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Pamagat: Tanggapin Siya 
 
Texto: John 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even 
to them that believe on his name: 

Pagsasalin: Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng 
karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa 
kaniyang pangalan: (Juan 1:12) 

 
Panimula: 

1.  Maraming mga katangian na pwede nating makita sa mga tao. Mayroong mayayaman, meron 
rin mga mahihirap. Mga sikat, at mga nakakubli. Malakas, at mahina. Pero sa tinging ng 
Panginoon dalawa lamang ang kategorya na mahalaga. Ligtas (Mananampalataya) o Hindi 
ligtas (walang pananampalataya). 

2.  Ang hindi pagtanggap kay Jesus Cristo ay napakalaking kasalanan. At ito ang bibigyan natin 
pansin ngayong umaga. 

 
I.  Ang Pagtatanggi sa Panginoong Jesus. (Jn. 1:11) 

1.  Nakakalungkot at nakakagulat na ang mga kalahi ni Cristo ay tumanggi sa kaniya bilang 
kanilang Messiah. Sa dami ng ginawa ng Diyos para sa kanila, ay nagawa nila na tanggihan 
siya. Mga himala ng Panginoon, mga doktrina, ang kaniyang awa at habag. Mga natupad na 
hula. 

2.  Katulad tayo ng mga Hudyo. Lk. 19:14b … Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin. 
Napakarami ang ating mga pribilehiyo ngunit inaalis nating sa isip ang mga bagay na 
patungkol sa Diyos. Ang trahedya na tao ay siya ay hindi mananampalataya sa Diyos. 

3.  Ang kawalan ng pananampalataya ay napaka sama. 
 
II. Ang Pagtanggap sa Panginoong Jesus. (Jn. 1:12) – Ano ba ang ibig sabihin nito? 

1.  Tanggapin ang kaniyang mga pagtuturo. Lahat ng kaniyang mga sinabi. Ang relihiyon na 
ipinahayag sa atin ng Diyos ay iba sa mga relihiyon na inimbento ng mga tao. A maling 
relihiyon ay nagtuturo na pwede tayong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sarili, sariling 
gawa. Ang tunay na relihiyon ay nagsasabi na tayo ay makasalanan at kahit na ano ang 
gawin natin, hindi tayo makakaabot sa kalulwalhatian ng Diyos. Kailangan natin ng pagtubos. 

2.  Tanggapin na siya lamang ang nagbibigay karapatan o kapangyarihan upang tayo ay maging 
mga anak ng Diyos. Itong kapangyarihan ay hindi likas sa aking sarili. (Jn. 1:13 – not of blood, 
hindi ito sa lahi, kailangan ng kombersyon; not of the will of the flesh – hindi ito sa 
kagustuhan ng laman, Diyos lamang ang pwedeng gumawa sa aking puso.; not of the will of 
man, hindi ito ng dahil sa tao, ito ay sa kalooban ng Panginoon. 

3. Tanggapin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kailangan sumuko ka sa kanya, 
magpasakop ka sa kaniyang Pagkapanginoon sa pamamagitan ng panampalataya. 

 
Katapusan: 

1.  Sana sumampalataya ka na sa kaniya, at tanggapin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. 
Siya ay makapangyarihan upang Iligtas ang lahat ng sa kaniya’y tumatawag. Kahit na ilang 
libo, pa, ilang milyon, sapat ang kaniyang kaligtasan. 

2.  Nawa ang Banal na Espiritu ng Diyos ang  magpatnubay sa iyo, na gawin mo ito ngayon. 


