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Araw ng Panginoon 4 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary

T. 9 – Sa gayon, hindi ba gumagawa ang Diyos ng hindi makatarungan sa tao, sa hinihingi Niya na matupad ng tao ang

Kanyang kautusan na hindi niya magagawa?

S. 9 – Hindi; dahil nilalang ng Diyos ang tao na may kakayahang gawin ito; subalit ang tao, sa pagsulsol ng diyablo, at sa

kanyang kusang pagsuway, kasama ng kanyang salinlahi, ay naiwala ang mga dibinong handog na ito.

T. 10 – Hahayaan lang ba ng Diyos ang gayong pagsuway at paghihimagsik na hindi pinarurusahan?

S. 10 – Hindi sa anumang paraan; bagkus ay matinding hindi nasisiyahan sa orihinal gayon din  sa mga aktuwal nating

kasalanan; at parurusahan Niya ang mga ito sa Kanyang makatarungang paghahatol, na pansamantala at walang hanggan,

ayon sa Kanyang  ipinahayag, Sumpain ang bawat isa na hindi nagpapatuloy sa lahat ng bagay na nakasulat sa aklat ng

kautusan upang gawin ang mga ito.

T. 11 – Hindi ba ang Diyos ay mahabagin din?

S. 11 – Tunay nga na mahabagin ang Diyos, subalit makatarungan din; kung kaya hinihingi ng Kanyang katarungan na ang

kasalanan na nagawa laban sa kataas-taasang kamahalan ng Diyos ay parusahan din ng sukdulang parusa, samakatuwid,

ng walang hanggang parusa ng katawan at kaluluwa.

Introduction:

1. This Lord’s Day is still part of the section of

the Catechism that teaches us concerning how

great our sins and miseries are.

a. The truth concerning our sin is negative.

But we need to know all this.

b. For only if we realize how miserable we

are as sinners, will we understand how

great and wonderful our deliverance is

through Jesus Christ.

2. The way in which this Lord’s Day teaches us

concerning our sin is by raising three

objections.

a. Each of the questions is an objection.

And the main objection is this: “God is

not fair in how He deals with sinners and

their sins!”

b. The Catechism makes clear that the

objections are invalid.  God is indeed just

and fair in all His dealings with sinners

and sin.

GOD’S JUSTICE IN RELATION TO SIN

I. Just In What He Requires

II. Just In How He Punishes

III. Just In Showing Mercy

I. Just In What He Requires

A. The first objection is in question 9.

1. The objection is this – God is unfair

when He commands us to do things

we cannot do.

a. We cannot keep the law of

God.  By nature, we hate God

and the neighbor.  It is

impossible for us to keep

God’s law.

Panimula:

1. Ang Araw ng Panginoon na ito ay bahagi ng pangkat ng

Katekismo na nagtuturo sa atin patungkol sa kung gaano

kalaki ang ating mga kasalanan at mga kahirapan.

a. Negatibo ang katotohanang patungkol sa ating mga

kasalanan.  Pero kailangan nating malaman ang lahat

ng ito.

b. Dahil kung maiisip lamang natin kung gaano tayo

karukha bilang mga makasalanan, atin kayang

maunawaan kung gaano kadakila at kahanga-hanga

ang ating pagkalaya sa pamamagitan ni Jesu Cristo.

2. Ang paraan kung paano tayo tinuturuan ng Araw ng

Panginoon na ito ay sa pamamagitan ng pagtatatag ng

tatlong mga pagtutol.

a. Ang bawat katanungan ay isang pagtutol.  At ang

pangunahing pagtutol ay ito: “Ang Dios ay hindi

makatarungan kung paano Niya pinakikitunguhan ang

mga makasalanan at ang kanilang mga kasalanan!”

b. Binigyang linaw ng katekismo na ang mga pagtutol ay

hindi katanggap-tanggap.  Ang Dios ay tunay nga na

makatarungan at patas sa lahat Niyang mga

pakikitungo sa mga makasalanan at sa kasalanan.

ANG KATARUNGAN NG DIOS KAUGNAY SA KASALANAN

I. Matuwid Sa Kanyang Hinihingi

II. Matuwid Kung Paano Siya Nagpaparusa

III. Matuwid Sa Pagpapakita ng Awa

I. Matuwid Sa Kanyang Hinihingi

A. Ang unang pagtutol ay nasa Tanong 9.

1. Ang pagtutol ay ito – ang Dios ay hindi

makatarungan kapag Siya ay nag-uutos sa atin ng

mga bagay na dapat gawin pero hindi naman

natin kayang gawin.

a. Hindi natin matutupad ang utos ng Dios.  Sa

ating kalikasan, tayo ay namumuhi sa Dios at

sa ating kapwa.  Imposible para sa atin ang

sundin ang utos ng Dios.
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b. So, why does God still require

this of us?  Couldn’t God say,

“Just do your best.  I will be

happy with that!”?

2. This seems to be a valid objection.

a. You could compare God’s

commands to someone saying

to a deaf man, “Listen to what

I say!”  Or to lame man, “Get

up and walk!”

b. If we said any of these things,

that would be unfair, and

cruel.

c. Thus, it seems God is cruel &

unfair, too.  He knows we

can’t keep His law, but He still

expects us to keep & obey it.

3. Therefore we ask: “Is God unjust in

what He requires?”  The answer:

“Not at all!”

B. But Why?

1. The reason (Answer 9) is because

He created us with the ability to do

what He requires.

a. He made us as good

creatures.  He created us in

His image.  We were perfect.

b. When we came from the

hands of our Creator, we were

able to keep His commands.

2. The fact that we are now unable to

keep God’s law is not God’s fault,

but our own fault.

a. We listened to the devil.  We

fell into sin.  We threw away

all the good gifts God gave us.

We also threw away the ability

God gave us to keep His

commands.

b. And we did this “wilfully.”

Adam & Eve (and we in them)

purposely sinned against God.

They were not forced to sin –

it was their choice to eat the

forbidden fruit.

3. Therefore, God cannot be accused

of being unfair.

a. Ecclesiastes 7:29 makes this

clear.  Yes, God made us

good, but we made ourselves

incapable of keeping His

commandments.

b. Kaya naman, bakit pa rin ito hinihingi sa atin

ng Dios?  Hindi ba puwedeng sabihin na lang

ng Dios na, “Gawin mo lang ang makakaya

mo.  Masaya na Ako d’yan!”

2. Ito ay tila makatwirang pagtutol.

a. Maihahambing mo ang mga kautusan ng

Dios sa nagsasabi sa isang bingi, “Pakinggan

mo ang sinasabi ko!”  O sa pilay na,

“Tumayo ka, at maglakad!”

b. Kung sasabihin natin ang anoman sa mga

bagay na ito, iyan ay hindi makatarungan, at

malupit.

c. Kaya nga, ang Dios ay tila malupit din.

Nalalaman Niya na hindi natin masusunod

ang Kanyang kautusan, pero inaasahan pa

rin Niya sa atin na masunod at matutupad

ito.

3. Kaya naman ating itinatanong: “Ang Dios ba ay

hindi makatarungan sa kung ano ang Kanyang

hinihingi?”  Ang sagot: “Hindi kailanman!”

B. Pero bakit?

1. Ang dahilan (nasa Sagot 9) ay dahil nilikha Niya

tayo na may kakayahang gawin ang Kanyang

hinihingi.

a. Ginawa Niya tayo na mabubuting mga

nilalang.  Nilikha Niya tayo sa Kanyang

larawan.  Tayo ay ginawang ganap.

b. Nang tayo ay dumating sa mga kamay ng

Manlilikha, magagawa nating tuparin ang

Kanyang mga kautusan.

2. Ang katunayan na ating hindi magagawa ngayon

na tuparin ang utos ng Dios ay hindi kamalian ng

Dios, kundi kamalian natin.

a. Nakinig tayo sa diablo.  Nahulog tayo sa

kasalanan.  Itinapon natin ang lahat ng

mabubuting mga kaloob na ibinigay sa atin

ng Dios.  Itinapon din natin ang kakayahan

na ibinigay ng Dios sa atin para masunod

ang Kanyang mga kautusan.

b. At ginawa natin ito ng “kusang-loob.”  Sina

Adan at Eba (kasama din tayo) ay sinadyang

magkasala laban sa Dios.  Hindi sila

pinuwersa sa kasalanan – pinili nilang kainin

ang bunga na ipinagbabawal.

3. Kaya nga, hindi natin mapaparatangan ang Dios

na hindi naging makatarungan.

a. Binigyang linaw ito ng Ecclesiastes 7:29.  Oo,

ginawa tayong mabuti ng Dios, pero ginawa

natin ang ating mga sarili na walang

kakayahang sumunod sa Kanyang mga

kautusan.
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b. God therefore has every right

to require that we keep His

law – for He originally made

us capable of doing so.

C. An illustration will perhaps help us

understand this.

1. Perhaps you want someone to build

you a house.

a. You hire a builder.  You meet

with him.  You tell him what

you want.

b. But the builder says: “I cannot

start unless I have some

money first – to buy

materials.”

c. So you give him a payment.

And now he is able to start

building your new house.

2. But instead, the builder uses the

money you gave him to travel.  He

goes on an expensive vacation.

And he spends all the money.

3. When you notice that your house

isn’t being built, you talk to the

builder.

a. You ask him: “Why aren’t you

building my house?”  His reply

is: “I cannot!”

b. You ask: “Why not?”  His

answer is: “Because I don’t

have any money!  It’s all

gone!”

4. If that happens, what would you

say to the builder?

a. You would tell him: “I gave

you the money you needed!

Now, get to work and build my

house!”

b. And if the builder says he

cannot, you will say to him:

“It’s your fault that you can’t

do it!  I gave you the money

you needed.  So, build my

house!”

5. Even in earthly things, that’s fair.

a. So it is certainly fair of God to

say to us: “Keep My

commands!  I require this,

because the fact that you are

unable is not My fault, but

your fault.”

b. God is always just and fair –

also when He says to us:

“Love Me with all your heart

and mind and strength!”

b. Samakatuwid ang Dios ay may karapatang

hingin sa atin ang pagtupad sa Kanyang utos

- dahil ginawa Niya tayo sa pasimula na may

kakayahang gawin ito.

C. Isang paglalarawan ang marahil magpapaunawa nito

sa atin.

1. Siguro may tao ka na gustong magtayo ng iyong

bahay.

a. Uupa ka ng isang tagapagtayo.

Makakaharap mo siya.  Sasabihin mo sa

kanya kung ano ang gusto mo.

b. Pero sinabi ng tagapagtayo: “Hindi ko iyan

masisimulan maliban na may pera muna ako

- para makabili ng mga materyales.”

c. Kaya babayaran mo siya.  At ngayon

magagawa na niyang pasimulang magtayo

ng iyong bagong bahay.

2. Pero sa halip, ginamit ng tagapagtayo ang pera

na ibinigay mo para makapaglakbay siya.  Nag-

tungo siya sa napakamahal na bakasyon.  At

inubos niya ang lahat ng pera dito.

3. Nang mapansin mo na ang iyong bahay ay hindi

pa nakatayo, kinausap mo ang tagapagtayo.

a. Tinanong mo siya: “Bakit hindi mo pa

itinatayo ang aking bahay?”  Ang sagot niya:

“Hindi ko kasi kaya!”

b. Itatanong mo:  “Bakit hindi?”  Ang sagot

Niya:  “Dahil wala na akong pera!  Ubos na!”

4. Kung mangyari ito, ano ang sasabihin mo sa

tagapagtayo?

a. Sasabihin mo sa kanya: “Ibinigay ko ang

perang kailangan mo!  Ngayon, mag-trabaho

ka na at itayo mo ang bahay ko!”

b. At kapag sinabi ng tagapagtayo na hindi niya

kaya, sasabihin mo sa kanya: “Kasalanan mo

kung bakit mo iyan kaya!  Binigyan kita ng

pera na kailangan mo.  Kaya, itayo mo ang

bahay ko!”

5. Kahit sa panlupang mga bagay, iyan ang

nararapat.

a. Kaya tiyak na makatarungang sabihin sa atin

ng Dios: “Sundin mo ang Aking mga

kautusan!  Ito ang hinihingi ko, dahil sa

katunayan na hindi mo ito kaya ay dahil

kasalanan mo, at hindi Ko kasalanan!”

b. Ang Dios ay palaging makatarungan at patas

– kahit nang sabihin din Niya sa atin: “Ibigin

mo Ako ng buong puso at pag-iisip at lakas

mo!”
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II. Just In How He Punishes

A. A 2  objection is raised in question 10.nd

1. The objection is really this: “God is

too harsh in punishing sin!”

a. It is a fact we are not able to

keep God’s commands.  So

why does God punish us for

that?  And why with such a

severe punishment?

b. It doesn’t seem fair that God

sends people to hell for

sinning, when those people do

not have the ability to stop

sinning.

2. Again, this seems a valid objection.

It seems that what God does is

similar to this – that you punish a

blind man because he cannot see,

or you put a lame man to death

because he won’t walk.

B. But the catechism makes clear that God

is not unjust when He punishes sin.

1. It is not unfair of Him to punish any

sinner.  Even if we think a sin is

small, God is just in sending the

sinner to hell for that sin.

2. The punishment in hell is terrible –

Luke 16:24, Matthew 25:41, 46.

a. God throws people into a

bottomless pit.  They are

burned in a fire that never

goes out.  They are tormented

day and night.

b. And their suffering of God’s

wrath is forever.  There is no

end in sight.  There is no

lessening of the punishment.

There is no relief.

3. And God is just in punishing sinners

forever in that hell.

C. Why is this fair of God?

1. This is fair because every sin is

committed against God Himself.

For whenever someone sins, he sins

(Q&A 11) “against the most high

majesty of God.”

2. If our sins were only against other

people, they would not be as bad.

a. But every sin (even against a

friend, spouse, or neighbor) is

a sin against God.

II. Matuwid Kung Paano Siya Nagpaparusa 

A. Ang pangalawang pagtutol ay nasa ika-sampung

katanungan.

1. Ang paksa ay ito: “Ang Dios masyadong malupit

sa pagpaparusa sa kasalanan!”

a. Ito ay katunayan na hindi natin

magagawang sundin ang mga kautusan ng

Dios.  Kaya bakit pa tayo paparusahan ng

Dios dahil dito?  At bakit sa matinding

kaparusahan pa?

b. Tila hindi makatarungan na ang Dios ay

naghahatid ng mga tao sa impierno dahil sa

pagkakasala, kapag ang gayong mga tao

naman ay walang kakayahang pigilan ang

pagkakasala.

2. Muli, ito ay tila tamang pagtutol.  Tila ang

ginagawa ng Dios ay kagaya nito – na itinutulak

mo ang isang bulag dahil hindi siya makakita, o

inilalagay mo ang pilay sa kamatayan dahil hindi

siya makalakad.

B. Pero binibigyang-linaw na ang Dios ay makatarungan

nang parusahan Niya ang kasalanan.

1. Makatarungan sa Kanya na parusahan ang

sinomang makasalanan.  Kahit iniisip pa natin na

ang kasalanan naman ay maliit lang, ang Dios ay

makatarungan sa pagpapadala ng makasalanan

sa impierno dahil sa kasalanang iyan.

2. Napakasama ng kaparusahan sa impierno - Lucas

16:24, Mateo 25:41, 46.

a. Inihahagis ng Dios ang mga tao sa walang

hanggang hukay.  Sila ay sinusunog ng apoy

na hindi namamatay.  Sila ay pinahihirapan

sa araw at gabi.

b. At ang kanilang pagdurusa sa poot ng Dios

ay walang katapusan.  Walang katapusan sa

paningin.  Walang pagbabawas ng

kaparusahan.  Walang pahinga.

3. At ang Dios ay makatarungan na maparusahan

ang mga makasalanan ng walang hanggan sa

impierno.

C. Bakit makatarungan ito sa Dios?

1. Ito ay makatarungan dahil ang bawat kasalanan

na nagagawa ay laban mismo sa Dios.  Dahil

kapag nagkakasala ang sinoman, siya ay

nagkakasala (ayon sa T&S 11) “laban sa kataas-

taasang kamahalan ng Dios.”

2. Kung ang ating kasalanan ay laban lamang sa

ibang tao, hindi ito kasingsama nito.

a. Pero ang bawat kasalanan (kahit ang

kasalanan sa kaibigan, asawa, o kapwa) ay

kasalanang laban sa Dios.
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b. That makes every sin a great

sin.  God is great – any sin

committed against Him is

great.

c. Even what we might think is

only a “small” sin (e.g., telling

a lie), is a great and serious

sin.

d. And because every sin is

great, it deserves a great

punishment – a punishment

that is eternal.

3. God is great and holy.  God can

never be accused of being too

severe when He punishes sin.

III. Just In Showing Mercy

A. The third objection is mentioned in

question 11.

1. This is a very common objection

today.  Usually it is stated this way:

“God is a God of love!”

a. “God is full of pity.  He is so

loving, that He will ignore sin!”

b. “He is not a God Who is angry

against sin and throws sinners

into eternal hell.”

c. “He is kind.  His love is great.

His mercy and love cancel His

wrath and anger.”

2. This argument is very popular

today.

a. Very few people mention or

teach the fact that God hates

sin and sinners.

b. Most people believe that God

is so merciful, He does not

punish anyone for his sins.

3. And if you or I say that God does

punish people, people will say to us:

“You make God to be a very cruel

God, and deny that God is a God of

love!”

B. The answer to this objection is that God

is both merciful and just.

1. God is indeed merciful.  But His

mercy does not cancel out His

justice.  God cannot be merciful to

anyone without punishing that

person’s sins.

b. Kaya ang bawat kasalanan ay malaking

kasalanan.  Ang Dios ay dakila - anoman ang

kasalanan na nagawa laban sa Kanya ay

malaki rin.

c. Kahit pa ang inaakala natin na “maliliit” na

mga kasalanan (halimbawa, pagsasabi ng

kasinungalingan), ay isang malaki at

seryosong kasalanan din.

d. At dahil malaki ang bawat kasalanan,

nararapat ito sa malaking kaparusahan –

isang kapa-rusahang walang katapusan.

3. Ang Dios ay dakila at banal.  Ang Dios ay hindi

mapapagbintangan ng pagiging malupit kapag

pinarurusahan Niya ang kasalanan.

III. Matuwid Sa Pagpapakita ng Awa

A. Ang pangatlong pagtutol ay nabanggit sa ika-labing-

isang katanungan.

1. Ito ay napaka pangkaraniwan ngayon.  Madalas

ganito nila ito sinasabi, “Ang Dios ay Dios ng pag-

ibig!”

a. “Ang Dios ay napupuno ng kaawaan.  Siya

ay mapagmahal, na Kanyang hindi

pinapansin ang kasalanan!”

b. “Siya ay Dios na hindi nagagalit laban sa

kasalanan at naghahagis ng mga

makasa lanan sa walang hanggang

impierno.”

c. “Siya ay mabait.  Ang pag-ibig Niya ay

dakila.  Ang kaawaan Niya at pag-ibig ang

nag-uurong ng Kanyang poot at galit.”

2. Ang argumentong ito ay napaka-popular ngayon.

a. Kakaunting mga tao na lang ang

bumabanggit o nagtuturo ng katotohanan na

ang Dios ay namumuhi sa kasalanan at sa

mga makasalanan.

b. Karamihan ng mga tao ay naniniwala na ang

Dios ay maawain, hindi Niya parurusahan

ang sinoman dahil sa kanyang mga

kasalanan.

3. At kung ikaw o ako ay magsabi na pinarurusahan

ng Dios ang mga tao, sasabihin ng mga tao sa

atin:  “Ginagawa mo ang Dios na isang mabagsik

na Dios, at itinatanggi mo na ang Dios ay Dios ng

pag-ibig!”

B. Ang sagot sa pagtutol ay ito, na ang Dios ay kapwa

maawain at makatarungan.

1. Ang Dios ay tunay nga na maawain.  Pero ang

kaawaan Niya ay hindi nag-uurong ng Kanyang

katarungan.  Ang Dios ay hindi magiging maawain

sa sinoman nang walang pagpaparusa sa mga

kasalanan nito.
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2. We could compare this to a parent

in relation to his child.

a. Perhaps a parent never

pun ish e s  h is  c h i l d re n .

Instead, the parent’s approach

with disobedient children is

this: “It’s okay if you sin.  I

love you so much, I will ignore

your sins!”

b. If a parent did that, he would

be merciful, but that mercy

would have terrible results.

The child is encouraged to sin.

And the child’s sins will get

worse and worse.

c. Also this – the unpunished sin

remains as a barrier between

the parent and the child.  Sin

causes separation (Isaiah

59:2).  A relationship cannot

be restored if sin is not dealt

with.

d. Mercy without justice leads to

disaster.  The child’s sins need

to be punished in order for

fellowship to be restored.

3. That is true of God, too.

a. He cannot overlook sin.  He

cannot ignore sin.  He cannot

just pretend we didn’t do it.

Sin must be punished by Him.

And only if it is, can He be

merciful and kind toward us.

b. That is necessary for us too.

We need to know that our sins

have been punished, so that

we know the barrier is

removed, and that we are

restored to God’s favor.

C. In that connection, a beautiful statement

is made in this Lord’s Day: “God is indeed

merciful!”

1. He is merciful toward us who

belong to Jesus Christ, our faithful

Savior.  And in His mercy, He

forgives our sins, and saves us from

the hell we deserve.

2. He does this because He punished

His Son for our sins.

2. Ating maihahambing ito sa isang magulang sa

relasyon nito sa kanyang anak.

a. Siguro may magulang na hindi nagpaparusa

sa kanyang mga anak.  Sa halip, ganito niya

hinaharap ang pagsuway ng kanyang mga

anak: “Walang problema na magkasala ka.

Mahal na mahal kita.  Babalewalain ko ang

iyong mga kasalanan!”

b. Kung ganito ang gagawin ng magulang, siya

ay maawain nga, pero ang kaawaang ito ay

magdudulot ng masamang resulta.  Ang bata

ay mahihimok na magkasala.  At ang mga

kasalanan ng bata ay mas magiging malala

pa.

c. Ganoon din ito - ang kasalanan na hindi

naparusahan ay mananatili na gaya sa pader

sa pagitan ng magulang at ng anak.  Ang

kasalanan ang dahilan ng paghihiwalay

(Isaias 59:2).  Ang isang relasyon ay hindi

maipanumbalik kung ang kasalanan ay hindi

hinaharap.

d. Ang awa na walang katarungan ay

maghahatid ng kapahamakan.  Ang

kasalanan ng anak ay nangangailangang

maparusahan upang ang pagsasama ay

mapanumbalik muli.

3. Ganito rin naman sa Dios.

a. Hindi Niya maaaring hindi pansinin ang

kasalanan.  H indi Siya puwedeng

magpanggap na hindi natin kunwari ito

ginawa.  Ang kasalanan ay dapat Niyang

maparusahan.  At kapag nagawa Niya ito,

dito lamang Siya magiging maawain at

mabait sa atin.

b. Iyan ay kinakailangan din.  Dapat nating

malaman na ang ating mga kasalanan ay

dapat maparusahan, para malaman natin na

ang pader ay naialis na, at tayo ay

naipanumbalik sa kabutihan ng Dios.

C. Kaugnay nito, isang magandang pahayag ang ginawa

sa Araw ng Panginoon: “Ang Dios ay tunay nga na

mahabagin!”

1. Siya ay maawain sa atin na mga pag-aari ni Jesu

Cristo, na ating tapat na Tagapagligtas.  At sa

Kanyang kaawaan, Kanyang pinapatawad ang

ating mga kasalanan, at inililigtas tayo mula sa

impierno na dapat sa atin.

2. Ginagawa Niya ito dahil pinarusahan Niya ang

Kanyang Anak dahil sa ating mga kasalanan.
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a. Jesus Christ was our

substitute.  Jesus went to the

cross for us.  Jesus faced the

e x t r e m e  a n d  e t e r n a l

punishment of hell for us.

b. He suffered terribly.  He

suffered the eternal wrath of

God against all the sins you

have done, or will do – sins in

the past, in the present, and in

the future.

3. Thus we see that God is both just

and merciful.

a. He is just, for He did not

simply ignore our sins, but

punished them all.  Psalm

85:10.

b. He is merciful, for He forgives

us, and will bring us to

heaven.  Psalm 85:1-2.

Conclusion: 

1. May we be thankful for Jesus Christ, and God’s

mercy to us through Him.

2. Because of Jesus, God’s wrath and

punishment have been removed from us –

now and eternally.

3. And because of Jesus, God is indeed merciful

to you – every day of this life, and forever in

heaven.

a. Si Jesu Cristo ang ating kahalili.  Si Jesus ay

napako sa krus dahil sa atin.  Hinarap ni

Jesus ang malupit at walang hanggang

kaparusahan ng impierno para sa atin.

b. Siya ay malubhang nagdusa.  Siya ay

nagdusa ng walang hanggang poot ng Dios

laban sa lahat ng mga kasalanan na iyong

nagawa, o gagawin pa lang –  mga

kasalanan ng nakalipas, sa kasalukuyan, at

sa hinaharap.

3. Kaya nga nakikita natin na Dios ay kapwa

makatarungan at maawain.

a. Siya ay makatarungan, dahil hindi Niya lang

binalewala ang ating mga kasalanan, kundi

pinarusahan ang mga ito sa impierno.  Mga

Awit 85:10.

b. Siya ay maawain, dahil pinatatawad Niya

tayo, at dadalhin Niya tayo sa langit.  Mga

Awit 85:1-2.

Pagtatapos:

1. Tayo nawa ay maging mapagpasalamat kay Jesu Cristo, at

sa kaawaan ng Dios sa atin sa pamamagitan Niya.

2. Dahil kay Jesus, ang poot ng Dios at kaparusahan ay inialis

mula sa atin – ngayon at sa walang hanggan.

3. At dahil kay Jesus, ang Dios ay tunay nga na maawain sa iyo

– sa bawat araw ng iyong buhay, at magpakailanman sa

langit.


