“Pagkahaba-haba man ang prusisyon….
…sa simbahan din naman ang tuloy.” Iyan
ang lumang kasabihan. Maaring sabihin din natin
ito ng ganito: “Pagkahaba-haba man ng buhay,
pupunta pa rin sa hukay.” Isang nakakalungkot
na katotohanan. Kahit anong ating gawin, tayo
ay 100% mamamatay. Dahil iyon sa pagkakasala
natin sa Diyos. Suriin nga natin kung nagkasala
nga tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang
Sampung Utos (tingnan ang Exodo 20):
1. Nakapagsinungaling ka na ba (#9)?
2. Nakapagnakaw ka na ba kahit maliit at
walang halagang bagay (#8)?
3. Nakapagsabi ka na ba ng “Oh Diyos Ko”?
Ang tawag dun ay pamumusong (#3).
4. Pinahayag ni Jesus na kapag tumingin ka ng
may pagnanasa sa kapwa ay nakagawa ka na
ng pangangalunya (adultery, Mateo 5). May
sala ka ba (#7)?
5. Nagalit ka na ba sa iyong kapwa o kapatid?
Ikinukunsedera ng Diyos iyon na pagpatay
(Mateo 5 at I Juan 3:15)!
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Kung sinagot mo sa limang ito ay “Oo” sa mata ng
Diyos, ikaw ay isang nagsisinugaling na
magnanakaw, mamumusong na nangangalunya at
mamamatay-tao. Sa Araw ng Paghuhukom., May
Sala o Walang Sala ka ba? San ka pupunta: Langit
ba o Impyerno? Ano ang iyong gagawin?
Ang Solusyon
Marami sa atin ang magsasabi na pinipilitin natin
magpakabuti, magsisimba, mangungumpisal, at
magkawang gawa. Ngunit sinasabi ng Bibliya 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
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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. Tanggapin mo ba ang libreng
kaloob (regalo) ni Cristo sa pamamagitan ng
pananampalataya sa Kanya (Roma 6:23) o
patuloy kang manunuhol ng maruruming
basahan sa Diyos?
Bahala na ang Diyos?
May ilan na ang sinasabi ay “Bahala na sa akin
ang Diyos. Kasi Siya lang naman ang
nakakaalam kung ano ang nasa puso ko. At kung
ano man ang mangyari sa akin kung mamamatay
ako, ipapaubaya ko na lang sa Kanya.” Tama!
Alam ng Diyos kung ano talaga ang nasa puso
mo. Sinasabi sa Jer. 17:9 “Ang puso ay
mandaraya ng higit kay sa lahat ng bagay at
totoong masama: sinong makaaalam.” Sinasaad
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din sa Salita ng Diyos na LAHAT ay nagkasala,
WALANG matuwid ni isa, WALANG
naghahanap sa Diyos at WALANG may takot sa
Diyos (Roma 3: 23 at 10-18). At sa Araw ng
Paghuhukom lahat ng sikreto mong kasalanan
(ginawa, sinabi man o inisip) ay ihahayag bilang
ebidensya para hindi ka na mangatwiran sa
harap ng dalisay at banal na Diyos. “Gayon
itong mangyayari sa katapusan ng salibutan:
ang mga anghel ay darating at ihihiwalay ang
mga masama mula sa mga matuwid. At itatapon
sila sa pugon ng apoy; doon ay magkakaroon ng
pagtatangis at paglangitngit ng mga ngipin”
Mateo 13: 49-50. Nais mo bang igawad sa iyo ng
Diyos ang nararapat na hustisya sa iyo o
tanggapin ay inaalok na kapatawaran na kay
Jesus lamang makukuha?
Tunay na Pagmamahal, Tunay na Kaligtasan
Mahal ka ng Diyos (Juan 3:16) at ayaw Niyang
ikaw ay mapahamak (2 Pedro 3:9). Ni nanais mo
rin naming maging matuwid at makapiling Siya
sa Langit sa araw na ikaw ay papanaw. Kaya sa
araw na ito magpakumbaba ka at aminin mo na
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lumabag ka sa Diyos. At sa isang panalangin,
magsisi
(tumalikod
sa
kasalanan)
at
sumampalataya kay Cristo at kay Cristo lamangsa ginawa Niya sa krus para sa iyo-at ikaw ay
maliligtas! (Gawa 17:30,31 at 16:31).
At kung ginawa mo na iyon ikaw siguradong may
buhay na walang hanggan na (I Juan 5:13)!
Basahin ang Bibliya (simula sa Mabuting Balita ni
Juan) at sundin ang anomang nabasa. Hindi ka
pababayaan ng Diyos.
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