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Ang Doktrina ng Kaligtasan
"Isang Taos-pusong Tawag sa Pananampalataya
at Pagsisisi"
Roma 10: 1-13
Wayne J. Edwards, Pastor
Noong kalagitnaan ng dekada 80, sinabi ni Dr. Francis Schaeffer na ang ebanghelikal na simbahan
sa Kanluran ay sumuko sa kasalanan ng "tirahan."
Sa kanyang libro, "The God Who Is There," sinabi ni Schaeffer na ang huling kuta laban sa
tumataas na pagbaha ng sekularismo ay ang isang iglesya na nagtatapat kay Cristo.
Gayunpaman, sinabi ni Schaeffer, sa halip na manatili sa isang tunog na parola na para sa mga
naghahanap ng isang Tagapagligtas, pinahinga ng simbahang pang-ebangheliko ang kanilang
mga pananaw sa teolohiko upang makihalo sa lipunan at maging kaibigan ng mga makasalanan.
Ngayon, 35-taon na ang lumipas, kailangan nating aminin na ang Schaeffer ay tama, sapagkat
ang problema ng mga simbahan na kulang sa doktrina ay maliwanag.
Ang ating pag-unawa sa doktrina ng kaligtasan ay hindi lamang mahalaga sa ating gawain at
ating saksi sa buhay na ito, ngunit mahalaga din ito sa ating katiyakan ng buhay na walang
hanggan.
Ngunit ayon sa pinakahuling pag-aaral, karamihan sa mga taong dumadalo ngayon ay walang
lalim na pag-unawa sa doktrina ng kaligtasan at samakatuwid, walang katiyakan ng kanilang
walang hanggang kaligtasan.
Sa pagtingin sa kung nasaan tayo sa makahulang kalendaryo ng Diyos, dapat itong magbigay sa
atin ng dahilan para sa matinding pag-aalala.

Saan man ito mas maliwanag kaysa sa maling mga presentasyon ng ebanghelyo na ginamit sa
huling kalahating siglo.
Paano tayo nagsimula mula sa “Dapat kayong ipanganak na muli” hanggang sa “manalangin
lamang, at tanungin si Jesus sa iyong puso?”
Paano tayo nakakuha mula sa "Magsisi, sapagkat malapit na ang Kaharian ng Diyos" hanggang
sa "Ang Diyos ay may isang kahanga-hangang plano para sa iyong buhay?"
Paano tayo nagmula sa, "Kung ang sinumang sumunod sa Akin, hayaan siyang tanggihan ang
kanyang sarili, dalhin ang kanyang krus, araw-araw, at sundin ako," sa "Hindi mo kailangang
baguhin ang iyong buhay; magtiwala ka lamang kay Jesus bilang iyong Tagapagligtas at maging
isa sa Kanyang mga tagasunod. "
Sa pangalan ng "paglaki ng simbahan," pinayagan ng simbahan ang mga pamamaraan nito, pati
na rin ang moralidad nito, na idikta ang aming konsepto ng Diyos, at samakatuwid, ang aming
konsepto ng buhay Kristiyano.
Gayunpaman, ang kaligtasan ay hindi isang transaksyong pangkaisipan o desisyon, ngunit isang
kabuuang pagbabago ng ating buhay.

Kahulugan ng Murang Grace
"Ang pangangaral ng kapatawaran nang hindi nangangailangan ng
pagsisisi, bautismo nang walang disiplina sa simbahan, pakikipag-isa
nang walang pagtatapat, biyaya nang walang krus, at biyaya nang
walang Jesucristo"
Dietrich Bonhoeffer— The Cost of Disciplehip

1. Ang Delusyon ng Pagkamatuwid sa Sarili - Roma 10: 1-3
ve rse 2 - "Mayroon silang sigasig sa Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman."
Ang bansang Israel ay tinanggihan si Jesucristo bilang Mesiyas dahil sa:
Espirituwal na Kamangmangan Kahit na nakita nila ang higit na katibayan ng kapangyarihan ng Diyos kaysa sa ibang
mga tao sa mundo, hindi nila alam ang walang hanggang plano ng Diyos para sa
katubusan ng tao.
Kahit na sila ay mukhang mas relihiyoso kaysa sa ibang mga tao sa mundo, wala
silang malusog na pananaw sa ganap na kabanalan ng Diyos.
Napakaliit nilang binawasan ang kanilang konsepto ng Diyos, naisip nilang nakamit na
nila ang pagkakapantay-pantay sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang relihiyosong
aktibidad.
Kung ang tao ay maaaring makamit ang pagtanggap sa Diyos sa anumang ibang
paraan, ang kamatayan ni Jesus ay hindi kinakailangan, at ang Diyos ay magiging
sinungaling.

Kusa na Hindi Paniniwala -

Pinili ng Diyos ang bansang Israel bilang channel kung saan darating ang
Tagapagligtas.
Gayunpaman, kahit na natupad ni Jesus ang bawat uri ng Lumang Tipan at Propesiya,
tinanggihan siya ng mga Hudyo sapagkat hindi Siya lumapit sa daan o para sa
hangaring inaasahan nila.
Nais nila ang isang Mesiyas na maging isang mananakop na Hari na ibagsak ang
pamahalaang Romano at ibalik ang Israel sa dating kaluwalhatian nito, ngunit si Hesus
ay dumating bilang isang aliping naghihirap upang ibigay ang kanyang buhay bilang
pantubos para sa kanilang mga kasalanan.
Nawala ng Israel ang kanilang kaugnayan sa Diyos sapagkat hindi nila aaminin ang
kanilang mga kasalanan at pangangailangan para sa isang Tagapagligtas.
Sinabi sa kanila ni Jesus na hindi na nila Siya makikita muli hangga't hindi sila
sumisigaw sa labis na paghihirap para sa Kanya, at hindi ito mangyayari hanggang sa
kalagitnaan ng kapighatian kung kailan nilapastangan ng Antikristo ang Templo, at ang
tabing ng kawalan ng paniniwala ay itinaas mula sa kanilang mga mata.
Makikita nila ang Isa na kanilang binutas, at ayon sa Roma 11:26 , ang mga Hudyo na
buhay sa araw na iyon ay maliligtas.
Kung ang pabor ng Diyos ay hindi magdadala sa atin sa pagsisisi, gagamitin ng Diyos
ang anumang paraan na kinakailangan upang mapaluhod tayo.

2. Ang Paglalaan ng Katuwiran ng Diyos - Mga Taga Roma 10: 48 - Talatang 4 - "Sapagkat si Cristo ang wakas ng kautusan para
sa katuwiran sa lahat na naniniwala."
Sa Deuteronomio 30: 11-14 , sinabi ni Moises na walang sinuman ang kailangang maghanap sa
langit upang makahanap ng ilang landas patungo sa Diyos, o hanapin ang mga labi ng mga patay
upang subukang muling buhayin si Cristo.
Sa talata 8, sinabi ni Paul na ang gayong kaalaman ay nasa kanilang bibig at sa kanilang puso
sapagkat ito ang "salitang" ipinangako niya sa kanila.
Hindi ito ang "salita ng tao," ngunit ang "Salita ng Diyos!"
Ito ang Salita na naging laman at tumira sa gitna natin - iyon ay, ang pagkakatawang-tao ni
Cristo.
Ito ang Salita na ginawang buhay at malapit nang bumalik sa kaluwalhatian - iyon ay, ang muling
pagkabuhay ni Jesucristo.
Ang tanggihan ang pagkakatawang-tao ni Jesus at ang Kanyang muling pagkabuhay ay upang
tanggihan ang katuwiran na inilaan ng Diyos para sa ating kaligtasan, at samakatuwid ay
tanggihan ang ebanghelyo, na kung saan ay ang tanging hindi matatawaran na kasalanan.

3. Ang Mga Kundisyon ng Pag-save ng Katuwiran - Roma 10: 910 - "Kung ikikilala mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus, at
maniwala sa iyong puso na binuhay Siya ng Diyos mula sa mga
patay, maliligtas ka. Sapagkat sa puso, ang tao ay naniniwala

hanggang sa katuwiran, at sa bibig, ang pagtatapat ay ginawang
maliligtas. ”
Inilista ni Paul ang dalawang kundisyon ng puso ng isang tao na nagpapahiwatig ng kanyang
pagnanais na maligtas.
Maniwala sa kanilang "puso" na si Hesus ay binuhay mula sa mga patay.
Ipagtapat sa kanilang "bibig" na si Jesus ay ang Isa na binigyan ng Diyos ng lahat ng awtoridad
at kapangyarihan sa langit at sa lupa, na nangangahulugang Siya ang Panginoon.
Ang instant na pagtanggap natin sa pagkamatay ni Hesukristo bilang kabayaran para sa ating
mga kasalanan at isuko ang ating buhay sa Kanyang Pagkapanginoon:
GINAWA tayong maging banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos - ibig sabihin,
nakukuha natin ang hindi nararapat sa atin.
Naligtas tayo mula sa poot ng Diyos at isang walang hanggan sa impiyerno - ibig
sabihin, hindi natin nakukuha ang nararapat sa atin.
Ang kaligtasan ay may kinalaman sa hindi natin natatanggap at sa hindi tayo naging.
Ang katuwiran ay may kinalaman sa kung ano ang natatanggap at kung ano tayo.
Sa Roma 10:13 , sinabi ni Apostol Pablo, "Ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay
maliligtas."
Totoo, ang nakakaligtas na pananampalataya ay pagpapahayag ng isang puso na kumbinsido sa
katotohanan na si Jesucristo ay Panginoon.
Gayunpaman, upang sabihin na "naniniwala" tayo nang hindi naglalagay ng anumang mga
pagkilos sa aming mga salita ay hindi totoo, nakakatipid ng pananampalataya.
Ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay pinatunayan ng ating pagsisisi sa lahat ng
kilalang kasalanan at ang ating pagsuko sa pagka-Lord of Christ.
"Para sa biyaya ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan ay nagpakita sa lahat ng mga tao, na
nagtuturo sa atin na, na tinatanggihan ang di-makadiyos at makamundong pagnanasa, dapat
tayong mamuhay nang matino, matuwid, at maka-Diyos sa kasalukuyang panahon." Tito 2: 11-12
Ang totoong kaligtasan na isinagawa ng Diyos ay hindi mabibigo upang makabuo ng bunga ng
katuwiran, pagsisisi, pagsunod, pagpapakabanal at isang araw sa lalong madaling panahon pagluwalhati!
Talaga bang nai-save ka?

