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Pamagat: Ang Lunas Para sa Kasalanan 
 
Texto: 1 John 1:8-10 “(v.8) If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 

(v.9) If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all 
unrighteousness. (v.10) If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is 
not in us. 
Pagsasalin: (v.8) Kung sinabi natin na tayo ay walang kasalanan, ay nililinlang natin ang ating 
sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. (v.9) Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, 
ay matapat at matuwid siya upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at upang linisin tayo 
mula sa lahat ng di-pagkamatuwid. (v.10) Kung sinasabi natin na tayo ay hindi nagkasala, ay 
ginagawa natin siyang isang sinungaling, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. 

 
Panimula: 

1.  Kinikilala ng mga Kristiyano ang kanilang kasalanan at ang kanilang pagkakasala. Hindi ka 
maaaring maging isang Kristiyano nang hindi muna nakikita ang kasalanan, at kung paano 
naapektuhan ka ng kasalanan, at sa katunayan, ikaw ay isang makasalanan! 

2.  Ang mga talatang ito ay ang lunas ng Diyos para sa mga kasalanan ng isang Kristiyano. 
 
I.  Ano ang mga Ugali ng mga Hindi Ligtas? 

Wala kaming kasalanan: (walang prinsipyo sa kasalanan: pangkalahatang) v.10 Hindi tayo 
nagkasala (anumang partikular na kilos: tiyak) - tulad ng mga dalisay na tao'y, hindi 
nangangailangan ng isang sakripisyong pagpapasakop, maaari tayong magkaroon ng pakikipag-
ugnayan sa Diyos sa ating mga merito at kabutihan , hindi nangangailangan ng dugo ni Kristo. 
Walang personal na pagkakasala, walang pakiramdam ng pagkakasala. (Jn. 9:41; 15:22, 24). 
 A. Dinadaya natin ang ating sarili (nililinlang) – delude our own souls; to lead astray. 

B.  Wala ang katotohanan sa atin – Ang katotohanan ay ang systema ng ebanghelyo. 
Wala ito sa atin. Wala tayong maasahan na kaligtasan. 

 C.  Ginagawa pa ang Diyos na isang sinungaling. 
D.  Wala sa atin ang kanyang salita. – Hindi pwedeng tanggapin sa Christianismong 

pakikisama. Ito ay kamangmangan sa mga salita ng Diyos. Walang lugar para sa 
kanyang Salita sa ating mga puso. Walang mga doktrina, walang liwanag, walang 
Bibliya. 

II.  Ano ang mga ginagawa ng mga Christiyano sa kaniyang mga kasalanan? 
Confess our sins: - self-abasing (pagpapakumbaba ng sarili), accepting of His offer of pardon 
(tinatanggap ang kaniyang alok ng kapatawaran) – present active subjunctive (kasalukuyan, 
aktibo, at panakali) “keep on confessing: Mk. 1:5; Jas. 5:16. – admission of sin and guilt with 
repentance (inaamin ang kasalanan at pagkakasala na may kasamang pagsisisi). 

A.  He is faithful (tapat) – true to His promise (tapat sa mga pangako); Salvation depends 
on the free-promise of God (faithful and just) to keep His promise. (Ang kaligtasan 
natin ay nakabase sa kaniyang libreng mga pangako). 

 B.  He is just (Siya ay makatarungan). 
 C.  He will forgive us our sins – Hindi siya mabibigo sa pagpapatawad dahil kay Cristo! 

D.  He will cleanse us from all unrighteousness – purge away and prevent the 
defilements that would prevent Christian fellowship. (Lilinisin niya tayo sa lahat ng 
kabaluktutan, pagkakamali, di-pagkamatuwid, ito ay ang mga pumipigil sa 
pakikisama natin bilang mga Christiano. 

Katapusan: 
1.  Dapat nating kilalanin ang ating mga kasalanan at nangangailangan ng kapatawaran mula sa 

Kanya.  
2.  Napalaking pagkakasala at pagkakamali na hindi natin aminin ang ating mga pagkukulang. 
3.  Salamat sa Diyos at gumawa siya ng paraan na linisin niya tayo sa dugo ng Panginoon Jesus. 


