
Ika - 6 na
Aralin

"KALIG -

TASAN"

Pag-aralan ayon sa mga tuntuning nasa
pasimula ng unang aralin.

1. Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan?

~ Ang ibig sabihin ng kaligtasan ay maging
malaya mula sa kasalanan at sa kaparusa-
han nito.

Pahayag 1 :5. Iniibig niya tayo, at sa kan-
yang pagkamatay ay pinalaya tayo mula
sa ating mga kasalanan.

Mga Taga Roma 5 :9. At ngayong napawa-
lang sala na tayo sa pamamagitan ng kan-
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28 Naniniwala Kami
yang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas
tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan
niya.

2. Bakit kailangéll nating maligtas?

.. Kailangan nating maligtas sapagka't ta-
yong lahat ay nagkasala at tayong lahat ay
hinatulan ng walang hanggang kamatayan .

• Mga Taga Roma 3:23. Sapagka't ang lahat
ay nagkasala at walang sinumang karapat.
dapat sa paningin ng Diyos.

Ezekiel 18:4. Ang kaluluwa na na nagka-
sala ay mamamatay.

3. Ano ang kinakailangan nating gawin upang
tayo ay maligtas?

~ Kailangan nating sumampalataya sa Pangi-
noong Jesu-Cristo upang tayo ay maligtas.

• Mga Gawa 16:31. Sumagot sila, "Sumam-
palataya ka sa Panginoong Jesus, at mali-
ligtas ka- ikaw at ang iyong sambahayan."

4. sa anong paraan tayo sasampalataya sa Pangi-
noong Jesus para maligtas?

.. Dapat nating paniniwalaan ang itinuturo
ng Biblia tungkol kay Jesu-Cristo, ating
tanggapin Siya bilang ating Panginoon at
Tagapagligtas, at tayo'y umasa sa Kanya
na siya ang magdadala sa atin sa langit.

• Juan 20:31. Ang mga talata dito ay sinu-
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Kaligtasan 29
lat upang sumampalataya kayo na si Jesus
ang Mesias, ang Anak ng Diyos, at sa ga-
yo'y magkaroon kayo ng buhay sa pama-
magitan niya.

5. Ano ang dapat nating gawin sa ating mga ka-
salanan?

~ Dapat tayong magsisi sa lahat ng ating
mga kasalanan at hingin natin sa Diyos, sa
pamamagitan ni Cristo na tayo ay kan-
yang patawarin at tayo ay kanyang linisin
sa lahat ng ating mga kasalanan.

• I Juan 1:9. Kung ipinahahayag natin ang
ating mga kasalanan, maaasahan natin na
ipinatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito
at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasa-
maan, sapagka't siya'y matuwid .

• 2 Mga Taga Corinto 7:10. Sapagka't ang
kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubun-
sod sa inyo upang magsisi at magbago sa
inyong ikaliligtas.

6. Ano ang mangyayari sa atin kung ating ta-
tanggapin ang kaligtasan?

~ Tayo ay ipapanganak na muli at mabibi-
lang sa pamilya ng Diyos. Ito ang ibig sabi-
hin ni Jesus nang Kanyang sabihin, "Kina-
kailangan kayong ipanganak na muli."

Juan 3:3. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko
sa inyo: maliban na ipanganak na muli ang
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isang tao, hindi siya paghaharian ng
Diyos."

• 2 Mga Taga Corinto 5:17. Kaya't ang sinu-
mang nakipagisa kay Cristo ay isa nang
bagong nilalang. Wala na ang dating pagka-
tao; siya'y bago na.

7. Ano ang ibig sabihin ng inaaring ganap?

~ Ang ibig sabihin ng inaaring ganap ay ya-
ong pinaging matuwid o maging malaya sa
kasalanan. Pinatawad ng Diyos ang lahat
ng ating mga kasalana't inalis Niya sa atin
ang lahat ng batik ng pagkakasala at sina-
sabing tayo'y matuwid na at wari bagang
tayo ay hindi nakagawa ng kamalian.

• Mga Taga Roma 5: 1. Yamang napawalang-
sala na tayo dahil sa pananalig sa ating
Panginoong Jesu-Cristo, sa pamamagitan
niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa
harapan ng Diyos.

8. Ano ang ibig sabihin ng Diyos ng pagkup-
kop?

~ Ang Pagkupkop ay nangangahulugan ng
pagtanggap sa atin ng Diyos upang ibilang
sa Kanyang pamilya. Ginagawa tayo ng
Diyos na Kanyang mga anak at tayo'y bi-
nibigyan ng lahat ng karapatang magmana
ng lahat ng mga bagay na nauukol sa mga
anak ng Diyos.
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Mga Taga Roma 8: 16, 17. Ang Espiritu
nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating
mga espiritu, na tayo'y mga anak ng Di-
yos. At yamang mga anak, tayo'y mga ta-
gapagmana ng Diyos at kapwa tagapagma-
na ni Cristo. Sapagka't kung tayo'y naki-
kipagtiis sa kanya, tayo'y dadakilain ding
kasama niya.

9. Paano natin malalaman na tayo ay ligtas na?

~ Malalaman natin na tayo ay ligtas na kung
ating sasampalatayanan ang mga bagay na
sinabi ng Biblia tungkol dito, kung ang Es-
piritu Santo ay nagsasabi sa ating mga pu-
so na tayo nga ay ligtas na, at kung iniibig
natin ang ating mga kapatid kay Cristo.

• Mga Taga Roma 8: 16. Ang Espiritu nga
ang nagpapatotoo, kasama ng ating mga
espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos.

I Juan 3:14. Nalalaman natin na lumipat
na tayo mula sa kamatayan, sapagka't ini-
ibig natin ang mga kapatid.

10. Ano ang kahulugan ng pagpapakabanal?

~ Ang pagpapakabanal ay yaong pagiging
malinis mula sa kasalanan at nakatalaga
para sa Diyos.

I Mga Taga Tesalonica 5 :23. Nawa'y lubu-
san kayong pabanalin ng Diyos na siyang
nagbibigay ng kapayapaan. At nawa'y pa-
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natilihin niyang walang kapintasan ang
buo ninyong katauhan - ang espiritu, kalu-
luwa, at katawan - hanggang sa pagparito
ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

11. Kalooban ba ng Diyos na ang lahat ng Cris-
tiano ay maging banal.

.. Oo, kalooban ng Diyos na ang lahat ng
Cristiano ay maging banal.
I Mga Taga Tesalonica 4:3. Ibig ng Diyos
na kayo'y magpakabanal at lumayo sa ka-
halayan.

• Hebreo 12:14. Magpakabanal kayo at si-
kaping makasundo ang inyong kapwa, sa-
pagka't hindi ninyo makikita ang Pangi-
noon kung hindi kayo mamumuhay nang
ganito.

12. Ano ang pagpapagaling ng Diyos?

.. Ang pagpapagaling ng Diyos ay ang kahi-
ma-himalang kapangyarihan Niya na nag-
bibigay ng kalusugan sa katawan ng tao.

• Santiago 5:14, 15. Mayroon bang maysa-
kit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda
sa Iglesya, upang ipananalangin siya at pa-
hiran ng langis, sa ngalan ng Panginoon.
At pagagalingin ang maysakit dahil sa pa-
nalanging may pananampalataya. Ibaba-
ngon siya ng Panginoon, at patatawarin
kung siya'y nagkasala.
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13. Ang pagpapagaling ng Diyos ba ay kasama
sa mga pakinabang na ginawa ni Jesus doon
sa Kalbaryo para sa mananampalataya?

~ Oo, ang pagpapagaling ng Diyos ay kasa-
ma sa mga pakinabang na ginawa ni Jesus
doon sa Kalbaryo para sa mananampalata-
ya.

Mateo 8: 16, 17. Dinala ng mga tao kay
~sus ang maraming inaalihan ng mga de-
monyo. Sa isang salita lamang ay pinala-
yas niya ang masasamang espiritu, at pina-
galing ang lahat ng may karamdaman. Gi-
nawa niya ito upang matupad ang sinabi
ni Propeta Isaias: "Kinuha niya ang ating
kahinaan at binata ang ating mga karam-
daman."

Gawin Mo Ito
1. Basahin ang Mga Taga Roma, Kapitulo

5,6, at 8.
2. Kung mauulit mo na ang dapat isaulo ay

punuin ng sagot ang mga puwang sa
iyong talaan ng mag-aaral at pagsusulit
para sa ika-anim na aralin.
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