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Pamagat: Bahagi ng Biblical na Kaligtasan: Muling Kapanganakan (Regeneration) 

 

Texto: Titus 3:5 “Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he 

saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;” 

 

 Pagsasalin: Nang mahayag ito, iniligtas niya tayo, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng 

 katuwiran na ating ginawa, kundi ayon sa kaniyang kahabagan. Ito ay sa pamamagitan ng muling 

 kapanganakang naghuhugas sa atin at sa pamamagitan ng Banal na Espiritung bumabago sa atin. 

 

Panimula: 

1. Ang Muling Kapanganakan (sa Engles: “Regeneration”) ay nangangahulugan ng “RE” (iniulit), at 

“Generation” (birth o kapanganakan). 

2. Ang tao na ligtas ay siyang nakapag-experience ng ikalawang kapanganakan. Yun una, ito ay ang 

physical na buhay, and pangalawa ay ang espirituwal na buhay. 

3. Ito ay pinaguusapan ng Panginoon sa Juan 3:5-6 (tubig at espiritu). v.7 – born again. 

 

I. Ang Pinagmulan ng Muling Kapanganakan 

A. Ito ay gawa ng Dios o kilos ng Dios sa kaluluwa ng tao. (John 3:13 – born “of God”) 

B. Ito ay buhat ng Kanyang sariling kalooban. (James 1:18 – alinsunod sa sarili niyang 

kalooban…) 

C. Ito ay trabaho o gawa ng Banal na Espiritu ng Dios. (Titus 3:5) 

 

II. Ang Kalikasan/Kakanyahan/Likas na Katangian ng Muling Kapanganakan 

A. Ito ay pakikipag-bahagi sa banal na kalikasan ng Dios. (2 Peter 1:4) 

B. Alam natin na ang tao ay walang bahagi sa gawa ng muling kapanganakan. 

C. Sa oras na tayo ay nagsisi at sumampalataya kay Jesus – tayo ay sumailalim sa gawa ng 

Dios. 

D. Ito ay espirituwal na buhay (Ephesians 2:5). 

E. Ito ay panibagong gawa (Ephesians 2:10; 2 Corinthians 5:17). 

F. Ito ay bagong buhay (Colossians 3:4a). 

G. Ito ay bagong relasyon sa Dios (John 1:12 – Christ is in the believer, and the believer is 

in Christ; in the family of God, and in the Kingdom of God). 

 

III. Ang Resulta ng Muling Kapanganakan 

A. Bagong buhay (2 Cor. 5:17) 

B. Pagiging anak ng Dios (John 1:12,13) 

C. Tagumpay laban sa mundo (1 John 5:4) 

D. Panibagong saloobin laban sa kasalanan (1 John 3:4,9) 

E. Panibagong pagibig (1 John 3:14). 

 

Katapusan: 

 1.  Ang Muling Kapanganakan ay gawa ng Banal na Espiritu. Siya ang may Akda ng buhay. 

 2.  Ginagamit ng Banal na Espiritu ang salita ng Dios (1 Peter 1:23). 

 3.  Binabago ng Dios ang espiritu ng tao at ibinabahagi ng Dios ang espirituwal na buhay sa tao. 

 4.  Sa oras na ang tao ay magsisi at sumampalataya kay Jesus bilang Dios, Panginoon, at   

  Tagapagligtas, siya ay makakaranas ng Muling Kapanganakan. 
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