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Pamagat (Title): Ang Kaligtasan ay sa Dios Lamang 

 

Text: Jeremiah 3:23 “Truly in vain is salvation hoped for from the hills, and from the multitude of 

mountains: truly in the LORD our God is the salvation of Israel.” 

 

Pagsasalin (Translation): Tunay na walang kabuluhan ang pag-asa na inaasahan mula sa mga 

burol, at mula sa karamihan ng mga bundok: tunay na sa PANGINOON 

nating Dios ay ang kaligtasan ng Israel. 

 

Panimula: 

 Nag reklamo ang Dios sa Judah dahil gagayahin nila ang pagkakamali ng Israel (3:6). Kung sila ay 

magsisi sila ay bibigyan ng Dios ng lunas para sa kanilang makasalanang kondisyon: pagka-backslide. 

 

I. Mga Bundok na Inaasahan ng Tao Para sa Kaligtasan: 

A. Ang Bundok ng Relihiyon, Ritwal, at mga Tradition. 

B. Ang Bundok ng Mabubuting Gawa, at mga Pagtiwa sa Sarili. 

C. Ang Bundok ng Mga Maling Turo. 

D. Ang Bundok ng Pagdududa sa Katotohanan ng mga Salita ng Dios. 

 

 

II. Ang Tunay na Pagtiwala sa PANGINOONG Dios: 

A. Ang PANGINOON – LORD – Jehovah. (Pangalang ng Dios) – Exo. 6:2-3; Ps. 83:18; Isa. 12:2 

B. Ang pangalang Jesu-Cristo – Jehovah Saviour, the Messiah (or Anointed). 

C. Ang source of salvation ay si God the Father. 

D. Ang sacrifice of salvation ay gawa ni God the Son, The Lord and Saviour Jesus Christ. 

E. Ang service (serbisyo, o kagamitan, effect) of salvation is through the Holy Spirit. 

 

 

Katapusan (Conclusion):  

1. Ang taong hindi ligtas ay natural (likas) na sumasamba sa mga idols (sarili o gawa ng iba). 

2. Sa likas na pag-iisip ng tao siya ay ang Dios na pinagkakatiwalaan – ang kaligtasan ay nasa sa 

kanya. Ito ay dakilang kamalian. Bundok ng Kamalian. 

3. Ang taong nagsisi sa kasalanan, mga maling turo, at sa sarili, at sumasampalataya kay Jesu-Cristo 

lamang ang siyang ligtas. 

4. Si Jesus ay ang dakilang kaginhawaan o kaluwagan ng kaluluwa. 
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