Pera! Tayo ay tila di makuntento sa bagay na
iyon. Kung may isang tao na inalok kaMagkakaroon ka ng $100 milyon, pero mamatay
ka sa loob ng isang taon. Tatanggapin mo ba?
Nakikita mo ba ang mas mahalaga kaysa sa pera?
Magiging isang kalokohan kung tatanggapin mo
ang yaman na iyon kapalit ng walang hanggan.
Sabi Jesus: “O ano ba ang maiibigay ng isang tao
na kapalit para sa kaniyang kaluluwa?”1 Huwag
isugal ang kaluluwa sa kahit anoman. Isinasaad
ng Bibliya na” Ang mga kayamanan ay walang
kabuluhan sa kaarawan ng poot; Ngunit ang
katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan.”2 Lahat
ng pera ay di makakabili para sa iyo ng Langitkailangan mo ay katuwiran, hindi pera, para
makamtan iyon.
Handa ka na ba sa walang hanggan? Sapat na
mabuti ka ba para sa Langit? Binabangit ng
Bibliya na ang Diyos ay huhukuman ang mundo
ayon sa katuwiran3, kaya asahan natin ang
masasamang tao tulad ni Hitler ay gagawaran ng
hustisya pati narin ang mga mamamatay-tao at
nakikiapid, ngunit papano ka? Maaring di ka pa
nakapatay ngunit sinasabi ng Bibliya “Sinomang

napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao:
at …sinomang mamamatay tao ay hindi
pinanahanan ng walang hanggan.”4 At sinasabi ni
Jesus na kahit pagtingin ( maliban sa iyong asawa)
ng may pagnanasa nakagawa ka ng ng pakikiapid
sa iyong puso.5 Ang pagpatay at pakikiapid ay
nagsisimula sa puso, at ang Diyos na lumikha ng
sanlubutan ay banal at Kanyang huhusgahan ang
mga nilalaman ng iyong puso. May iba pang
kasalanan, katulad ng paggamit sa ngalan ng Diyos
ng walang saysay6, pagsisinungaling (nagawa mo
na ba ito?) at pagkalasing. Ngunit isang kasalanan
ang mas lubha sa lahat ng ito, kahit pa sa pagpatay.
Ng itinanong kung ano ang pinakadakilang utos
sinabi ni Jesus: “ibigin mo ang iyong Panginoon
mong Diyos ng buong puso mo at ng buong
kaluluwa at ng buong pagiisip mo. Ito ang dakila at
pangunang utos.”7—ang mahalin ang Diyos! Kung
ito ay pinakadakilang utos, ano naman ang
malubhang kasalanan? Ito ang paglabag sa
pinakadakilang utos! Minahal mo ba ang Diyos ng
buo puso, isip at lakas, higit sa ano pa man?
Isusumpa mo ba ang Diyos para sa $100 milyon?
Mas mahal mo ba ang pera kaysa sa Diyos?

Ibinigay Niya ang hangin iyong hinihinga at
Kanyang hinahangad at iyong pagibig at
pagsamba. Naibigay mo ba sa Kanya ang
karangalan na ukol sa Kanya? Ano kung
tanungin ka ng Diyos” Bakit dapat kitang
papasukin sa Langit?”
Dahil ba mabuti Siya? Hindi! Dahil ang Diyos
ay banal at mabuti, kailangan Niyang parusahan
ang
kasalanan—pagkapoot,
pagnanasa,
pagsisinungaling at paglabag sa una at
pinakadakilang
utos.
“Ang
kaluluwang
nagkakasala ay mamamatay.”8. Ang kamatayan
ng iyong kaluluwa ay walang hanggang
pagkahiwalay sa Diyos, at magpakailanman na
parusa sa Impyerno kung saan sinabi ni Kristo
“Magkakaroon ng pagtatangis at pagngitngit ng
mga ngipin.”9 Lahat tayo ay nararapat sa
Impyerno-“Sapagkat ang lahat ay nagkasala at
hindi nakaabotsa kaluwalahatian ng Diyos.”10
Iniwan natin ang Diyos, pero mahal Niya tayo at
gumawa Siya ng daan para makatakas sa
Impyerno habang tinutupad rin ang Kanyang
hustisya. Kailangan may magbayad multa at ang
tanging paraan upang mabayaran ito ay kung
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may taong kusang magbabayad ng multa para sa
atin kasalanan-kailangang Siya ay Diyos, na
nagkatawan tao. Ito ay nahulaan ni Isaias “
Ngunit siya ay nasugatan, dahil sa ating
pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa !
ating mga kasamaan, ang aprusa ng tungkol sa
ating kapayapaan ay nasa kanya at sa
pamamagitan ng kanyang mga latay ay
nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga
tupa, ay naligaw; tayo ay tumungo bawat isa sa
kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kanya ng
Panginoon ang kasamaan nating lahat.”11 Si Jesu
Cristo ay ipinanganak upang mamatay para
mapagdushan lahat ng kasalanan natin. Siya ay
inilibing at bumangon ulit na may pagwawagi.
Ang Kanyang sakripisyo ay kabayaran ng lahat
ng atin sala at tanging daan patugong Langit.
Itoy isang libreng kaloob ni Cristo “Sapagkat sa
biyaya ay naligtos kayo sa pamamagitan ng
pananampalataya: at hindi iyon sa inyong mga
sarili: ito ay kaloob ng diyos; Hindi sa mga
gawa, na baka ang sinuman ay magyabang.”12
Hindi mo kayang kitain ang Langit- hidni sapat
ang iyong kabutihan. “Sapagkat ang kabayaran
ng

kasalanan ay kamatayan; datapwat ang kaloob ng
Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan
ni Jesu-Cristo na ating Panginoon.”13 tat!
anggapin mo ba ang kaloob na ito. Tumungo kay
Cristo pa! Ra iligt as ka mula sa iyong mga
kasalanan: “Sumampalataya sa Panginoong JesuCristo , at ikaw ay maliligtas.”14 Kung handa ka
nang manalig kay Jesus para iligtas ka, tumawag
ka ngayon sa Diyos sa panalangin, ikumpisal ang
kasalanan at hilingin kay Jesus na iligtas ka. Ang
tangi mo lang magagawa ay magpakumbaba sa
harap ng Diyos tulad ng publikano kinakalabog
ang kanyang dibdib nagsasabing “ diyos mahabag
sa akin na isang makasalanan.”15 “Sapagkat ang
sinumang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay
maliligtas.”16
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