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Pamagat: Bahagi ng Biblical na Kaligtasan: Pag-aampon (Adoption) 

 

Texto: John 8:44a “Ye are of your father the devil,…” 

 

 Pagsasalin: Kayo ay sa inyong ama ang diayoblo… (Juan 8:44a). 

 

Panimula: 

1. Isa sa pinaka-karaniwang kasinungalingan ay ang paniniwala na lahat tayo ay anak ng Dios. 

2. Ang katotohanan ay lahat tayo ay isinilang makasalanan at lubhang nangangailangan na ilipat 

tayo mula sa pamilya ni Satanas patungo sa pamilya ng Dios. (Romans 3:23; Colossians 1:13) 

3. Kapag ang tao ay Biblically na ligtas, hindi lamang siya alagad o alipin ng Dios, siya rin ay anak 

ng Dios. (John 1:12) 

4. Bilang anak ng Dios nangangahulugan na ang Dios Ama ay ang kanilang espiritual na ama, at si 

Jesus ay ang kanilang kasamang-tagapagmana (joint heir) ng lahat ng biyaya na inilagay ng Ama 

sa Anak. 

 

I. Ang Kahulugan ng “Adoption” o Pag-aampon. 

A. Ang pag-aampon ay isang legal na salita nakung saan inilalagay ang isang bata na naisilang 

sa isang pamilya at inilipat sa ibang pamilya. Siya ay tinanggap bilang isang miyembro ng 

pamilya at lahat ng responsibilidad at biyaya ng pagiging anak ay sumasakanya. 

B. Sa Biblia, ang isang makasalanang tao ay itinuturing na anak ng Dios sa pamamagitan ng 

pag-aampon sa espiritu. Tayo ay naging anak ng Dios (Regeneration – muling kapanganakan) 

sa grasya ng Dios – ito ay tukoy sa karanasan, at ang pag-aampon ay tukoy sa batas o legal na 

paglipat sa pamilya ng Dios. (Galatians 4:4-7) 

 

II. Ang Paraan ng “Adoption”. 

A. Ang pag-aampon ng anak ng Dios ay walang paghihintay kundi ito ay saglit. 

B. Galatians 3:26 “For ye ARE all the children of God by faith in Christ Jesus.” 

C. 1 John 3:2 “Beloved NOW are we the sons of God…” 

D. Bagamat tayo ay inampon ng Dios, hindi natin mararanasan lahat ng biyaya ng pagiging anak 

ng Dios hanggat sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, o pag-akyat natin sa Langgit. 

 D.1. Romans 8:18, 23. 

 D.2. 1 John 3:1-3. 

 

III. Ano ang mga Pribilehiyo o Biyaya ng Pag-aampon sa Pamilya ng Dios? 

A. Bagong pangalan – “sons of God” (mga anak ng Dios) – 1 John 3:1. 

B. Mayroon tayong pagkakahawig sa Panginoong Jesus – Romans 8:29. 

C. Nararanasan natin ang pag-ibig ng Dios at ng mga kapatiran – 1 John 3:14. 

D. Tayo ay may Banal na Espiritu ng pagkukupkop o ng pag-ampon na kung saan sa 

pamamagitan ng Banal na Espiritu ay tinatawag natin na “Abba” ang Dios Ama. Ang ibig 

sabihin ng Abba ay malapit sa “Papa.” 

E. Inaalagaan ako ng Dios bilang kanyang anak. (Luke 12:17-32; Isaiah 66:13; 2 Corinthians 

1:4; Hebrews 12:5-11) 

F. Balang araw mamanahin ko ang Langgit (piling ng Dios magpakailan-man). Romans 8:17;  

 

 1 Peter 1:3-5. – (v.3) Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Sa 

 pamamagitan ng kanyang dakilang kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang 

 buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa mga 

 patay, (v.4) tungo sa isang manang hindi nasisira (nabubulok), walang dungis (hindi 

 narurumihan), at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, (v.5) na sa 

 kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa 

 kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. 
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