
Mt. Zion Baptist Missions Philippines – Sermon Notes 
facebook.com/mzbmp | call or text: 09154948573 | sermonaudio.com/mzbmp 
Sept. 17, 2017 – Sun. AM. – Missionary Bill Hardecker 
  

Pamagat: Mapagmahal na Imbitasyon ng Diyos 
Texto: Isaiah 1:18 Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, 

they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool. 
 Pagsasalin: Magsiparito kayo ngayon, at tayo'y magkatuwiranan, sabi ng Panginoon: bagaman 

ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe; 
bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong 
paligong tupa, 

Panimula: 
1. Nagreklamo si Isaias tungkol sa paghihimagsik ng Juda, at siya ay tumatangis para sa kanyang 

mga hatol (v.1-4). 
 2. Sinasaway niya ang kanilang buong pagsamba. (v.5-9) 
 3. Pinapayuhan niya ang pagsisisi sa pamamagitan ng mga pangako at pagbabanta. (v.10-20) 
 
I. Makasaysayang Impormasyon: 

1. Ang pangalan ni Isaias ay “the salvation of the LORD.” – Ang anak ni Amos, una sa apat na 
dakilang propheta ng Old Testament. The first phrase could be the title for the entire book 
“the vision of Isaiah…” 

2. Ang aklat ni Isaias ay parang maliit na anyo ng Biblia. It has 66 chapters (just like the Bible has 
66 books); Yung unang 39 chapters ay paghuhukom (like the first 39 books of the Bible is 
about the law of God, the Old Testament); ang huling 27 chapters ay kaginhawaan at 
pagtubos (like the New Testament, it speaks of truth and grace). Isa. 1 ay patungkol sa kaso 
ng Diyos laban sa tao (1:18) katulad ng unang libro, Genesis, introduces the fall of man. Isa. 
40 prophesied about John the Baptist, much like the 40th book, Matthew introduces us to 
John the Baptist. Isa. 66 looks forward to the kingdom and consummation, as does the last 
book of the Bible. 

3. Ang pangunahing taludtod: 1:18 – at ito ang bibigyan nating pansin ngayon. 
 
II. Isang Mapagmahal na Imbitasyon: 
 1. “Pumarito” “Magsiparito” “Halikayo” 
  a.  Wala tayo sa lugar kung saan dapat tayo. 
  b.  Mayroon paghihiwalay. 
  c.  Ginawa ng Diyos ang unang pagkilos. 
 2. Ito ang tawag ng Diyos sa ating kaluluwa. 
  a.  Tinawag ng Diyos si Noe, Gen. 7:1. 
  b.  SInabi ni Joseph sa kaniyang mga kapatiran, “Lumapit kayo sa akin”, Gen. 45:4. 

c.  Pakinggan natin ang sinabi ni Jesus as Matt. 11:28 – Lumapit kayo sa akin, kayong 
lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatam at kayo’y bibigyan ko ng 
kapahingahan. 

d.  Ito rin ay ang imbitasyon ng Espirito at ang babaeng ikakasal sa Revelation 22:17. 
 3. Ito ay imbitasyon para makipagusap, mangatuwiran. 
  a.  Pantas at pantay ang pagsubok ng Diyos sa lahat ng sankatauhan. 
  b.  Sila ay paghihimagsik at kawalan ng utang na loob (v.2,3). 
  c.  Sila ay mag pagkadismaya (v.5). 
  d.  Sumasama o lumulubha ang kanilang kalagayan (v.6). 
  e.  Maykabuktutan ang kanilang hustisya (v.23). 
 4. Ito ay imbitasyon na may iniaalay na pag-asa. 

a.  “bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi 
na parang niebe.” – “mapulang mapula” ito ay parang magiging kasing puti ng 
balahibo ng tupa. – Mayroon tayong kapatawaran sa Diyos. 

b.  Ang dugo ni Jesus ang nagtatangal ng ating mga kasalanan. (Ps. 51:7; Eph. 2:13; 1 Jn. 
1:7) 

Katapusan: Handa ka na ba na lumapit sa Panginoon? Habang may buhay, may pag-asa! Sumagot ka na 
ngayon, at tulungan ka ng Diyos para kay Jesus. 


