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ARAW NG PANGINOON 31a NG KATEKISMONG HEIDELBERG 
Ang Pagbasa ng Kasulatan: Mateo 16:13-20, 2 Corinto 2:14-17 

 
[Rev. D. Kleyn, PRCA Missionary in the Philippines] 

 
T. 83 – Ano ang mga susi ng kaharian ng langit? 
S. Ang pangangaral ng banal na ebanghelyo, at pagdi-disiplinang Cristiyano, o pagtitiwalag sa Cristiyanong iglesya; sa 
pamamagitan ng dalawang ito, ang kaharian ng langit ay nabubuksan sa mga mananampalataya, at naisasara sa mga di-
mananampalataya. 

 
T. 84 – Paano ba nabubuksan at nasasarhan ang kaharian ng langit sa pamamagitan ng pangangaral ng 
banal na ebanghelyo? 

S. Ganito: kapag ayon sa kautusan ni Cristo ipinahayag at pinatotohanan nang publiko sa lahat at sa bawat 
mananampalataya, na sa tuwing tinatanggap nila ang pangako ng ebanghelyo sa pamamagitan ng tunay na 
pananampalataya, ang lahat ng kanilang mga kasalanan ay tunay na pinatatawad ng Diyos, alang-alang sa mga merito ni 
Cristo; at sa kabaliktaran, kapag ipinapahayag at pinatotohanan sa lahat ng mga di-mananampalataya, at sa mga hindi 

tunay na nagsisisi, na sila ay nakalantad sa kapootan ng Diyos at sa walang hanggang kahatulan, hanggat sila’y nanatiling 
hindi nagbabago; ayon sa kung aling patotoo ng ebanghelyo hahatulan sila ng Diyos, sa buhay na ito at sa buhay na 
darating. 
 
Introduction: 
1. From Lord’s Day six to thirty, the 

Heidelberg Catechism has taught us 
about how we are saved from all our 

sins and miseries. 
a. In this section we learn about 

Jesus Christ, and about all He did 

to save us. 
b. We also learn about the blessings 

of salvation He gained for us: 
faith, new life, forgiveness, final 

resurrection, eternal life, etc. 
 
2. Now in Lord’s Day 31 we are told 

WHERE all these blessings of salvation 
can be found.   We are told where we 
receive these blessings, and where we 
can experience them. 

 
3. Where?  The answer is: “In the 

kingdom of heaven!” 

a. There is no salvation, 
righteousness, peace, joy, 
forgiveness, or comfort outside 
that kingdom. 

b. If we are not in that kingdom, we 
cannot experience our salvation. 

 
4. God’s purpose is that we (the elect of 

God) are consciously in His kingdom.  
God has therefore provided a way for us 
to be in it.  That way is by means of the 

keys of the kingdom of heaven – which 
are mentioned and explained in this 
Lord’s Day.  We focus today on the 1st 
key, preaching. 

 
 

Panimula: 

1. Mula sa Araw ng Panginoong anim hanggang tatlumpu, nagturo 

sa atin ang Katekismong Heidelberg tungkol sa kung paano 

tayo naligtas mula sa lahat nating mga kasalanan at matinding 

mga paghihirap. 

a. Natutunan natin tungkol kay Jesu Cristo, at tungkol sa 

lahat Niyang ginawa para tayo ay maligtas. 

b. Atin din natutunan tungkol sa mga pagpapala ng 

kaligtasan na tinamo Niya para sa atin: pananam-

palataya, bagong-buhay, kapatawaran, huling pagka-

buhay na muli, buhay na walang hanggan, atbp. 

 

2. Ngayon, sa Araw ng Panginoon 31 sinasabi sa atin kung SAAN 

matatagpuan ang lahat ng mga pagpapalang ito ng kaligtasan.  

Sinasabi sa atin kung saan tatanggapin ang mga pagpapalang 

ito, at kung saan natin ito mararanasan. 

 

3. Saan?  Ang sagot ay: “Sa kaharian ng langit!” 

a. Walang kaligtasan, katuwiran, kapayapaan, kagalakan, 

kapatawaran, o kapanatagan labas sa kahariang iyan. 

b. Kung wala tayo sa loob ng kahariang iyan, hindi natin 

mararanasan ang ating kaligtasan. 

 

4. Ang layunin ng Dios ay na sinasadya tayo (ang mga hinirang 

ng Diyos) ay nasa Kanyang kaharian.  Kaya nagbigay ang Dios 

ng isang daan para sa atin para makapasok.  Ang daang ito ay 

sa pamamagitan ng mga susi ng kaharian ng langit – na siyang 

nabanggit at ipinaliwanag sa Araw ng Panginoong ito.  

Ngayon, ang ating pagtuon ay sa unang susi, ang pangangaral 

ng ebanghelyo. 
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The Preaching As A Key 
Of The Kingdom Of Heaven 

 
I. Its Identity As A Key 

A. The catechism states, in question 
and answer 83, that the kingdom 

of heaven has keys. 
1. One text of Scripture that 

proves this is Matthew 16:19, 

when Christ said to His 
disciples: “I will give unto 
thee the keys of the kingdom 
of heaven.” 

2. The kingdom of heaven is like 
a fortified city, that has thick 
walls around it. 

a. No one can easily walk 
into or walk out of the 
city.  No one can climb 
or break down the walls. 

b. There is only one way to 
enter the city, or to get 
out of the city – through 
the gate of the city.  And 

the gate of the city is 
securely locked with 
keys. 

3. There are two keys that 
unlock the gate of the 
kingdom of heaven. 
a. The first key is the 

preaching of the gospel. 
b. The second key is 

Christian discipline. 

4. It is only by means of these 
two keys that the gates of the 
kingdom are opened, so that 
people can either get people 

into the kingdom, or to get 
people out of the kingdom. 

 

 
B. There are four possible things that 

the keys of the kingdom can do. 
1. First, they let believers into 

the kingdom. 
a. By means of preaching 

and discipline, the elect 

are turned from sin and 
saved. 

b. The keys let them 
consciously enter the 

kingdom and enjoy its 
blessings. 

 
 

2. Secondly, these keys keep us 
in the kingdom. 

ANG PANGANGARAL BILANG ISANG SUSI 

SA KAHARIAN NG LANGIT 

 

I. Ang Pagkaka-kilanlan Nito Bilang Susi 

A. Isinasaad ng Katekismo, sa tanong at sagot 83, na may 

mga susi ang kaharian ng langit. 

1. Isa sa mga teksto ng Biblia na nagpapatunay nito ay 

Mateo 16:19, nang sabihin ni Cristo sa Kanyang mga 

alagad: “Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian 

ng langit.” 

 

2. Ang kaharian ng langit ay tulad sa pinalakas na 

lunsod, na may makapal na mga pader. 

a.   Walang sinuman ang madaling makakapasok at 

makakalabas sa lunsod na ito.  Walang makaka-

akyat o makakasira sa mga pader. 

b. May isa lamang daan para makapasok sa lunsod, 

o para makalabas dito – sa pamamagitan ng 

pintuan ng lunsod.  At ang pintuan ng lunsod ay 

nakasusi. 

 

3. May dalawang susi na makakapag-bukas ng pintuan 

sa kaharian ng langit. 

a. Ang unang susi ay ang pangangaral ng 

ebanghelyo. 

b. Ang ikalawang susi ay ang pang Cristianong 

disiplina. 

 

4. Sa pamamagitan lamang ng dalawang susi na ito ay 

maaaring mabuksan ang mga pintuan ng kaharian, 

upang makapasok ang mga tao sa kaharian o upang 

makalabas ang mga tao sa kaharian. 

 

B. May apat na mga puwedeng magagawang mga bagay ng 

mga susi ng kaharian. 

1. Una, hinahayaan ng mga ito ang mga 

mananampalataya sa kaharian. 

a. Sa pamamagitan ng pangangaral at disiplina, 

ang hinirang ay naipipihit mula sa kasalanan 

tungo sa kaligtasan. 

b. Ang mga susi ang gumagawa sa kanila na 

magkaroon ng kamalayan sa pagpasok sa 

kaharian, at maligayahan sa mga pagpapala 

nito. 
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a. We are often tempted to 
forsake the church and 

the kingdom of heaven.  
We are tempted to sin.  
We are tempted to love 
and seek the world. 

b. Preaching and discipline 
keep us from straying 
and from abandoning 

the kingdom of heaven. 
3. Thirdly, these keys put 

unbelievers outside the 
kingdom. 

a. Unbelievers and the 
ungodly sometimes 
think they belong in the 

kingdom.  But the 
kingdom is only for the 
elect. 

b. God uses preaching and 

discipline to let ungodly 
know they do not 
belong to His kingdom, 
and to put them out. 

4. Fourthly, keys also keep 
unbelievers outside the 
kingdom of heaven. 

a. Sometimes they want to 
become members of the 
church and kingdom of 
God. 

b. If they become 
members, the devil uses 
them to try to ruin and 

destroy the church. 
c. They do not belong in 

the kingdom.  Preaching 
and discipline keep 

them out. 
5. The keys of the kingdom do 

the same things as a key for 

the lock on the door on your 
house. 
a. When night comes, you 

open the lock to let your 

family in and to put 
strangers out. 

b. And then you also close 

the door and lock it in 
order to keep the 
strangers out and to 
keep your children 

safely inside. 
 
 

C. We should take special note of the 

fact that it is Christ Who operates 
the keys. 

2. Ikalawa, ang mga susing ito ang mag-iingat sa atin 

sa kaharian. 

a. Madalas tayong natutukso na kalimutan ang 

simbahan at ang kaharian ng langit.  Natutukso 

tayo sa kasalanan.  Natutukso tayong mahalin at 

ninanais ang sanlibutan. 

b. Iniingatan tayo ng pangangaral at disiplina mula 

sa pagkaligaw at pag-iwan sa kaharian ng langit. 

 

3. Ikatlo, ang mga susing ito ang naglalagay sa mga di-

mananampalataya sa labas ng kaharian. 

a. Iniisip minsan ng mga di-mananampalataya at 

ng masasama na sila ay kabilang sa kaharian.  

Pero ang kahariang ito ay para lamang sa mga 

hinirang.  

b. Ginagamit ng Dios ang pangangaral at disiplina 

para hayaang malaman ng masasama na sila ay 

hindi kabilang sa Kanyang kaharian, at nasa 

labas lang. 

 

4. Ikaapat, ang mga susi ang nagpapanatili sa mga di-

mananampalataya na manatili sa labas ng kaharian 

ng langit.  

a. Minsan, gusto nilang maging kaanib sa iglesia at 

kaharian ng Dios. 

b. Kung sila ay maging mga kaanib na, gagamitin 

ang mga ito ng diablo para sirain at wasakin ang 

iglesia. 

c. Hindi sila kabilang sa kaharian.  Ang 

pangangaral at disiplina ang nagpapalayas sa 

kanila. 

 

5. Ang mga susi ng kaharian ng langit ay ginagawa ang 

parehong mga bagay bilang isang susi para sa 

pintuan sa iyong bahay. 

a. Kapag gabi na, binubuksan mo ang lock at 

pintuan upang pumasok ang iyong pamilya sa 

loob ng iyong bahay at upang ilagay ang mga 

estranghero sa labas ng iyong bahay. 

b. At pagkatapos, isasara mo rin ang pintuan at i-

lock ito upang mapanatili ang mga estranghero 

sa labas at upang panatilihing ligtas ang iyong 

mga anak sa loob. 

 

C. Dapat nating pansinin ang katotohanan na si Cristo ang 

Siyang gumagamit ng mga susing ito. 
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1. Revelation 3:7. 
a. Christ is the Door-

keeper of the kingdom 
of heaven.  It is His 
kingdom. 

b. It is true that Christ 

commands His church 
to operate the keys.  He 
told the church, in 

Matthew 16:19, that He 
gives them the keys.  
The church must preach 
and must discipline. 

c. But by means of what a 
faithful church does, 
Christ opens and shuts 

His kingdom to believers 
& unbelievers. 

2. This means it is Christ 
Himself Who preaches and 

disciplines. 
a. It is Christ Who uses 

preaching and discipline 
to put people in or out 

of His kingdom. 
b. He alone is able to do 

this, for He alone knows 

Who belongs to His 
kingdom, and who does 
not belong. 

c. It is His work, therefore, 

to open His kingdom for 
the elect, and shut it for 
the reprobate. 

 
D. One of the keys Christ uses is 

preaching. 
1. This means that when the 

Word is faithfully preached, 
the preacher is Jesus Christ.  
This means you hear the 

voice of Christ in every 
sermon. 

2. If the Word is faithfully 
preached, Christ admonishes 

you in every sermon to 
repent of sin, and to believe 
in and follow Him. 

3. We all need to listen very 
carefully to every sermon.  
Christ is speaking.  We should 
be affected by the preaching. 

We must hear what Christ 
says, and obey Him. 

4. We all hear many sermons.  
Do you take seriously the 

discipline of Christ through 
every sermon? 

1. Apocalipsis 3:7 – “Ang mga bagay na ito ang sinasabi 

ng banal, ng totoo, na may susi ni David, na 

nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na 

nagsasara at walang makakapagbukas.” 

a. Si Cristo ang Bantay sa pintuan ng kaharian ng 

langit.  Kaharian Niya ito. 

b. Totoo na si Cristo ang nag-uutos sa Kanyang 

iglesia na gamitin ang mga susing ito.  Sinabi ni 

Cristo sa iglesia sa Mateo 16:19, “Ibibigay ko sa 

iyo ang mga susi ng kaharian ng langit.”  Ang 

iglesia ay dapat mangaral at pagdidisiplina. 

c. Pero sa paraan ng ginagawang matapat ng 

iglesia, binubuksan at isinasara Ni Cristo ang 

kaharian sa mga mananampalataya at sa mga 

di-mananampalataya. 

 

2. Ibig sabihin, si Cristo mismo ang Siyang nangangaral 

at nagdi-disiplina. 

a. Si Cristo ang Siyang gumagamit ng pangangaral 

at disiplina para ipasok o ilabas ang mga tao sa 

Kanyang kaharian. 

b. Siya lamang ang makakagawa nito, dahil Siya 

lamang ang nakakaalam kung sino ang kabilang 

sa Kanyang kaharian, at kung sino ang hindi 

kabilang sa Kanyang kaharian. 

c. Kaya naman, gawain Niya na buksan ang 

Kanyang kaharian sa hinirang, o isara ito sa 

itinakwil.  

 

D. Isa sa mga susi na ginagamit ni Cristo para gawin ito ay 

ang pangangaral. 

1. Ibig sabihin, kapag ang Salita ng Diyos ay tapat na 

ipinangaral, ang mangangaral ay si Jesu-Cristo.  Ibig 

sabihin, naririnig mo ang tinig ni Cristo mismo sa 

bawat sermon. 

2. Kung ang Salita ng Dios ay tapat na naipapangaral, 

pinapayuhan ka si Cristo sa bawat sermon na magsisi 

sa kasalanan, at sumampalataya at sundin Siya. 

3. Kaya naman, kailangan nating lahat na makinig maigi 

sa bawat sermon.  Si Cristo ang nagsasalita.  Tayo ay 

dapat tinatamaan sa pangangaral.  Dapat nating 

pakinggan ang sinasabi ni Cristo, at sumunod sa 

Kanya. 

4. Marami na tayong narinig na mga sermon.  

Tinatanggap mo ba ito na disiplina sa pamamagitan 

ng bawat pangangaral? 
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II. What It Accomplishes 
A. What does preaching do? 

1. II Cor. 2:15-16 point out two 
things happen when the 
Word is preached.  “For we 
are unto God a sweet savour 
of Christ, in them that are 
saved, and in them that 
perish:  To the one we are the 
savour of death unto death; 
and to the other the savour 
of life unto life.” 

2. First, preaching is a savor of 

death unto death.  Preaching 
brings death and ruin upon 
the wicked.  It puts them 

outside the kingdom, and lets 
them know they are outside 
it. 

3. Secondly, preaching is a 

savor of life unto life.  It 
makes believers alive.  It 
brings them into the 
kingdom, and lets them know 

in their hearts that they 
belong in the kingdom. 

 

B. By preaching, true believers are 
consciously brought into and kept 
in the kingdom of Christ. 
1. That happens because of 

what believers hear in the 
preaching, and because of 
how the Spirit works through 

what believers hear. 
2. When the gospel is preached, 

we hear the comforting truth 
that God has provided 

salvation through His Son, 
Jesus Christ.  In Christ is all 
that we need for our souls 

and for eternal life. 
a. We also hear the two 

commands of the 
gospel.  First: “Repent 

of your sins!  Confess 
them and turn from 
them.”  Secondly, 

“Believe in the Lord 
Jesus Christ!” 

b. We also hear the 
warning of the gospel: 

“If you do not repent of 
your sins and if you do 
not believe in Christ, the 
wrath of God is upon 

you – now, and forever.” 
 

II. Ang Naisasagawa Nito 

A. Ano ang nagagawa ng pangangaral? 

1. Binigyang diin sa 2 Corinto 2:15-16 ang dalawang 

mga bagay na nangyayari kapag naipangaral ang 

Salita ng Dios.  “Sapagkat kami [silang mga 

nangangaral ng ebanghelyo] ang mabangong samyo 

ni Cristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga 

napapahamak; sa isa ay samyo mula sa kamatayan 

tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyong mula sa 

buhay tungo sa buhay.” 

2. Una, ang pangangaral ay isang samyo ng kamatayan 

tungo sa kamatayan.  Ang pangangaral ay 

naghahatid ng kamatayan at pagwasak sa masama.  

Inilalagay ang mga ito sa labas ng kaharian, at 

hinahayaang malaman nila na sila ay nasa labas ng 

kaharian. 

3. Pangalawa, ang pangangaral ay samyo ng buhay sa 

buhay.  Binubuhay nito ang mananampalataya.  

Dinadala sila nito sa kaharian, at hinahayaang 

malaman sa kanilang mga puso na sila ay kabilang 

sa kaharian. 

 

B. Sa pamamagitan ng pangangaral, nagkakaroon ang mga 

mananampalataya na pumasok na may kamalayan at 

manatili sa kaharian ni Cristo. 

1. Nangyayari iyan dahil sa narinig ng mga 

mananampalataya sa pangangaral, at dahil sa kung 

paano kumikilos ang Espiritu sa pamamagitan ng 

kanilang narinig. 

 

2. Kapag na ipangaral ang ebanghelyo, naririnig natin 

ang kapanatagang katotohanan na ibinigay ng Dios 

ang kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang Anak, si 

Jesu Cristo.  Kay Cristo ang lahat nating kailangan 

para sa ating mga kaluluwa at buhay na walang 

hanggan. 

a. Atin din naririnig ang dalawang mga kautusan 

ng ebanghelyo.  Una: “Pagsisihan mo ang iyong 

mga kasalanan!  Ipahayag mo at talikuran ang 

mga ito.”  Pangalawa: “Sumampalataya ka sa 

Panginoong Jesu Cristo!” 

b. Naririnig din natin ang babala ng ebanghelyo: 

“Kung hindi mo pagsisisihan ang iyong mga 

kasalanan at kung hindi ka sasampalataya kay 

Cristo, ang poot ng Dios ay sasaiyo – ngayon, at 

magpakailanman.” 
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c. We also hear the 
promise of the gospel: 

“Those who believe in 
Jesus Christ are saved 
(i.e., saved already) 
from sin, death, and hell 

(i.e., now already).  
They are forgiven.  They 
have eternal life.” 

3. When the elect child of God 
hears all this in the 
preaching, he is led by the 
Spirit to say: “I have sinned!” 

a. He does not say: “Other 
people have sinned, and 
they must repent of that 

sin!”  But he admits his 
own sin.  He is sorrowful 
and confesses his sin. 

b. The Spirit also leads 

Him to say: “I believe in 
Jesus!  I know the 
promises of the gospel 
are for me personally.  I 

believe Jesus died for 
my sins.  I believe I am 
forgiven and have 

eternal life.” 
4. The preaching comforts you. 

a. It is true that preaching 
admonishes you for sin, 

and humbles you. 
b. But it is a blessing to 

hear and be disciplined 

by preaching. 
c. Christ uses the 

preaching to lead you 
away from sin and to 

draw you to Himself. 
d. Thereby, Christ 

strengthens your 

confidence that you 
belong to Him and are in 
His kingdom. 

C. But preaching also disciplines 

unbelievers and the ungodly. 
1. It puts them outside the 

kingdom and keeps them 

outside.  And it lets them 
know they are outside the 
kingdom. 

2. How does this happen? 

a. The gospel is also 
proclaimed to them thru 
the preaching.  They sit 
in church and they hear 

the same sermons as 
believers do. 

c. Atin din naririnig ang pangako ng ebanghelyo: 

“Silang mga sumampalataya kay Jesu Cristo ay 

naligtas (ibig sabihin, naligtas na ngayon) mula 

sa kasalanan, kamatayan, at impierno.  Sila ay 

napatawad (ibig sabihin, napatawad na 

ngayon).  Sila ay may buhay na walang 

hanggan.” 

 

3. Kapag naririnig ng anak ng Dios ang lahat ng ito sa 

pangangaral, siya ay ginagabayan ng Espiritu na 

magsabi: “Ako ay nagkasala!” 

a. Hindi niya sasabihin: “Nagkasala ang ibang tao, 

ay dapat nila itong pagsisihan!”  Kundi inaamin 

niya ang sariling kasalanan. Siya ay nalulungkot, 

at ipinapahayag niya ang kanyang kasalanan. 

b. Ginagabayan din siya ng Espiritu Santo para 

magsabi: “Sumasampalataya ako kay Jesus! 

Nalalaman ko na ang mga pangako ng 

ebanghelyo ay para sa akin.  Sumasampalataya 

ako kay Jesus na namatay para sa aking mga 

kasalanan.  Sumasampalataya ako na ako’y 

pinatawad na at may buhay na walang 

hanggan.”  

 

4. Ang pangangaral ay nagbibigay kapanatagan sa iyo. 

a. Totoo na ang pangangaral ay nagpapayo sa iyo 

para sa kasalanan, at ibinababa ka. 

b. Pero ito ay pagpapala na marinig at ma-disiplina 

sa pamamagitan ng pangangaral. 

c. Ginagamit ni Cristo ang pangangaral para ilayo 

ka sa kasalanan at dalhin ka sa Kanya. 

d. Dahil diyan, pinalalakas ni Cristo ang iyong 

pagtitiwala na ikaw ay pag-aari Niya at sa 

Kanyang kaharian. 

 

C. Pero dinidisiplina rin ng pangangaral ang mga di-

mananampalataya at masasama. 

1. Inilalagay sila nito sa labas ng kaharian ng langit, at 

pinapanatili sila sa labas.  At hinahayaang malaman 

nila na sila ay nasa labas ng kaharian. 

 

2. Paano ito nangyayari? 

a. Naipapahayag din sa kanila ang ebanghelyo sa 

pamamagitan ng pangangaral.  Sila ay nauupo 

sa iglesia at naririnig nila ang mga sermon na 

katulad sa naririnig mga mananampalataya. 
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b. They hear the same 
commands to repent of 

sins and believe in 
Jesus.  They hear the 
same promises.  They 
hear the same warnings 

re God’s wrath. 
c. But unbelievers reject 

all this.  They have no 

interest in the truths of 
salvation in Jesus Christ.  
They hear the 
preaching, but have no 

desire to repent, or to 
believe. 

3. Christ uses this to let 

unbelievers know they do not 
belong to Him/His kingdom. 
a. He says to them: “You 

do not and will not 

believe.  You do not 
repent of your sins.  You 
do not seek salvation in 
Me and in Me alone.  

You do not strive to 
obey My commands.” 

b. “All of these things 

mean you are a 
unbeliever.  You are not 
in My kingdom.  And if 
you continue living this 

way, you have no right 
to think that you will go 
to heaven.” 

4. This means the important 
thing for unbelievers and 
those who do not sincerely 
repent is to repent.  May God 

use preaching to lead us to 
true repentance and to 
believe in JC. 

 
 
III. Why It Is Necessary 

A. We all need the discipline that 

comes through the preaching. 
1. We need it because we are 

like children.  Spiritually, we 

act and behave like small 
children. 
a. Children need discipline 

from their parents.  

They usually need a lot 
of discipline. 

b. They need it because 
they disobey.  They 

rebel.  They do what is 
wrong. 

b. Naririnig nila ang katulad na mga kautusan na 

magsisi sa kanilang mga kasalanan at 

sumampalataya kay Jesus.  Naririnig nila ang 

katulad na mga pangako ng kaligtasan.  

Naririnig ang katulad na babala patungkol sa 

poot ng Dios. 

c. Pero tinatanggihan ito ng mga di-

mananampalataya.  Wala silang interes sa mga 

katotohanan ng pagliligtas ni Jesu Cristo.  

Naririnig nga nila ang pangangaral, pero wala 

silang pagnanais na magsisi o sumampalataya. 

 

3. Ginagamit ito ni Cristo para hayaang malaman ng 

mga di-mananampalataya na sila ay hindi kabilang sa 

Kanya at sa Kanyang kaharian. 

a. Sinasabi Niya sa kanila: “Hindi ninyo magagawa 

at ayaw ninyong sumampalataya.  Hindi kayo 

nagsisi sa inyong mga kasalanan.  Hindi ninyo 

hinahanap sa Akin (at Ako lamang) ang 

kaligtasan.  Hindi kayo nagsisikap na sundin ang 

Aking mga utos.”  

b. “Ang lahat ng ito ay ibig sabihin na ikaw ay di-

mananampalataya.  Hindi ka kabilang sa Aking 

kaharian.  At kung magpapatuloy ka na 

mamuhay sa ganito, wala kang karapatang 

mag-isip na mapupunta ka sa langit.” 

 

4. Ibig sabihin ang lahat na ito na ang mahalagang 

bagay para sa di-mananampalataya at para sa mga 

hindi tunay na nagsisisi ay pagsisisi.  Nawa’y gamitin 

ng Diyos ang pangangaral upang patnubayan tayo sa 

tunay na pagsisisi at upang maniwala kay Jesu Cristo. 

 

 

III. Bakit Ito Kinakailangan 

A. Kailangan nating lahat ang disiplina na dumarating sa 

pamamagitan ng pangangaral. 

1. Kailangan natin ito dahil tayo ay katulad sa mga bata.  

Sa espiritual, kumikilos at may ugali tayo na gaya sa 

maliliit na mga bata. 

a. Kailangan ng mga bata ng disiplina mula sa 

kanilang mga magulang.  Kailangan nila madalas 

ng maraming pagdisiplina. 

b. Kailangan nila ito dahil sumusuway sila.  Rebelde 

sila.  Iyong mali ang ginagawa nila. 
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2. If parents do not discipline 
their children, those children 

will sin more and more. 
a. Why?   Because a lack of 

discipline gives this 
message to children: “It 

is okay to sin!” 
b. Children will soon 

realize they can sin 

without getting in 
trouble. 

3. Parents must therefore 
discipline their children – for 

the good of their children.  If 
they do not discipline, their 
children will commit more 

sins, and worse sins. 
4. Parents do this discipline in 

two ways. 
a. First, they instruct their 

children.  They talk to 
them.  They teach them 
what is right and wrong.  
They tell them what 

they may do, and what 
they may not do. 

b. Secondly, parents also 

discipline with a rod.  
Physical discipline.  This 
is needed when children 
do not obey what the 

parents told them. 
B. The same is true spiritually. 

1. We disobey God’s 

commands. 
a. Sometimes we think we 

can sin without getting 
caught, and so we 

usually commit the sin. 
b. If sins are not pointed 

out to us, we are blind 

to them - do them w/o 
realizing they are sins. 

c. If we do not repeatedly 
hear what God requires, 

we forget God’s 
commands and disobey 
them. 

2. We therefore need preaching 
– as discipline. 
a. We need to be taught.  

We need to be talked to.  

We need to be 
admonished. 

b. The Word must point 
out our sins, and call us 

to repent of them, and 
direct us to Christ. 

2. Kung hindi didisiplinahin ng mga magulang ang 

kanilang mga anak, mas lalong magkakasala pa ang 

kanilang mga anak. 

a. Bakit?  Dahil ang kakulangan ng disiplina ay 

nagbibigay sa mga bata ng mensahe: “Ok lang 

ang magkasala!” 

b. Maiisip ng bata na puwede silang magkasala 

nang walang problema. 

 

3. Kaya dapat disiplinahin ng mga magulang ang 

kanilang mga anak – para sa kabutihan ng kanilang 

mga anak.  Kung hindi nila didisiplinahin, ang mga 

anak nila ay gagawa ng mas marami pang mga 

kasalanan, at mas masama pang mga kasalanan 

 

4. Ginagawa ng mga magulang ang disiplina sa 

dalawang paraan. 

a. Una, tinuturuan nila ang kanilang mga anak.  

Kinakausap nila ang kanilang mga anak.  

Tinuturuan nila sila kung ano ang tama at kung 

ano ang mali.  Sinasabi nila sa kanila ang dapat 

gawin, at kung ano ang hindi dapat gawin. 

b. Pangalawa, dinidisiplina rin ng mga magulang 

ang kanilang mga anak na may pamalo.  Iyan ay 

ang paggamit ng pisikal na disiplina.  Kailangan 

iyang gawin kapag hindi sumusunod ang mga 

anak sa sinabi sa kanila ng mga magulang. 

 

B. Ganito rin sa espiritualidad. 

1. Sumusuway tayo sa mga kautusan ng Dios. 

a. Minsan iniisip natin na magkasala nang hindi 

nahuhuli, kaya nagagawa natin ang kasalanan. 

b. Kung hindi sa atin lilinawin ang mga kasalanan, 

tayo ay bulag sa mga bagay na ito na hindi 

naiisip na ang mga ito ay kasalanan. 

c. Kung hindi natin maririnig ng paulit-ulit ang 

hinihingi ng Dios, malilimutan at susuwayin 

natin ang mga ipinag-uutos ng Dios. 

 

2. Kaya naman kailangan natin ang pangangaral – 

bilang disiplina. 

a. Kailangan tayong maturuan. Kailangan tayong 

makausap.  Kailangan tayong mapayuhan. 

b. Dapat bigyang diin sa atin ng Salita ng Dios ang 

ating mga kasalanan, at tawagin tayo sa 

pagsisisi, at ihatid tayo kay Cristo. 
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3. And sometimes the 
preaching must be very 

sharp.  It must be very clear 
in condemning sins.  It must 
say: “You are guilty of these 
sins!” 

4. Christ uses all this to keep us 
faithful. 
a. He reminds us of our 

sins.  He shows us how 
serious those sins are. 

b. He calls us to repent 
and to live a life of 

thankful obedience to 
Him. 

c. He also comforts us with 

the preaching of the 
gospel – the good news.  
This comfort: that all 
our sins are truly 

forgiven because of and 
through His death on 
the cross. 

5. We always and constantly 

need preaching, because we 
always need this discipline. 

 

 
Conclusion: 
1. May the Word always prick your 

conscience and give you a deep sense 

of your guilt.  If it does, that is good! 
2. For then the preaching will direct you to 

Christ and be for your salvation and 

comfort. 
3. Let us therefore be thankful for the 

preaching of the gospel. 

3. At minsan kailangang matalim ang pangangaral.   

Dapat maliwanag na hinahatulan nito ang mga 

kasalanan.  Dapat sabihin: “Ikaw ay may sala sa mga 

kasalanang ito!” 

 

4. Ginagamit ni Cristo ang lahat na ito para tapat tayong 

maingatan. 

a. Ipinapaalala Niya sa atin ang ating mga 

kasalanan.  Ipinapakita Niya sa atin kung gaano 

ka-seryoso ang mga kasalanang iyon. 

b. Tinatawagan Niya tayo na magsisi at mamuhay 

na may pagpapasalamat na pagsunod sa   

Kanya. 

c. Binibigyan din Niya tayo ng kapanatagan sa 

pamamagitan ng ebanghelyo – ng magandang 

balita.  Itong kapanatagan.  Sinasabi Niya: “Ang 

lahat ng iyong mga kasalanan ay tunay na 

pinatatawad sa pamamagitan ng at dahil sa 

Aking kamatayan sa krus.” 

 

5. Tayo ay patuloy at tuloy-tuloy na nangangailangan 

ng pangangaral, dahil kailangan natin palagi ang 

disiplinang ito. 

 

Pagtatapos: 

1. Palagi sana tayong tusukin sa budhi ng Salita ng Dios, at 

bigyan tayo ng malalim na pananaw sa iyong sala.  Kung 

ganyan, iyan ay mabuti! 

2. Dahil ang pangangaral ang maghahatid sa iyo kay Cristo, at sa 

iyong kaligtasan at kapanatagan. 

3. Kaya’t sana maging mapagpasalamat tayo para sa 

pangangaral ng ebanghelyo. 

 


