
0Simple Plan God’s Ng kaligtasan Mula Lucas

1. Kami ay ang lahat ng mga makasalanan!
Luca 5:31-32 “At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng
manggagamot; kundi ang mga may sakit.  Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga
makasalanan sa pagsisisi.
.”
Luca 18:19  “At sinabi sa kaniya ni Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? walang mabuti, kundi isa, ang
Dios lamang..”

May ay isang presyo para sa kasalanan!

2. May ay isang presyo para sa kasalanan!
Luca 16:15   “At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao;
datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa
paningin ng Dios. “

Luca 9:5-6 At ang lahat na di magsitanggap sa inyo sa bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong
mga paa, na pinaka patotoo laban sa kanila.  At sila'y nagsialis, at nagsiparoon sa lahat ng mga nayon, na
ipinangangaral ang evangelio, at nagpapagaling saa't saan man.

3. Si Jesus ay namatay at bayad para sa ating mga kasalanan sa krus!
Luca 18:13   “Datapuwa't ang maniningil ng buwis, na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang
kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib, na sinasabi, Dios, ikaw ay mahabag sa
akin, na isang makasalanan..”

Luca 19:10  “Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.

Luca 24:46  “At sinabi niya sa kanila, Ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Cristo, at
magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw;”



Dahil si Kristo iniibig sa amin!

4. Kaligtasan ay isang libreng regalo, hindi sa pamamagitan ng
mabuting gawa. Kailangan mong dalhin ang salita ng Diyos para sa
mga ito, at si Jesus tiwala nag-iisa!
Eph. 2:8-9 Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa
inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag
magmapuri.

Titus 3:5 Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay
kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu
Santo,

Acts 4:12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na
ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas.

5. Kailangan naming ilagay ang aming pananampalataya at tiwala sa
Kristo nag-iisa!
Luca 13:3 Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa't, malibang kayo'y mangagsisi, ay mangamamatay kayong
lahat sa gayon ding paraan.

Luca 18:17 “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Sinomang hindi tumanggap ng kaharian ng Dios na gaya ng
isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anomang paraan..”

Roma 10:9-10,13  “Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa
iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka:  Sapagka't ang tao'y
nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas.
Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.”



Kung nais mong malaman para sa sigurado sa ngayon na ikaw ay pumunta sa langit, idalangin
ito, ngunit kailangan mong sabihin ito mula sa iyong puso.

Mahal na Panginoon,

Alam ko na ako ay makasalanan at ako'y nahatulan. Naniniwala ako na si Jesus ay
namatay para sa akin sa krus para sa aking mga kasalanan at ako ngayon
pinagkakatiwalaan mo si Jesus sa kumuha ako sa langit. Ako ngayon ay ilagay ang aking
pananampalataya sa iyo upang i-save ako at dalhin ako sa langit kapag namatay ako.
Hinihingi ko sa inyo na patawarin ako sa lahat ng aking mga kasalanan.
AMEN


