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Araw ng Panginoon 7 ng Katekismong Heidelberg Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary

Juan 15:1-8, Efeso 2:8-10

T. 20 – Ang lahat ba ng tao, kung gayon, sa paglaho nila kay Adan, naligtas sa pamamagitan ni Cristo?

S. 20 – Hindi, tanging yaon lamang na mga inihugpong kay Kanya, at tumatanggap ng lahat ng Kanyang mga benepisyo, sa

pamamagitan ng tunay na pananampalataya.

T. 21 – Ano ang tunay na pananampalataya?

S. 21 – Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang tiyak na kaalaman, na kung saan pinaninindigan kong totoo ang

lahat ng ipinahayag ng Diyos sa atin sa Kanyang Salita, kundi isa ring tiyak na pagtitiwala, na ginagawa ng Banal na Espiritu sa

pamamagitan ng ebanghelyo sa aking puso; na hindi lamang sa mga iba, kundi sa akin din, paglilinis sa kasalanan, walang

hanggang katuwiran, at kaligtasan ay malayang ibinibigay ng Diyos, ng biyaya lamang, sa kapakanan ng tanging mga merito ni

Cristo.

T. 22 – Ano sa gayon ang kailangan sa isang Cristiyano para manampalataya?

S. 22 – Lahat ng ipinangako sa atin ng Diyos sa ebanghelyo, na buod na itinuturo sa atin ng mga artikulo ng ating

di-pinagaalinlanganang katolikong Cristiyanong pananampalataya.

T. 23 – Ano ba ang mga artikulong ito?

S. 23 – [SUMASAMPALATAYA, or ANG KREDO NG MGA APOSTOL (The Apostle’s Creed)]

Introduction:

1. In Lord’s Days 5 and 6, we learned important

truths concerning the Savior, Jesus Christ.  He is

the Savior we need.  Why?  Because He saves

from hell.  He obtains eternal life.  He restores

men to the favor of God.

2. The question that follows from this is: “Whom

does He save?”  Lord’s Day 7 puts it this way:

“Are all men then, as they perished in Adam,

saved by Christ?”

3. This is an important question doctrinally, for

many errors exist concerning it.

a. Many teach: “Jesus died to save everyone!

He saves all men.  Noone is going to hell.

Everyone will go to heaven.”

b. We therefore need to know the truth about

whom Jesus saves, so we are not deceived.

And also so we can defend the truth.

4. But, this is also an important question personally.

a. Each of us here needs and wants to know

this: “Am I one of the people whom Jesus

has saved?”

b. This Lord’s Day will answer that question,

so that you can know if you are a saved

child of God.

WHAT IS TRUE FAITH

I. The Bond Of Faith

II. The Knowledge Of Faith

III. The Confidence Of Faith

I. The Bond Of Faith

A. “Are all men saved?”

Panimula:

1. Sa Araw ng Panginoon 5 at 6, natutunan natin ang

mahahalagang katotohanan tungkol sa Tagapagligtas, si Jesu

Cristo.  Siya ang Tagapagligtas na kailangan natin.  Bakit?  Dahil

Siya ay nagliligtas mula sa impierno.  Natatamo Niya ang

walang hanggang buhay.  Pinapanumbalik Niya ang mga tao sa

kagandahang-loob ng Dios.

2. Ang tanong na sumusunod dito ay: “Sino ang inililigtas Niya?”

Ganito ang sinasabi ng Araw ng Panginoon 7:  “Ang lahat ba ng

tao, kung gayon, sa paglaho nila kay Adan, naligtas sa

pamamagitan ni Cristo?”

3. Ito ay mahalagang doktrinal na katanungan, dahil maraming

mali ang lumilitaw tungkol dito.

a. Maraming nagtuturo: “Si Jesus ay namatay upang iligtas

ang lahat!  Inililigtas Niya ang lahat ng tao.  Walang

sinumang mapupunta sa impierno.  Ang lahat ay

mapupunta sa langit.”

b. Kung gayon ay kailangan nating malaman ang

katotohanan tungkol sa kung sino ang inililigtas ni Jesus,

upang hindi tayo madaya.  At maipagtatanggol din natin

ang katotohanan.

4. Ngunit, ito rin ay mahalagang pansariling tanong.

a. Ang bawat isa sa atin dito ay kailangan at nais na

malaman ito: “Ako ba ay isa sa mga taong iniligtas ni

Jesus?”

b. Itong Araw ng Panginoon ay sasagutin ang tanong na

iyan, upang malaman mo kung ikaw ay isang iniligtas na

anak ng Dios.  

ANO ANG TUNAY NA PANANAMPALATAYA

I. Ang Bigkis ng Pananampalataya

II. Ang Kaalaman ng Pananampalataya

III. Ang Katiyakan ng Pananampalataya

I. Ang Bigkis ng Pananampalataya

A. “Lahat ba ng tao ay naligtas?”
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1. The answer is: “No!  Jesus Christ

does not save all men.”

a. Jesus Christ is not a universal

Savior.  Not everyone in this

world is going to heaven.  Some

people will be sent to hell.

Jesus saves only some.

b. The Catechism tells us who

those people are.  He saves only

those who are “ingrafted into

Him by a true faith.”  He saves

only those who have a true

faith.

2. The catechism is teaching us here

that faith is a bond or union with

Jesus Christ.

a. To have faith does not mean

first of all that you say: “I

believe!”

b. But to have faith means first of

all that you are united or joined

to Christ.

3. This is how faith is described John

15:5.

a. Christ is like the trunk of a tree.

In order to have life, branches

need to be connected to the

tree.  If they are broken off,

they cannot produce fruit, and

they will die.

b. We are branches of the tree.

We need to be connected to

Christ in order to have life –

spiritual and eternal life.  We

also need to be connected so

we can produce fruit.

c. The connection between us and

Jesus is faith.  Faith is the bond

or glue that joins us to Jesus

our Savior.

d. And the point is that only those

who are joined to Christ by faith

are saved.  If someone does not

have faith as a bond that joins

him to Jesus, he is not saved.

4. How do we become joined to Him?

a. We do not join ourselves to

Jesus. We cannot join ourselves

to Him.

b. Note, the catechism uses the

word “ingrafted.”  When a

branch is grafted into a tree, the

branch itself doesn’t do that –

the farmer grafts it to the tree.

5. That is true for us spiritually.  Our

being joined to Christ by faith is not

our work, but the work of Almighty

God.

1. Ang sagot ay: “Hindi!  Hindi inililigtas ni Jesu Cristo

ang lahat ng tao.”

a. Si Jesu Cristo ay hindi pangkalahatang

Tagapagligtas.  Hindi lahat sa sanlibutang ito

ay pupunta sa langit.  Ang ibang tao ay

ipapadala sa impierno.  Ilan lamang ang

inililigtas ni Jesus.

b. Sinasabi sa atin ng Katekismo kung sino ang

mga taong iyon.  Inililigtas lamang Niya silang

“inihugpong kay Kanya” sa pamamagitan ng

tunay na pananampalataya.  Inililigtas Niya ang

mga may tunay na pananampalataya lamang.

2. Tinuturuan tayo dito ng katekismo na ang

pananampalataya ay bigkis o pakikipagkaisa kay Jesu

Cristo.

a. Ang magkaroon ng pananampalataya ay hindi

ibig sabihin una sa lahat na sasabihin mong:

“Sumasampalataya ako!”

b. Kundi ang magkaroon ng pananampalataya ay

ibig sabihin una sa lahat na ikaw ay kaisa o

kadugtong ni Cristo.

3. Ganito inilalarawan ang pananampalataya sa Juan

15:5.

a. Si Cristo ay gaya ng katawan ng isang puno.

Upang magkaroon ng buhay, ang mga sanga

ay kailangang nakakabit sa puno.  Kung sila ay

maputol, hindi sila magkakaroon ng bunga, at

sila ay mamamatay.

b. Tayo ang mga sanga ng puno.  Kailangan

nating  nakakabit  kay Cristo upang magkaroon

ng buhay – espiritual at walang hanggang

buhay. Kailangan din nating nakakabit upang

magkaroon tayo ng bunga.

c. Ang nagkakabit sa atin at kay Jesus ay

pananampalataya.  Ang pananampalataya ang

bigkis o pandikit  na nagkakabit sa atin kay

Jesus na ating Tagapagligtas.

d. At ang punto ay tanging ang mga nakakabit

lamang kay Cristo sa pamamagitan ng

pananampalataya  ang ligtas.  Kung merong

walang pananampalataya bilang bigkis na

nagkakabit sa kanya  kay Jesus, siya ay hindi

ligtas.

4. Paano tayo maikakabit sa Kanya?

a. Hindi natin ikinakabit ang ating sarili kay Jesus.

Hindi natin kayang ikabit ang ating mga sarili

sa Kanya.

b. Dapat nating pansinin, ginagamit ng katekismo

ang salitang “inihugpong.”  Kapag  ang sanga

ay nakahugpong sa isang puno, ang sanga

mismo ay hindi iyon ginagawa – ang

magsasaka ang naghu-hugpong nito sa puno.

5. Iyan ay totoo sa atin sa espiritual.  Ang pagkakabit

natin kay Cristo sa pamamagitan ng

pananampalataya ay hindi natin gawa, kundi gawa

ng Lubos na Makapangyarihang Dios.
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a. We are passive.  God does it.

b. Ephesians 2:8 also makes this

clear.  For it states that faith is

“not of yourselves.”  Faith is not

produced by you.  But faith is

“the gift of God.”

c. It is God Who has given you

faith.  It is God Who has joined

you to Christ by that faith.

B. When God does this, that faith is your

spiritual connection to Christ.

1. We could compare faith to an

electrical wire.

a. Electricity is produced in a

power plant.  But the electricity

has to be transferred from the

power plant to your home.  This

is done by means of an

electrical wire.

b. That is what faith is like.  Christ

is your spiritual power source.

You receive spiritual life and

light from Him.  And the way

you receive it is by means of

faith.

c. Faith is your life-line to your

Savior.

2. Through that life-line of faith, you

receive all of Christ’s benefits.

a. You receive the benefits

mentioned in this Lord’s Day –

remission (forgiveness) of sins,

and everlasting righteousness,

and eternal salvation.

b. You also receive many other

benefits – the love of God,

grace for every trial, peace in

your heart, the Holy Spirit, hope

of eternal life, spiritual joy, etc.

C. What a blessing the bond of faith is!

1. It is not the case that Jesus has

earned all these benefits of salvation

for us, and that there is a storehouse

of blessings somewhere, but we

cannot have them.

2. But because you have the gift of

faith, you will actually receive and

experience and enjoy all the blessings

of salvation.

3. And if you experience these benefits

and blessings of Christ (forgiveness,

joy, peace, love, hope, grace, etc.),

you know you are a child of God.

4. Faith is indeed a wonderful blessing

and gift.

a. Tayo ay walang ginawa.  Ang Dios ang

gumagawa  niyon.

b. Nililinaw din ito ng Efeso 2:8.  Dahil sinasabi

nito na ang pananampalataya ay “hindi sa

pamamagitan inyong sarili.”  Hindi mo

ginagawa ang pananampalataya.  Kundi ang

pananampalataya ay “kaloob ng Dios.”

c. Ang Dios ang nagbigay sa iyo ng

pananampalataya.  Ang Dios ang nagkabit  sa

iyo kay Cristo sa pamamagitan ng

pananampalataya.

B. Nang gawin ito ng Dios, ang pananampalatayang iyon ang

iyong espiritual na koneksyon kay Cristo.

1. Maikukumpara natin ang pananampalataya sa isang

kawad ng kuryente.

a. Ang kuryente ay ginagawa sa isang planta ng

kuryente.  Ngunit ang kuryente ay kailangang

mapadaloy mula sa planta patungo sa inyong

tahanan.  Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng

kawad ng kuryente.

b. Katulad nito ang pananampalataya.  Si Cristo

ang pinagmumulan ng iyong espiritual na

lakas.  Nakakatanggap ka ng espiritual na

buhay at liwanag mula sa Kanya.  At ang

paraan ng pagtanggap mo nito ay sa

pamamagitan ng pananampalataya.

c. Ang pananampalataya ang iyong linya ng

buhay sa iyong Tagapagligtas.

2. Sa pamamagitan ng linya ng buhay ng iyong

pananampalataya, matatanggap mo ang lahat ng

pakinabang ni Cristo.

a. Matatanggap mo ang mga pakinabang  na

binanggit dito sa Araw ng Panginoon –

kapatawaran ng kasalanan, at walang

hanggang katuwiran, at walang hanggang

kaligtasan.

b. Matatanggap mo rin ang iba pang pakinabang

– ang pag-ibig ng Dios, biyaya sa bawat

pagsubok, kapayapaan sa iyong puso, ang

Banal na Espiritu, pag-asa sa buhay na walang

hanggan, espiritual na kagalakan, atbp.

C. Anong pagpapala ang bigkis ng pananampalataya!

1. Hindi ito gaya ng nakamit ni Jesus lahat ng mga

pakinabang  na ito ng kaligtasan para sa atin, at

merong imbakan ng pagpapala sa kung saan, ngunit

hindi natin sila maaaring makuha.

2. Kundi dahil meron kang kaloob ng pananampalataya,

ay matatanggap mo at mararanasan at  masisiyahan

sa lahat ng pagpapala ng kaligtasan.

3. At kung maranasan mo ang mga pakinabang at

pagpapalang ito ni Cristo (kapatawaran, kagalakan,

kapayapaan, pag-ibig, pag-asa, biyaya, atbp.), alam

mo na ikaw ay anak ng Dios.

4. Ang pananampalataya ay tunay ngang kahanga-

hangang pagpapala at kaloob.
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II. The Knowledge Of Faith

A. Faith is not only a bond.  Faith is also an

activity – the activity of believing.

1. When faith is given to us, and worked

in us by the Spirit, the result is that

we bear much fruit.

a. John 15:5 – “I am the vine, ye

are the branches: He that

abideth in me, and I in him, the

same bringeth forth much fruit:

for without me ye can do

nothing.”

b. The first and the main fruit we

produce is that we believe.  The

bond of faith becomes active.  If

you have true faith, you say: “I

believe in God!  I believe in

Jesus!”

2. The Catechism mentions that there

are two parts to this true faith – Q&A

21.

a. The first part is “a certain

knowledge.”

b. The second part is “an assured

confidence.”

B. True faith is first of all a “certain

knowledge.”

1. Faith is not simply feelings and

emotions.

a. Faith is not a mysterious,

internal feeling you have that

you are saved.  Faith is not

being able to say: “I believe,”

but you have no idea what it is

that you believe.

b. But one who is saved knows

things.  One who has true faith

is not ignorant, but has

knowledge.  (II Timothy 1:12.)

2. The Catechism mentions some of the

things that you should know.

a. Q&A 21 – If you have true faith,

you will know all that God has

revealed in the Bible.

b. Q&A 22 – If you have true faith,

you will know the gospel, the

good news of salvation in Jesus

Christ.

c. Q&A 23 – If you have true faith,

you will know all the truth, as

that is summarized in the

Apostles’ Creed.

3. The Catechism also points out that it

is necessary to know these things.  If

you do not know them, you do not

have a true, saving faith.

II. Ang Kaalaman ng Pananampalataya

A. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang bigkis.  Ang

pananampalataya ay isa ring pagkilos – ang pagkilos ng

paniniwala.

1. Nang ang pananampalataya ay ibinigay sa atin, at

ginawa sa atin ng Espiritu, ang resulta ay nagbunga

tayo ng marami.

a. Juan 15:5 – “Ako ang puno ng ubas, kayo ang

mga sanga.  Ang nananatili sa akin at ako’y sa

kanya ay siyang nagbubunga ng marami.

Sapagkat kung kayo’y hiwalay sa akin ay wala

kayong magagawa.”

b. Ang una at pangunahing bunga natin ay tayo

ay sumampalataya.  Ang bigkis ng

pananampalataya ay naging aktibo.  Kung

meron kang tunay na pananampalataya,

sasabihin mo: “Sumasampalataya ako sa Dios.

Sumasampalataya ako kay Jesus!”

2. Binabanggit ng Katekismo na mayroong dalawang

bahagi nitong tunay na pananampalataya – T&S 21.

a. Ang unang bahagi ay “isang tiyak na

kaalaman.”

b. Ang pangalawang bahagi ay “isang tiyak na

pagtitiwala.”

B. Ang tunay na pananampalataya una sa lahat ay “isang

tiyak na kaalaman.”

1. Ang pananampalataya ay hindi lamang damdamin at

emosyon.

a. Ang pananampalataya ay hindi meron kang

isang mahiwaga, panloob na damdamin na

ikaw ay naligtas.  Ang pananampalataya ay

hindi pagsasabing: “Sumasampalataya ako,”

ngunit hindi mo alam kung ano ang

sinasampalatayanan mo.

b. Kundi ang isang naligtas ay alam ang mga

bagay.  Ang isang may tunay na

pananampalataya ay hindi walang alam, kundi

may kaalaman.  (II Timoteo 1:12.)

2. Binabanggit ng Katekismo ang ilang mga bagay na

dapat mong malaman.

a. T&S 21 -  Kung meron kang tunay na

pananampalataya, malalaman mo ang lahat ng

inihayag ng Dios sa Biblia.

b. T&S 22 - Kung meron kang tunay na

pananampalataya, malalaman mo ang

ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan

ni Jesu Cristo.

c. T&S 23 - Kung meron kang tunay na

pananampalataya, malalaman mo ang lahat ng

katotohanan, na nakabuod sa Kredo ng mga

Apostol.

3. Binibigyang-diin din ng Katekismo na mahalagang

malaman ang mga bagay na ito.  Kung hindi mo sila

nalalaman, wala kang tunay, nagliligtas na

pananampalataya.
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C. We must note two things about this

knowledge.

1. First, it is a “heart” knowledge.

a. True faith is not just knowing

doctrines in your mind.  But it is

a spiritual knowledge.  You

know things in your heart.

b. It is a personal knowledge.  You

know God personally – as your

Father, Who controls and directs

all things for your good.

c. You know sin personally – that

you are a sinner, who sins daily,

and who deserves to be

punished.

d. You know Jesus personally – as

your Lord and Savior, Who has

saved you from your sins.

2. Second, it is a “certain” knowledge.

a. You do not question the truths

of God’s Word.  You do not

doubt what the Bible says.

b. You do not believe what your

teachers say, if it differs from

the Bible.

c. But you say: “I am sure the

Bible is the Word of God.  I am

sure that everything in it is true.

Even if others deny the Bible, I

believe everything that God says

in it.”

D. Again we see what a great blessing faith is.

And if you have this true faith (this certain

knowledge), then you can know you are a

saved child of God.

III. The Confidence Of Faith

A. Faith is also an “assured confidence.”

1. To have confidence means you are

personally comforted by the things

you believe.  The truths of the Bible

and of the gospel comfort your heart.

You are sure of your salvation, and of

eternal life.

2. The Catechism shows how great a

blessing, and how personal this

confidence is.  If you have this

confidence of faith, then you confess:

a. “I am sure that salvation and

the blessings of salvation in

Jesus Christ are not only for

other people – but those

blessings are also for me!”

b. “I am sure that my sins are

forgiven.  I am confident that I

have everlasting righteousness,

and that God sees me as

forgiven and without sin!”

C. Dapat nating pansinin ang dalawang bagay tungkol sa

kaalamang ito.

1. Una, ito ay kaalaman ng “puso.”

a. Ang tunay na pananampalataya ay hindi

lamang pagkaalam ng mga aral sa iyong isip.

Kundi ito ay espiritual na kaalaman.  Alam mo

ang mga bagay sa iyong puso.

b. Ito ay pansariling kaalaman.  Personal mong

kilala ang Dios – bilang iyong Ama, na

kumukontol at nagtutuwid ng lahat ng bagay

para sa iyong kabutihan.

c. Personal mong alam ang kasalanan – na ikaw

ay makasalanan, na nagkakasala araw-araw, at

na karapat-dapat maparusahan.

d. Personal mong kilala si Jesus – bilang iyong

Panginoon at Tagapagligtas, na nagligtas sa iyo

mula sa iyong mga kasalanan.

2. Pangalawa, ito ay “tiyak” na kaalaman.

a. Hindi ka nag-aalinlangan sa mga katotohanan

ng Salita ng Dios.  Hindi mo pinagdududahan

ang sinasabi ng Biblia.

b. Hindi mo pinaniniwalaan ang sinasabi ng iyong

mga guro, kung ito ay naiiba sa Biblia.

c. Kundi sinasabi mo: “Sigurado akong ang Biblia

ay Salita ng Dios.  Sigurado akong lahat ng

naroon ay totoo.  Kahit itinatanggi ng iba ang

Biblia, pinaniniwalaan ko ang lahat ng sinasabi

ng Dios doon.”

D. Muli ay nakikita natin kung gaano kadakilang pagpapala

ang pananampalataya.   At kung meron ka nitong tunay

na pananampalataya (nitong tiyak na kaalaman), kung

gayon ay malalaman mo na ikaw ay naligtas na anak ng

Dios.

III. Ang Katiyakan ng Pananampalataya

A. Ang pananampalataya din ay “tiyak na pagtitiwala.”

1. Ang magkaroon ng pagtitiwala ay ibig sabihin ikaw

ay personal na inaaliw ng mga bagay na iyong

sinasampalatayanan.  Ang mga katotohanan ng

Biblia at ng ebanghelyo ay umaaliw sa iyong puso.

Ikaw ay tiyak sa iyong kaligtasan, at sa buhay na

walang hanggan.

2. Ang Katekismo ay ipinapakita ang dakilang

pagpapala, at kung gaano ka-personal ang

pagtitiwalang ito.  Kung meron ka nitong katiyakan

ng pananampalataya, iyong ipapahayag:

a. “Sigurado ako na ang kaligtasan at ang mga

pagpapala ng kaligtasan kay Jesu Cristo ay

hindi lamang para sa ibang tao – kundi ang

mga pagpapalang iyon ay para rin sa akin!” 

b. “Sigurado ako na ang aking mga kasalanan ay

pinatawad.  Ako ay may katiyakan  na ako ay

may walang hanggang katuwiran, at tinitingnan

ako ng Dios bilang pinatawad at walang

kasalanan!”
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c. “I am sure that I have eternal

life.  I am confident that I will

live forever in heaven after I

die.”

d. “I am sure that I am saved.  I

am confident I am a child of

God.  I am confident I belong to

Jesus Christ.  He is my Jesus.

He is my Savior!”

B. How can we be confident?  How is it

possible to have a strong confidence?

1. How?  By knowing and believing and

remembering that your faith, from

beginning to end, is the work of God.

2. If faith was your own work, then you

could not have confidence.  If faith

was your work, you would never have

faith.  If faith was your work, it would

not last.

3. But faith is not your work.  It is God’s

gift to you, and God’s work in you.

Ephesians 2:8-9 - “For by grace are

ye saved, through faith; and that not

of yourselves: it is the gift of God.

Not of works, lest any man should

boast.”

4. Yes, from start to finish, faith is the

almighty work of God.  Therefore you

can have confidence.  You do not

need to doubt.  You can be 100

percent sure of your salvation.

Conclusion:

1. What a blessing to have that faith.

a. What a blessing to be able to know Jesus

as your Savior.  What a blessing to be sure

of your salvation in Him.

b. Be sure to thank God daily for this great

gift.

2. But also be sure to nurture and feed your faith.

a. Do this by using the means God gives –

especially feeding and strengthening your

faith by means of preaching.

b. Then you will grow in your knowledge and

confidence.  Then you will be able to say,

“I am sure that I belong to my faithful

Savior, Jesus Christ.”

c. “Sigurado ako na ako ay mayroong buhay na

walang hanggan.  Ako ay nakatitiyak na ako ay

mabubuhay magpakailanman sa langit

pagkatapos kong mamatay.”

d. “Sigurado ako na ako ay ligtas.  Ako ay

nakatitiyak na ako ay anak ng Dios.

Nakatitiyak ako na ako ay kabilang kay Jesu

Cristo.  Siya ang aking Jesus.  Siya ang aking

Tagapagligtas!” 

B. Paano tayo makakatiyak?  Paano posibleng magkaroon ng

matibay na katiyakan?

1. Paano?  Sa pamamagitan ng pagkaalam at

pagsampalataya at pag-alaala na ang iyong

pananampalataya, mula sa simula hanggang wakas,

ay gawa ng Dios.

2. Kung ang pananampalataya ay sarili mong gawa,

kung gayon ay hindi ka magkakaroon ng katiyakan.

Kung ang pananampalataya ay iyong gawa, hindi ka

kailanman magkakaroon ng pananampalataya.  Kung

ang pananampalataya ay iyong gawa, ito ay hindi

magtatagal.

3. Subalit ang pananampalataya ay hindi mo gawa.  Ito

ay kaloob ng Dios sa iyo, at gawa ng Dios sa iyo.

Efeso 2:8-9, “Sapagkat sa biyaya kayo’y naligtas sa

pamamagitan ng pananampalataya, at ito’y hindi sa

pamamagitan ng inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios;

hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang

sinuman ay huwag magmalaki.”

4. Oo, mula simula hanggang wakas, ang

pananampalataya ay makapangyarihang gawa ng

Dios.  Samakatuwid ay maaari kang magkaroon ng

katiyakan.   Hindi mo kailangang magduda.  Maaari

kang maging 100 porsiyentong tiyak sa iyong

kaligtasan.

Pagtatapos:

1. Anong pagpapala ang magkaroon ng pananampalatayang iyon.

a. Anong pagpapala ang makilala si Jesu bilang iyong

Tagapagligtas.  Anong pagpapala na maging tiyak sa

iyong kaligtasan sa Kanya.

b. Tiyakin mong magpasalamat sa Dios araw-araw para sa

dakilang kaloob na ito.

2. Ngunit tiyakin ding alagaan at pakainin ang iyong

pananampalataya.

a. Gawin mo ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga

pamamaraan na ibinibigay ng Dios – lalo na ang

pagpapakain at pagpapalakas ng iyong pananampalataya

sa pamamagitan ng pangangaral.

b. Sa gayon ay lalago ka sa iyong kaalaman at katiyakan.  Sa

gayon ay masasabi mong, “Ako ay tiyak na ako ay

kabilang sa aking tapat na Tagapagligtas, si Jesu Cristo.”


