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Pamagat: Ang Pangkaraniwang Kaligtasan 
 
Bible Text: Jude 3a “Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation,…” 

 Pagsasalin: Mga minamahal, buong pagsisikap kong ninais na sulatan kayo patungkol sa 
 kaligtasang tinanggap nating lahat. (iisang kaligtasan) 
 
Panimula: 

1. Ang sitwasyon ng pag-laganap ng mga maling turo sa mga iglesia ay naging dahilan kung bakit 
pinalitan ni Jude ay paksa ng Kanyang liham. Una, nais niyang magsulat ng magandang aral 
patungkol sa doctrina ng kaligtasan upang ma-encourage niya ang mga mananampalataya pero 
dahil sa mga maling turo dulot ng mga false teachers ay nagsulat siya ng isang liham ng babala 
para sa proteksyon ng kapatiran. 

2. Kailangan ng mga iglesia ang patungkol sa “common salvation” (pangkaraniwan na kaligtasan) 
sapagkat noong kapanahunan ng mga apostol ay mayroong mga Christianong Hudyo, ang mga 
Christianong Hentil. Kailangan na bigyan linaw ang mga simbahan patungkol dito. (example, Acts 
15; mayroong “alitan ng lahi”). 

 
I. Ang Biblical na Kaligtasan ay Pangkaraniwang na Kaligtasan na Inihahandog o Inaalok para sa 

Lahat. 
A. Inihahandog ng Dios ang kaligtasan sa lahat ng tao. (Mk. 16:15; Acts 17:30; 2 Pet. 3:9) 
B. Namatay ang Panginoon para sa lahat ng tao. (Heb. 2:9; 1 Jn. 2:2) 
C. Ang kaligtasan ay patungkol sa relasyon ng bawat isa sa Panginoon. Ito ay personal at 

indibiduwal lamang. Walang alam ang Biblia patungkol sa kahalili ng isang tao para sa iba. 
D. Mayroong responsibilidad ang tao na sumagot sa tugon ng Dios. (Matt. 3:9-10; Rom. 14:12) 
E. Ang kaligtasan ay nagaganap ng isa-isahan. 
F. Ang kaligtasan ay makukuha ng tao dahil inilaan ito ng Dios para sa lahat.  

 
II. Ang Pangkaraniwang Kaligtasan ay May Kaayusan. 

A. “Ye must be born again” (Jn. 3:7) – kinakailangang ipanganak kang muli. 
B. Ang kaligtasan ay ispiritual na kapanganakan. Ito ay dulot ng gawa ng Banal na Espiritu, sa 

ispiritu ng tao. Hindi pinapalitan ng kaligtasan ang physical na anyo at katangian ng tao 
(panlabas), maliban sa bunga o epekto ng kaligtasan sa buhay ng mananampalataya. 

C. Ang kaayusan ng kaligtasan ay makikita sa Romans 10:14. [preaching – believing – calling]. 
 C.1. Preach the gospel. 
 C.2. Believe the gospel. 
 C.3. Call upon the name of the Lord. 

D. Ang takda ng kaligtasan: 
 D.1. Magsisi. (Matt. 1:15; Mk. 1:15; 6:12; Heb. 6:1; Matt. 21:32) 
 D.2. Sumampalataya. 
 D.3. Ang pagsisisi ay ang pagliko o pagbaling ng tao sa kanyang sariling pamamaraan at  
  kasalanan, patungo sa Dios. 
 D.4. Ang sumasampalataya ay umaasa sa Panginoong Jesus lamang, at ang Panginoong  
  Jesus ng Biblia. Ang pananampalataya ay desisyon ng puso at ng kalooban. Ang  
  paniniwala ay patungkol sa ebidensya, pero ang pananampalataya ay patungkol  
  sa saloobin ng tao. 
 

III. Ang Pangkaraninwang Kaligtasan ay Nagdudulot ng Kakaibang Pamumuhay. 
A. Ang tao ay hindi nagiging Christiano dahil sa kanyang mga mabubuting gawa, pero siya ay 

mayroong mga mabubuting gawa dahil siya ay Christiano. (Matt. 7:16; Eph. 2:10) Ang 
mabubuting gawa ay bunga at hindi ugat (o dahilan o basihan ng kaligtasan). 

B. Lahat pagsisilbi natin sa Panginoon ay markado ng pasasalamat sa Kanya. 
C. Tayo ay iniligtas upang maglingkod. 
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