masasabi natin:  “Ako ay madaling

magalit sa Dios at sa aking kapwa ayon sa

aking kalikasan!”
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c. And that leads us to cry out as

Paul did in Romans 7:24 – “O

wretched man that I am!  Who

shall deliver me from the body

of this death?”

III. What Comfort This Gives

A. It does not seem to us that this

knowledge of sin would be comforting.

1. Sin is a very negative subject.  The

truths concerning sin are humbling.

We sometimes think it would be

better not to mention sin.  Wouldn’t

that be more comforting?

2. There are some who do this.  They

never mention sin.  They never

preach about sin.  They don’t even

pray for the forgiveness of sins.

3. But we must not take that approach

with regard to sin.  True comfort for

the true child of God is impossible

without first having a knowledge of

sin.

B. Having a knowledge of sin is comforting

first of all because it assures you that

you are a child of God.

1. Unbelievers do not and will not

adm it  these  th ings  about

themselves.

a. Have you ever heard an

ungodly person say: “I want to

love God, but I can’t.  I want

to love my neighbor, but by

nature I’m prone to hate

him.”?

b. The ungodly do not admit

that.  Instead they say, “I can

love someone if I want to.

And I do love many people.  I

am, by nature, a good, a kind,

and a very loving person.”

c. It is only the child of God who

admits that he is by nature a

miserable sinner.

2. The child of God does this by the

work of the Holy Spirit.

a. The Spirit gives us a new

heart, and a new life, and a

new perspective.  The Spirit

humbles us.  The Spirit

convicts us of sin.

b. It is the Spirit in you Who

leads you to say, “This is true

of me – I am by nature lost,

and wretched, and a sinner!”

c. At iyan ang maghahatid sa atin para

sumigaw na gaya sa ginawa ni Pablo sa Mga

Roma 7:24 - “Kahabag-habag na tao ako!

Sino ang magliligtas sa akin mula sa

katawang ito ng kamatayan?”

III. Ano Ang Naibibigay ng Kaaliwang Ito

A. Para sa atin, tila hindi nakakaaliw na kilalanin ang ating

kasalanan.

1. Ang kasalanan ay isang napaka-negatibong paksa.

Ang katotohanang ito patungkol sa kasalanan ay

nagpapababa sa atin.  Minsan naiisip natin na mas

mabuti pa nga na huwag na itong banggitin pa.

Iyan ba ay mas nakakaaliw?

2. May ilang gumagawa nito.  Hindi nila binabanggit

ang kasalanan.  Hindi nila ipinapangaral ang

patungkol sa kasalanan.  Hindi sila nananalangin

para sa kapatawaran ng mga kasalanan.

3. Pero hindi dapat ganyan ang ating pakikitungo sa

patungkol sa kasalanan.  Ang tunay na kaaliwan

para sa tunay na anak ng Dios ay imposible ngang

hindi muna kikilalanin ang kasalanan.

B. Ang kaalaman sa kasalanan ay nakakapag-aliw dahil

una tinitiyak nito na ikaw ay anak ng Dios.

1. Hindi ito magagawa ng di-mananampalataya at

hindi nito aaminin ang mga bagay na ito sa

kanilang sarili.

a. Nakarinig ka na ba ng taong masama na

nagsabi: “Gusto kong ibigin ang Dios, pero

hindi ko magawa.  Gusto kong ibigin ang

aking kapwa, pero sa aking kalikasan mas

madali sa akin na magalit sa kanya.”?

b. Hindi ito aaminin ng masama.  Sa halip

sasabihin nila, “Iibigin ko ang sinomang

gusto ko.  At iniibig ko ang maraming mga

tao.  Sa aking kalikasan, ako ay mabuti,

mabait, at kaibig-ibig na tao.”

c. Tanging ang anak lang ng Dios ang aamin

na sila ay kaawa-awang mga makasalanan

dahil sa kalikasan nila.

2. Ginagawa ito ng anak ng Dios sa pamamagitan ng

Espiritu Santo.

a. Binibigyan tayo ng Espiritu ng isang bagong

puso, at isang bagong buhay, at isang

bagong pananaw. Ibinababa tayo ng

Espiritu. Inuusig tayo ng Espiritu sa

kasalanan.

b. Ang Espiritung nasa iyo ang Siyang

naghahatid sa iyo para masabi na, “Totoo ito

sa akin – ako sa aking kalikasan ay ligaw,  at

masama, at makasalanan.”
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3. If you confess that about yourself,

then you know the Spirit is in you.

The knowledge of sin gives you

assurance you have been saved.

C. A knowledge of sin is also comforting

because it leads us to our Savior.

1. It needs to be that way.

a. We must see how wretched

and miserable and sinful we

are.

b. We need to realize we can do

no good – we cannot keep

God’s laws, even if we want

to.

c. We need to see there is no

hope of saving ourselves.  To

save yourself is impossible.

2. This is necessary because only

when you realize all these things,

will you seek salvation where it can

only be found – not in yourself, not

through anything you do, but in

Jesus Christ.

a. We are without hope on our

own.  We say what Paul did in

Romans 7:24 – “O wretched

man that I am!  Who shall

deliver me from the body of

this death?”

b. But the very next verse shows

that we have great hope in

Jesus Christ.  Romans 7:25 –

“I thank God through Jesus

Christ our Lord.”  Jesus

delivers us from all our sin.

3. We find in Jesus (and in Him alone)

the salvation we need from all

misery and sin.  And it is the proper

knowledge of sin that leads us to

Him, and to seek our salvation in

Him.

Conclusion:

1. Yes, the knowledge of sin is good.  The

knowledge of sin is a blessing.  It is something

to be thankful for.

2. May God humble us always, through His law,

so we flee to Christ and experience again the

blessed comfort of belonging to Him.

3. Kung iyong ipapahayag iyan sa iyong sarili,

malalaman mo na sumasaiyo nga ang Espiritu.

Ang kaalaman sa kasalanan ang nagbibigay sa iyo

ng katiyakan na ikaw ay ligtas.

C. Ang kaalaman sa kasalanan din ang umaaliw sa atin

dahil ito ang maghahatid sa atin sa ating Tagapag-

ligtas.

1. Ito ay kinakailangan ng sa ganitong paraan.

a. Dapat nating makita kung gaano kasama,

kahirap at ka-makasalanan tayo.

b. Dapat nating mapagtanto na wala tayong

magagawang mabuti – hindi natin

masusunod ang mga kautusan ng Dios, kahit

gustuhin pa natin.

c. Dapat nating makita na walang pag-asa para

iligtas natin ang ating mga sarili.  Imposible

na mailigtas natin ang ating mga sarili.

2. Ito ay kinakailangan dahil kapag napagtanto

lamang ang mga bagay na ito, ang makakahanap

sa kaligtasan kung saan ito matatagpuan – hindi

sa iyong sarili, hindi sa anomang ginagawa mo,

kundi kay Jesu Cristo.

a. Tayo ay walang pag-asa sa ating mga sarili.

Sasabihin natin ang gaya sa ginawa ni Pablo

sa Mga Roma 7:24 – “Kahabag-habag na tao

ako!  Sino ang magliligtas sa akin mula sa

katawang ito ng kamatayan?”

b. Pero ipinapakita sa susunod na talata na

tayo ay may malaking pag-asa kay Jesu

Cristo.  Mga Roma 7:25 – “Nagpapasalamat

ako sa Dios sa pamamagitan ni Jesu Cristo

na Panginoon natin.”  Pinalalaya tayo ni

Jesus mula sa lahat nating kasalanan.

3. Ating matatagpuan kay Jesus (at sa Kanya

lamang) ang kaligtasan na ating kailangan mula

sa kahirapan at kasalanan.  At ito ang tamang

kaalaman sa kasalanan na maghahatid sa atin sa

Kanya, at mahahanap sa Kanya ang ating

kaligtasan.

Pagtatapos:

1. Oo, ang kaalaman sa kasalanan ay mabuti.  Ang kaalaman

sa kasalanan ay isang pagpapala.  Ito ay isang bagay na

dapat nating ipagpasalamat.

2. Palagi nawa tayong ibaba ng Dios, sa pamamagitan ng

Kanyang kautusan, upang makalaya tungo kay Cristo at

maranasan muli ang pinagpalang kaaliwan na pag-aari 

Niya.


