
Mt. Zion Baptist Missions Philippines – Sermon Notes 
www.mzbmp.org | facebook.com/mzbmp | 09154948573 | sermonaudio.com/mzbmp 
Missionary Bill Hardecker 
  

Pamagat: Mga Aspeto ng Biblical na Kaligtasan 

 

Texto: Eph. 2:8 “For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:” 

 Pagsasalin: “Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito 

 ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos.” 

 

Panimula: 

1. Ang kaligtasan ay mayroong tatlong aspeto patungkol sa oras. 

2. Ang buhay Christiano ay may tatlong aspeto: nakaraan – (Eph. 2:1-3); kasalukuyan – (Eph. 2:4-

6a); at hinaharap (Eph. 2:7). 

3. Gaya rin ng buhay Christiano, ang ating karanasan ng kaligtasan ay mayroong tatlong aspeto 

(anyo, o anggulo) patungkol sa oras, at ito ang bibigyan natin pansin ngayon. 

 

I. Ang Kaligtasan ng Kaluluwa patungkol sa Nakaraan: (2 Timothy 1:9) – “Siya ang nagligtas at 

tumawag sa atin sa pamamagitan ng isang banal na pagtawag, hindi dahil sa ating mga gawa ngunit ayon sa 

kaniyang sariling layunin at biyaya. Ito ay ibinigay sa atin kay Cristo Jesus bago pa man nagsimula ang 

panahon.” 
A. Noong tinanggap natin si Jesus bilang ating Tagapagligtas, tayo ay pinatawad ng Dios kaagad 

at walang hanggang panahon.  Tayo ay sinaklolo ng Dios sa sala, parusa, korapsyon, at 

pagkaalipin sa kasalanan. 
 A.1.  (Romans 5:9a) – “Higit pa riyan, tayo ngayon ay pinaging-matuwid (o iniaring-  

 ganap) sa pamamagitan ng kaniyang dugo.” [Justified] 

 A.2.  (Romans 6:6-7) – “Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang   

 napako sa krus upang mapawalang-bisa ang katawan ng kasalanan. Dahil diyan   

 hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. 7 Ito ay sapagkat siya na namatay ay   

 pinalaya na mula sa kasalanan.” 

B. Noong tinanggap natin si Jesus tayo ay pinalaya ng Dios sa pagaalipin ni Satanas. 
 B.1.  (Acts 26:18) – “upang buksan ang kanilang mga mata, at sila'y magbalik mula sa   

 kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos,   

 upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang pook sa   

 piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.” 

C. Noong tinanggap natin si Jesus tayo ay hindi na bahagi ng mundong ito. 
 C.1.  (John 15:18-19) “Yamang ang sangkatauhan ay napopoot sa inyo, alam ninyo na   

 ako muna ang kinapootan nito bago kayo. 19 Ngunit kung kayo ay sa sanlibutan,   

 iibigin ng sangkatauhan ang sariling kaniya. Subalit hindi kayo sa sanlibutan.   

 Hinirang ko kayo mula sa sanlibutan. Dahil nga dito, kinapopootan kayo ng   

 sankatauhan.” 

 

II. Ang Kaligtasan ng Kaluluwa patungkol sa Kasalukuyan: (James 1:21) – “Kaya nga, alisin ninyo ang 

lahat ng karumihan at ang pag-uumapaw ng kasamaan. Tanggapin ninyo nang may kababaan ng loob ang 

salitang itinanim sa inyo na makakapagligtas sa inyong mga kaluluwa.” 
A. Ang Christiano ay makakaranas ng tagumpay laban sa kasalanan, Diablo, at sa pilosopia at 

kislap ng mundo. 

B. “Ngunit sinasabi ko: Lumakad kayo ayon sa Espiritu upang hindi ninyo tuparin ang mga nasa 

ng laman.” (Galatians 5:16) 

C. “Ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ninyo ang diyablo at siya ay 

lalayo sa inyo.” (James 4:7) 

D. “…Ito ay upang maingatan ang kaniyang sarili na hindi mabahiran (o madungisan) ng 

sanlibutan.” (James 1:27b) 

 

III. Ang Kaligtasan ng Christiano patungkol sa Hinaharap: (Romans 13:11) “Yamang alam natin ang 

panahon, ngayon na ang takdang oras na dapat na tayong gumising mula sa pagkakatulog sapagkat ang ating 

kaligtasan ay higit nang malapit kaysa noong tayo ay sumampalataya.” 
A. Inaasahan natin ang kaligtasan na ating katawan mula sa epekto ng kasalanan. 

B. Inaasahan rin natin na sasaklolohin tayo ng Dios mula sa bulok na mundong ito – sa 

pamamagitan ng Kanyang muling pagbabalik sa Rapture of the believers (1 Thess. 4:13-17). 
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