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Pamagat: Bahagi ng Biblical na Kaligtasan: Katubusan (Redemption) 
 
Bible text: Romans 3:24 “Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ 

 Jesus:” 
 
 Pagsasalin: Ang lahat ay pinapaging-matuwid ng Diyos nang walang bayad sa pamamagitan ng 
 kaniyang biyaya, sa pamamagitan ng katubusan na na kay Cristo Jesus. (Roma 3:24) 
 
Panimula: 

1. Ang “redemption” (katubusan) ay gawa ng Dios sa pamamagitan ng kabayaran ni Christo, 
pinakawalan niya ang sumasampalataya mula sa pang-aalipin ng kasalanan, at multa o parusa ng 
kasalanan, at dinadala siya sa Panginoong Jesus at ginagawa siyang Kanyang alipin o alagad. 

2. Ang dugo at kamatayan ng Panginoong Jesus ay katubusan. Tinubos tayo ng Panginoon sa utang 
natin hindi kay Satanas, kundi sa hustisya ng Dios. Tayo ay pinalaya dahil sa kabayaran ni Jesus. 

 
I. Ang Kondisyon at Pangangailangan Natin ng Katubusan (Redemption). 

A. Ang tao na hindi ligtas ay alipin ng kanyang espirituwal na mga amo: 
i. Kasalanan (Sin) – John 8:34 

ii. Satanas (Satan) – John 8:44; Acts 26:18; Ephesians 2:2; Colossians 3:12 
iii. Kamunduhan (System of this world of sin) – John 15:19; Ephesians 2:2 
iv. Ang hindi ligtas ay dominado ng mga ito. 

B. Ang tao na hindi ligtas ay may utang sa Dios dahil sa kanyang mga kasalanan. 
i. Tayo ay may sala sa harap ng Dios – Romans 3:9-19; 5:16, 18 

ii. Ang parusa ng Dios para sa mga makasalanang tao ay parusa na walang hanggan sa 
impyerno o daga’t-dagatang apoy (Matthew 25:36; Revelation 20:12-15) 

 
II. Ang Kabayaran ng Panginoong Jesus. 

A. Ang dugo at kamatayan ng Panginoong Jesus ay tubos (redemptive o nagtutubos). 
B. Pumasok siya sa barakahan (palengke o pamilihan) ng kasalanan at i-sinakripisyo niya ang 

kanyang sarili upang tayo ay matubos sa kapit ng kasalanan. (Ephesians 1:7; Colossians 1:14) 
C. Ang katubusan ay patungkol sa pagpapalaya natin sa pang-aalipin ng kasalanan, sa kapit ni 

Satanas, at ng bulok na kamunduhan na ito. 
D. Namatay at binayaran ng Panginoon ang kapatawaran at kaligtasan ng lahat pero hindi 

nangangahulugan na ang lahat ay ligtas – kailangan tanggapin ang Kanyang kabayaran. 
E. Siya ang Tagapaglitas para sa lahat pero siya ay Tagapaglitas ng lahat ng mga nagsisisi at 

sumampalataya sa Kanya. 
 

III. Ang Mga Biyaya ng Katubusan. 
A. Kinansel ng Dios ang utang natin sa Kanya ng dahil sa kabayaran ng Panginoong Jesus. 

 (Ephesians 1:7; Revelation 1:5). Pinawalang sala tayo ng Dios (Romans 8:33) 
B. Pinalaya tayo sa mga espirituwal na mga amo ng makasalanang tao. (John 8:36; Acts 26:28; 

 Romans 6:7, 9, 14, 18) 
C. Nabuhay ang espiritu natin at naligtas ang kaluluwa natin. (Romans 6:13; 8:10; Ephesians 

 4:24; Titus 2:14). Bagamat ang katawan natin ay naghihintay ng buong katubusan maari 
 at dapat natin itong i-surrender sa Panginoon, araw-araw at kada-oras. 

D. Mayroon tayong mga banal na layunin: 
i. Mayroon tayong kalayaan sa espiritu (John 8:36) – Malaya tayo na sumunod kay 

Jesus. 
ii. Maari tayong lumago sa pananampalataya at hawig ng Panginoon (2 Cor. 3:17-18) 

iii. Dapat mag-surender tayo sa Banal na Espiritu (Galatians 5:14) 
iv. Tayo ay ari-arian ng Panginoong Jesus (Matthew 20:28; 1 Corinthians 6:19-20)  
v. Maasahan natin na may blessing tayo na aanihin dahil nagtatanim tayo ng wasto. 
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