Ang Sugo
Nang minsang tanungin si Jesu-Cristo, ang sugo
ng Diyos para sa atin, sa Lucas kabanata labing
walo kung paano makakamtan ang buhay na
walang hanggan, itinuro siya sa Sampung Utos
ng Diyos. Ikaw kaibigan natupad mo na ba ang
(#10). Utos na ito? Suriin mo ang sarili sa
pamamagitan nito at alamin kung ano ang iyong
kalagayan sa Diyos: Nakapagsabi ka na ba ng
kasinungalingan
kahit
minsan
(#9)?
Nakapagnakaw ka na ba kahit maliit at walang
halaga ang iyong kinuha (#8)? Sinabi ni Jesus na
kung tumingin ka sa iba na may pagnanasang
sekswal ay nakagawa ka na ng pangangalunya
(#7). Nagalit ka na ba sa kapwa mo ng walang
dahilan? Itinuturing iyon ng Diyos na pagpatay
(#6)! Kung di mo na tupad ang apat na ito,
itinuturing
ka
ng
Diyos
na
isang
nagsisinungaling
na
magnanakaw
at
mangangalunyang mamamatay–tao. Papaano ka
sa Araw ng Paghuhukom? Guilty o Not Guilty ka
ba? Sa Langit o Impyerno ba ang tungo mo?
Hindi
ka
ba
nababahala
duon?

Isang Regalo May Bayad?
Maraming taong naniniwala na pupunta silang
Langit dahil kaanib sila ng isang relihiyon,
nagpabawtismo, nagiikapu, mapagkawang gawa,
nangungnumunyon atbp. Pero sinasabi sa Efeso 2:
8-9: Sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa
pamamagitan ng pananampalataya; at iyon ay hindi
sa inyong mga sarili; ito ay kaloob ng Diyos. Hindi
sa mga gawa, na baka ang sinuman ay magyabang.
Ang biyaya at kaloob ay hindi kinikita,
pinaghihirapan o nabibili. Ito’y ibinibigay. Sa Tito
3:5 sinasaad na iniligtas tayo dahil nahabag sa atin
ang Diyos at hindi sa gawang katuwiran. Nahabag
Siya hindi dahil sa maaring gawin natin para sa
Kanya kundi dahil sa walang kakayahan natin
maipagmatuwid ang sarili sa harap Niya. Anomang
tangkang ipagmatuwid natin ang sarili (pagiging
relihiyoso, pagpapakabuti at pagkakawang gawa)
ay mahahalintulad sa panunuhol ng isang
mamamatay-tao sa isang hukom. Hindi siya
pakakawalan nito kahit may hangaring umanib sa
isang relihiyon at magbago. Kailangan mabayaran
ang kanyang multa sa kanyang krimen. Ang ating
banal at dalisay na Hukom (ang Diyos) ay

tinuturing na maruruming basahan (Isa. 64:6)
ang ating pagmamatuwid.
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Sa Diyos ang Awa, Sa Tao ang…
Sa pamamagitan ng pananampalataya (Rom. 1:7;
3:22,28,30; 5:1; 9:32; Gal. 3:11, 16, 22, 24, 26;
Phl. 3:9; Heb.11, Juan 1:12, 3, 12: 44-50, 20: 31;
Gawa 13: 39, 15:11, 16:31) kay Cristo tayo
naging matuwid sa Diyos Ang mabubuting gawa
ay nilaan ng Diyos sa mga iniligtas Niya sa
pananampalataya (Efeso 2:10). Ito’y patunay na
ligtas na ang isang tao, at hindi para maligtas o
manatiling ligtas. Walang silbi na sabihin
Kristiyano ang isang tao na kulang naman sa
gawa. Walang pakikinabangan sa salita lamang.
Kailangan may kaakibat na gawa (basahin ang
Santiago para sa pratikal na aplikasyon ng
pananampalataya).
Napakacheap!
Maaring sabihin mo na sobrang dali at cheap ang
kaligtasan
sa
pananampalataya
lamang.
Madaling maligtas-madali dahil ito’y inaalok sa
lahat. Ito’y cheap para sa atin mga makasalanan
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—walang pera at walang presyo (Isaias 55:1).
Ngunit ito’y di cheap para sa Tagapagligtas.
Kailangan Niyang umalis sa glorya ng
Kalangitan, bumaba dito sa kagubatan ng
kasalanan, magdusa, magbuhos ang Kanyang
mahalagang dugo, mamatay
ng isang
nakakakilabot na pagkamatay (tingnan ang Isa 53
at Awit 22) upang sa ganon ay mabili Niya ang
ating kapatawaran (1 Pedro 2:24). Handa mo na
bang tanggapin ang alok na kaligtasan mula kay
Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya o
patuloy kang manunuhol ng mga maruruming
basahan sa Diyos?

10:13). Aminin ang ikaw ay nagkasala, magsisi
(tumalikod sa kasalanan), sumampalataya kay
Jesus (Gawa 16:31) at ikaw ay maliligtas. At sa
iyong paglago bilang isang bagong Kristiyano
basahin ang Bibliya (simulan sa Mabuting Balita ni
Juan) at sundin ang ano mang nabasa. Umanib sa
isang mabuting simbahan na sumasampalataya sa
Bibliya, nag-aakay ng kaluluwa at tumatalima sa
Banal na Kasulatan sa halip na sa relihiyon o
tradisyon. Hindi kapababayaan ng Diyos!
Tracts4God@gmail.com

Tracts4God.googlepages.com

Ang nagpapakababa ay itatas…
2,000 taon ng nakakaraan, namatay si Cristo sa
krus para tanggapin Niya ang parusa ng Diyos at
bayaran ang multa para sa atin. Muling nabuhay
Siya at nilupig ang kamatayan. Ang kaligtasan
na ito ay libre ay nakalaan kanino man na
magpapakababa at aaminin na wala siyang
maihaharap na anoman sa Diyos para iligtas siya.
Nais mo bang gawin ito? Sa pamamagitan ng
isang panalangin, tumawag ka sa Diyos (Roma
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