Kinikunsedera mo ba ang sarili mo bilang isang
mabuting tao? Kalimitan ng tao ay Oo ang sagot,
pero lahat tao magkaiba sa pakahulugan sa salitang
“mabuti”. Alam natin na ang Diyos ay mabuti, at
ang Sampung Utos Niya ay ang Kanyang
panuntunan ng kabutihan, kaya tingnan natin ito at
suriin natin ang sarili base sa mga Sampung Utos:
1. Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos
maliban sa akin. Minahal mo ba ang Diyos kaysa
ano pa mangbagay? Pera, isports, sex- anomang
pinakamahal mo sa buhay ay matuturing mong
“diyos”. Ang Diyos ba, na iyong Tagapaglikha, ang
pinakaimportante sa iyong buhay?
2. Huwag kang gagawa ng anumang inanyuang
larawan. Sumasamba ka ba sa isang huwad na
diyos (diyos-diyosan) maliban sa Diyos na nasa
Bibliya? Kung naniniwala ka sa isang diyos na
pumapayag sa kasalanan (maaring munting
kasinungalingan) ang iyong diyos ay diyos-diyosanwalang ganung diyos. Ang Diyos na nasa Bibliya
ay isang apoy na tumutupok, na puno ng katuwiran
(Deu 4:24).
3. Huwag mong babanggitin ang ngalan ng
Panginoon iyong Diyos ng walang kabuluhan.
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o nakasanayang magsabi ng “Oh Diyos ko”? Ating
nilalapastangan ang Diyos, na nagbigay ng ating
buhay, kapag ginagamit natin ang pangalan Niya sa
pagmumura, at di aariing walang sala ang sinomang
gumagamit ng ngalan Niya ng walang saysay (Exo.
20:7). Guilty ka ba?
4. Alalahanin ang araw ng Sabbath, at itoy
ipangilin. Ang Sabbath ay larawan ng pagmamahinga
sa Diyos at pagbibigay oras upang luwalhatiin ang
Diyos. Kaya kung kayoy nagsisikain man o
nagsisiinom man o anoman ang inyong
ginagawagawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng
Diyos (1Cor. 10:31). Gusto ng Diyos na bawat oras
natin ay para sa kaluwalhatian Niya ngunit binibigyan
mo ba ang Diyos ang isang araw mula sa pito?
5. Igalang mo ang iyong amat at ina. Sinunod mo
bang lahat ang may kapangyarihan o ginawa mo lang
ba ito para lang ikatuwa ng magulang mo?
6. Huwag kang papatay. Ang pagpatay ay
nagsisimula sa puso (Marcos 7:21). Pinahayag ni
Jesus na ang magalit ng walang rason ay katulad ng
pagpatay (Mateo 5:22). At sinabi ng Bibliya na
sinomang mapoot sa kanyang kapatid ay
mamamatay-tao (I Juan 3:15). Kung namumuhi ka
sa iba, maling pagkapoot o uminit angulo, ikaw ay

may sala.
7. Huwag kang mangangalunya. Pinagbabawal ng
Diyos ang pakikipagtalik ng di kasal. Sinasabi rin ni
Jesus na simong tumingin sa isang tao ng may
pagnanasa sa kanyang puso ay may sala na ng
pangangalunya (Mateo 5:28). Nagkaroon ka ba ng
panagnasang pagiisip?
8. Huwag kang magnanakaw. Nakapagnakaw ka
ng ba ng isang bagay, kahit na maliit? Sa paningin
ng Diyos, ang iligal pagdownload ng kanta at
pagnakaw ng software pati na rin ang pangongopya
ang sagot sa pagsusulit o pagnanakaw ng grado ay
pagnanakaw.
9. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa.
Nakapagsinungaling ka na ba kahit minsan, kasama
ang pagsusuri nating ito? Isang pagpatay ng tao ay
nagiging
mamamatay
tao,
at
isang
pagsisinungaling ay nagigi ka ng isang sinungaling.
10. Huwag kang magiimbot. Nakapagnais ka na
ba ng isang bagay na hindi sa iyo (selos)?
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Ilang ang iyong nilabag? Maging tapat ka sa sarili
mo-alam ng Diyos lahat ng sikreto mong iniisip.
At sa pagharap mo sa Hukom ng buong mundo
(Gen. 18:25), na tumitingin sa galit bilang pagpatay
at pagnanasa bilang pangangalunya, ikaw ba ay
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maituturing Niyang walang sala? Mabuti ang Diyos
at kailangan parusahan ang mamamatay-tao,
mangangalunya, magnanakaw, pagsisinungaling,
pagkalasing at lahat ng kasalanan. Maaring nasunod
mo ang iba pero sinasabi ng Bibliya; sapagkat ang
sinumang tutupad ng buong batas, at gayon man ay
matitisod sa iisang bahagi, siyay nagkasala sa
lahat (Santiago 2:10). Tunay na walang matuwid sa
lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi
nagkakasala (Ecc. 7:20). Sa paningin ng Diyos, ang
ating “kabutihan” ay maruruming basahan (Isa.
64:6)- na hindi sapat makamit ang Langit. At hindi
makapapasok sa loob nito…ang anumang bagay na
nagpaparungis, ni…ang kasuklam-suklam o
gumagawa ng kasinungalingan (Pahagay 21:27).
Kung tatanggapin mo ang nararapat sa iyo, ikaw
ay ispiritwal na patay, walang Diyos at magdurusa
magpakailanman sa Impyerno:Sapagkat ang
kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. .. May
isang paraan para matakasan ito:…datapwat ang
kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang
buhay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na ating
Panginoon (Roma 6:23). Ang multa para sa ating
kasalanan kay kailangang bayaran, kaya umalis
ang Diyos sa Kanyang luklukan at bumaba sa lupa,

bilang tao, para gawin ang hindi nating kayamabuhay ng isang perpektong buhay at matupad ang
kailangan ng Batas.Tayong lahat na gaya ng mga
tupa, ay naliligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa
kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng
Panginoon ang kasamaan nating lahat (Isa. 53:6). Si
Jesus ay namatay at muling nabuhay at nangibabaw
na may pagwawagi laban sa Impyerno, para ikaw ay
mapatawad. Katulad ng isang kaloob (regalo), ang
walang hanggang buhay ay kailangan tanggapin-hindi
ito kinikita. Ang iyong lang magagawa ay tumungo
kay Cristo para sa awa, na nalalaman mo na ang iyong
kasalanan ay siyang nagpako sa Kanya sa Krus.
Magsisi (tumalikod sa kasalanan) at tanggapin ang
kaloob ng Diyos. Sapagkat ang sinumang tatawag sa
pangalan ng Panginoon ay maliligtas (Roma
10:13).Sumampalataya sa Panginoon Jesu-Cristo at
ikaw ay maliligtas (Gawa 16:31). Kung idinalangin
mo sa Diyos, na may pananalig kay Jesus lamang,
ikaw ay ililigtas Niya.
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