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Pamagat: Mga Kasalanan na Humarang sa Pagpasok sa Buhay na Walang Hanggan. 
 
Texto: Deuteronomy 1:1a “These be the words which Moses spake unto all Israel on this side Jordan in 

the wilderness,…” 
 Pagsasalin: “Ito ang mga salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dako roon ng Jordan sa 

ilang,…” (Deuteronomio 1:1a) 
Panimula: 
 1. Na sa ikalimang libro na tayo ni Moises. “Deutoronomio” (the law repeated, or the 2nd law). 

2. Ito ang mga huling sermon o mensahe ni Moises sa mga “Israelites” bago siya namatay, at 
bago ang 2nd generation ng Israel ay makapasok sa lupain na ipinangako sa kanila. 

3. Palagi Kapag tinitingnan natin ang Lumang Tipan, dapat alalahanin natin na ito ay anino ng 
Bagon Tipan (Heb. 10:1), at isinulat para sa ating pakinabang bilang halimbawa at 
paalala (1 Cor. 10:11). 

I.  Ang mga detalye ng rekord: ( 
A. (v.1) “sa dako roon ng Jordan,” – on this side, i.e., the east side of Jordan). 
B. (v.3) “  At nangyari nang ikaapat na pung taon, nang ikalabing isang buwan, nang unang araw 

ng buwan,). 
C. (v.3b) “na nagsalita si Moises sa mga anak ni Israel, tungkol sa lahat na ibinigay sa kaniyang 

utos ng Panginoon sa kanila;” (ipilaniwanag niya na na sakop nila ang kahiraan ni Sihon 
at ni Og; at sila na ay nasa lupain ng Moab, v.5). 

D. (v.6) – “Ang Panginoon nating Dios ay nagsalita sa atin sa Horeb, na nagsasabi, Kayo'y 
nakatahan ng malaon sa bundok na ito” – ito yung nakaraan, sa bundok ng Sanai. 

E. maaaring sila ay agad na puamsok sa lupang pangako ng Diyos ngunit dahil sa pagsuway nila 
ay nagdusa ng apatnapung taon postponement o pagkaantala. 

 
II.  Ang kasalanan ng mga Israelites: 

A. (v.26) Gayon ma'y hindi kayo umakyat, kundi nanghimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon 
ninyong Dios.” [sinuway nila ang utos ng Diyos] 

B. Ano ang utos ng Diyos para sa atin ngayon? (Mk. 1:15 – magsisi, at magsisampalataya sa 
ebanghelyo. 

C. (v.27) At kayo'y dumaing sa inyong mga tolda, at inyong sinabi, Sapagka't kinapootan tayo ng 
Panginoon, - [nagreklamo sila sa Panginoon] [diskontento]. Mali ang isip nila patungkol 
sa Panginoon. 

  C.1. Jn. 3:16 – God “so loved” – matinding pag-ibig. 
C.2. Eph. 2:4-5 - Nguni't ang Dios, palibhasa'y mayaman sa awa 

[napakamaawain], dahil sa kaniyang malaking pagibig na kaniyang iniibig 
sa atin, (v.5) Bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, 
tayo'y binuhay na kasama ni Cristo (sa pamamagitan ng biyaya kayo'y 
nangaligtas), 

D. (v.32) Hindi sila nagtiwala sa Panginoon. 
  D.1. Sino ang pangunahing bagay ng iyong pananampalataya? (Rom. 3:25) 
   “Set forth” – siya (si Christo) ang itinalaga ng Diyos. 

D.2. Heb. 11:6 “At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging 
kalugodlugod sa kaniya;” 

 
Katapusan: 

1.  Walang makakapasok sa langit at makakamtan ng buhay na walang hanngan kundi sila 
lamang na nakikinig sa mga salita ng Diyos. (Rom. 16:26 – pagtalima sa 
pananampalataya. (magsitalima) 

2.  Handa ka na bang sumampalaya sa Panginoon? (Pagsisi at Pagtiwala kay Christo lamang). 


