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Ang buhay ay puno ng mga katanungan. Ang ilan ay walang gaanong 
halaga, ang iba ay mas mahalaga — at mayroon namang napakahalaga. 

Maging habang binabasa mo ito ay maaaring may mga katanungan ka 
patungkol sa iyong kalusugan, sa iyong pinansyal na katayuan, trabaho, 
pamilya o iyong kinabukasan. 

Ngunit pinakamahalaga, pinakamabigat na mga tanong ang tungkol sa 
Dios at sa relasyon mo sa Kanya. Walang hihigit na mahalaga, sa buhay, 
kaysa rito. Ang mabuting kalusugan, pinansyal na katatagan, mabuting 
trabaho, masayang pamilya at kinabukasang may pag-asa ay mga bagay na 
ninanais ng lahat. Ngunit ang mga ito ay pansamantala lamang at sa dakong 
huli ay walang saysay, liban lamang kung mayroon kang isang buhay na 
relasyon sa Dios, malinaw at tiyak at pangwalang-hanggan. 

Sa mga susunod na pahina, malalaman mo kung bakit ang gayong relasyon 
ay agad na kinakailangan — at kung paanong mangyayari ito sa iyong 
buhay. 

Ang mga susunod na katanungan ay ang pinakamabigat at pinakamahalaga 
na maaaring itanong ninuman. Kailangan ng bawat tao ang mga kasagutan 
dito. 

Nawa ay maingat at lubusang basahin ang mga pahinang ito — at kung 
kailangan, ng higit pa sa isang beses. 

Hindi mo makukuhang kaligtaan ang kanilang mensahe. 



MAYROON BANG DIOS? 
Ito ang saligang tanong. Kung walang Dios, ang paghahanap sa Kanya ay 
walang saysay. Ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang 
may Dios.' Bagamat hindi nga mapapatunayang may Dios sa pamamagitan 
ng maka-matematikang pangangatuwiran, ang mga ebidensya naman ay 
lubhang kapani-paniwala. 

Kunin halimbawa ang sansinukob. Ang sabihing ito ay bunga ng isang 
'aksidente' ay nagbubunsod .ng maraming tanong na wala namang 
kasagutan. Ganon din ang 'Big Bang'̂  na teorya. Halimbawa, saan galing 
ang mga materyales o elemento na nandoon sa simula pa? Kahit isang 'big 
bang' ay hindi maaaring makagawa ng anumang bagay na mula sa wala. 
Palasak na paniniwala ang Ebolusyon, ngunit mahina din; paano magiging 
'isang bagay' ang isang 'wala', lalo na ang iba't ibang uri ng buhay sa 
mundo.' 

Lahat ng mga ibang teorya ay kasinghina ng ebolusyon. Ang tanging 
katanggap-tanggap na paliwanag ay ito: Sa pasimula ay nilikha ng Dios 
ang langit at ang lupa. Ang ating mundo ay hindi galing sa malaking 
sakuna na nabuo ng mga pasumalang pangyayari ng mga elemento na 
laging naroon. Kung tutuusin, ang santinakpan ay nalikha sa 
pamamagitan ng Salita ng Dios, anupa't ang nakikita ay nalikha sa 
pamamamagitan ng di nakikita. Ang nilikha ay may pasimula at ang 
lumikha ay ang Dios. Sinabi Niya at ito ay nangyari, nag-utos Siya at ito 
ay tumatag. 



Pinatitibayan ito ng kamangha-manghang kaayusan at disenyong makikita 
sa lahat ng dako, at ng pansandaigdigang batas (universal law) na 
nagpapanatili sa lahat ng bagay, mula sa kalaparan ng kalawakan 
hanggang sa kaliit-liitang organismo. Ngunit ang disenyo ay 
nangangailangan ng taga-disenyo at ang batas ng mambabatas — at ang 
dalawang ito ay ang Dios! Ang Dios na lumikha ng sanlibutan at ng lahat 
ng narito ay ang Panginoon ng langit at lupa. 

Ngunit, ang pinakamatibay na 'ebidensya' ng paglikha ng Dios ay ang tao 
mismo. Hindi katulad ng ibang mga nilikha, may tinatawag na 
'personalidad' ang tao; nakapagdedesisyon siya nang may katalinuhan; 
may konsensya siya at nakakakilala ng tama at mali. Siya'y umiibig at 
nahahabag. Higit sa lahat, likas sa kanyang katauhan ang sumamba. Saan 
niya nakuha ang mga katangian, ito? Hinding-hindi kayang ibunga ito ng 
isang ebolusyon o ng pagbugso ng sunud-sunod na aksidente na nagkataon 
lamang. Ang pinakamalinaw na kasagutan ay ito: Hinugis ng Panginoong 
Dios ang tao mula sa alikabok sa lupa. Pagkatapos hiningahan Niya ang 
(long nito ng hininga ng buhay. Ang tao ay hindi isang aksidente, 
nakahihindik at kahanga-hanga ang pagkalikha sa tao ng Manlilikha ng 
sansinukob. 

1 Ang lahat ng mga salita na isinulat sa 'italics' ay gahng sa Biblia. Ang mga referensya ay 
nakasulat sa pahina 32 

2 * 'Ang Malaking Pagsabog' ('The Big Bang Theory') ay nagsasabing ang sansinukob daw 
ay bunga ng isang malaking pagsabog. 

3 Ito'y isang malaki at magusot na paksa, imposibleng pag-usapan dito. Kung isang tunay 
na suliranin sa iyo ang ebolusyon, pakibasa ang From Nothing to Nature, ni Prof. E. H. 
Andrews (Evangelical Press). 5 



NANGUNGUSAP BA ANG DIOS? 
Ang tanong na ito ay napakahalaga. Kung aasa lamang tayo sa sarili nating 
kakayahan, tayo ay lubusang walang kaalaman sa Dios. Matatarok mo ba 
ang mga hiwaga ng Dios? Maaabot mo ba ang mga hangganan ng 
Makapangyarihan sa lahat? Ang Dios ay higit at lampas sa ating pagka-
unawa at kailangan natin Siya upang ihayag ang Kanyang Sarili sa atin. 

Ang paglikha ay isa sa mga pangunahing paraan na ginamit Niya upang 
magpakilala sa atin, ang kaluwalhatian ng Dios ay ipinahahayag ng mga 
kalangitan, ang mga kalawakan ay nagsasaad ng mga gawa ng Kanyang 
mga kamay. Ang kalakihan pa lamang ng sansinukob at ang kagilagilalas 
na pagkakabalanse nito, ang di mabilang na pagkakaiba-iba ng uri ng 
nilikha, at kagandahan nito ay naghahayag ng malaki tungkol sa Dios na 
lumikha nito. Sa paglikha, ipinakita ng Dios ang Kanyang napakadakilang 
kapangyarihan, kagilagilalas na karunungan, at matalinong pag-iisip. 
Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang mga hindi nakikitang katangian 
ng Dios — ang walang hang gang kapangyarihan at banal na kalikasan — 
ay maliwanag na nakita at nauunawaan mula sa mga bagay na nilikha. 
Kaya wala nang maidadahilan ang tao. 

Kapag tayoy nakikipagtalastasan sa isa't-isa, nakabatay tayo ng husto sa 
mga salita. Ang Dios ay nakikipag-usap din sa tao sa pamamagitan ng mga 
Salita — mga Salita ng Biblia. Halos 4,000 beses na nabanggit sa Lumang 
Tipan pa lamang (500 beses sa unang limang aklat) ang mga salitang tulad 
ng 'ang Panginoon ay nagwika', at 'sinabi ng Panginoon', at 'inutos ng 



Panginoon'. Kaya nga inihayag na ang Banal na Kasulatan ay di nagmula 
sa kalooban ng tao, kundi nagsalita ang mga tao mula sa Dios nang 
kasihan sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 

Wala sa anumang aklat, liban sa Biblia, natin matatagpuan ang mga tala ng 
napakaraming malilinaw at detalyadong mga hula ng mga taong nag-
angkin na sila'y nagpahayag mula sa Dios, at pagkaraan ng takdang 
panahon ay natupad nang buong katotohanan. Ang pagsasabi na ang 
katuparan ng mga ito ay nagkataon laman, ay walang kalaban-laban. 

Ang isa pa ay ang malalim na time ng Biblia sa buhay ng tao. Walang aklat 
na makakapantay sa kapangyarihan ng Biblia na baguhin ang buhay ng tao. 
Milyung-milyong tao sa mula't-mula pa hanggang ngayon ay 
nagpapatotoo sa kanilang personal na karanasan na ang kautusan ng 
Panginoon ay ganap, muling nagpapasigla sa kaluluwa. Ang patotoo ng 
Panginoon ay tunay na nagpapapantas ng hangal. Ang mga tuntunin ng 
Panginoon ay matuwid, itoy nagdudulot ng galak sa puso. Ang mga utos 
ng Panginoon ay maningning, nagdudulot ng liwanag sa mga mata. 

Pagkaraan ng 2,000 taon walang dalubhasa sa anumang larangan ang 
nakapagpatunay na mah ang Bibha.'' Ito ay dahil sa lahat ng Kasulatan ay 
kinasihan ng Dios. Kaya dapat tanggapin natin ito hindi bilang salita ng 
tao, kundi bilang Salita ng Dios. 

4 Kung mayroon kayong mga mahalagang tanong tungkol sa Biblia pakibasa ang 
Nothing but the Truth, ni Brian Edwards (Evangelical Press). 

7 



ANO ANG ANYO NG DIOS? 

Malinaw na ito ang susunod na katanungang dapat harapin. Ang pagkilala 
na may Dios ay may kaibahan kaysa pagkilala sa Kanya na isang Dios na 
nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang nilikha at ng Banal na 
Kasulatan. Ngunit kailangang may higit pa tayong malaman. Ano nga ba 
ang talagang anyo ng Dios? 

Nagbibigay ang Biblia ng marami at tahasang sagot sa napakahalagang 
tanong na ito. Narito ang ilan sa kanila: 

Ang Dios ay personal. Ang Dios ay hindi isang 'bagay', 'pwersa' o 
'impluwensiya'. Siya' y nag-iisip, nakakaramdam, nagnanais at kumikilos 
sa paraang nagpapatunay na Siya ay may buhay at personal na Ka-Diosan. 
Ngunit hindi Siya basta lamang ' ang taong nasa itaas' o isang uri ng 
'superman'. Ang Panginoon ang tunay na Dios; Siya ang Dios na buhay, 
ang Haring walang hanggan. 

Ang Dios ay iisa. lisa lamang ang tunay na Dios. Sinabi Niya, Ako ang 
una at Ako ang huli; liban saAkin ay walang ibang Dios. Ngunit inihayag 
ng Dios ang SariU Niya bilang isang 'trinidad' na binubuo ng tatlong 
Persona — ang Ama, ang Anak (Jesu-Cristo) at ang Banal na Espiritu; 
bawat isa ay Dios na tunay, ganap at magkakapantay na Dios. Isinasaad 
ng Biblia ang tungkol sa kaluwalhatin ng Dios Ama; sinasabi nito na ang 
Salita (Jesu-Cristo) ay Dios; at nagsasabi ng tungkol sa Panginoon, na 
Siyang Espiritu. Bagamat iisa ang Dios, may Tatlong Persona sa pagka-
Dios. 

Ang Dios ay espiritu. Wala Siyang pisikal na sukat. Wala Siyang katawan 
0 anumang katangiang matatawag na laki o hubog. Ang Dios ay Espiritu 



at ang sasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at sa 
katotohanan. Ang ibig sabihin, ang Dios ay hindi nakikita. Walang taong 
nakakita sa Dios kailanman. Ibig ding sabihin ay, ang Dios ay hindi 
nahahanggahan ng isang dako sa isang panahon, kundi Siya ay nasa lahat 
ng dako sa lahat ng sandali. 'Hindi ba Ako ang pumupuno sa langit at 
lupaT sinabi ng Panginoon. At bukod sa ano pa man, ang kahulugan nito 
ay, lubes na alam ng Dios ang lahat ng bagay at lahat ng nangyayari sa lahat 
ng dako. Kasali dito hindi lamang ang bawat ginagawa o sinasabi mo, 
kundi ang bawa't iniisip mo. 

Ang Dios ay magpawalang-hanggan. Ang Dios ay walang pinagmulan. 
Ayon sa Biblia, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, 
Ikaw ay Dios. Palaging may Dios. Siya ay buhay magpakailan-man at 
hindi kailaimian mawawala. Inilarawan ng Dios ang Kanyang Sarili bilang 
ang kasalukuyan, ang nakaraan, at ang darating. Siya ay nananatiling 
hindi nagbabago magpakailanman. Akong Panginoon ay hindi 
nagbabago. Kung ano ang Dios sa nakaraan ay Siya rin sa kasalukuyan at 
mananatiling Siya sa hinaharap. 

Ang Dios ay may kasarinlan at di umaasa kaninuman. Ang bawat tao 
o anumang may buhay ay umaasa sa kapwa tao o bagay at sa kahulihulihan 
ay sa Dios — ngunit ang Dios ay ganap na may kasarinlan at di umaasa sa 
Kanyang nilalang. Nabubuhay Siya sa Kanyang Sarili. Hindi Siya 
pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao dahil sa nangangailangan Siya ng 
anuman, pagkat Siya mismo ang nagbibigay ng buhay at hininga sa lahat 
ng tao at bawat bagay. 



Ang Dios ay banal. Dakila ang lyong kabanalan, kahanga-hanga ang 
lyong kaluwalhatian. Walang maihahambingsa kabanalan ng Dios. Wala 
isa mang banal na tulad ng Panginoon, na walang kahit anong kalikuan 
o kapintasan. Ang sabi ng Biblia tungkol sa Kaniya, napakalinis ng mga 
mata Mo para tumingin sa kasamaan. At itong banal na Dios na ito ay 
humihinging kabanalan mula sa bawat isa sa atin. Ang utos Niya ngayon 
ay: Kayo'y magpakabanal sapagkatAko'y banal. 

Ang Dios ay makatarungan. Sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay 
Dios ng katarungan, at katuwiran at katarungan ang saligan ng Kanyang 
trono. Ang Dios ay hindi lamang ating Manlilikha at Mannunubos; Siya 
rin ang ating Hukom, naggagantimpala at nagpapamsa, sa takdang 
panahon at sa walang hanggan, na may ganap na katarangan, na hindi 
maaapilahan o masasalungat. 

,^—--^ 
< 

> 

Ang Dios ay perpekto o ganap. Ang kaalaman Niya ay perpekto. Walang 
anumang maikukubli sa paningin ng Dios. Ang lahat ay hayag at lantad 
sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit. Alam ng Dios ang lahat 
sa kasalukuyan, sa nakaraan at sa darating, pati lahat ng ating iniisip, 
sinasalita at ginagawa. Perpekto ang Kaniyang karanungan at lubusang di 
maaabot ng ating pag-unawa. O, napakasagana ng kayamanan ng Dios! 
Di matarok ang Kanyang karunungan at kaalaman! Di malirip ang 
Kanyang mga hatol at pamamaraan! 

Ang Dios ay ang Pinakamataas na Tagapamahala. Siya ang tangi at 
Pinakamataas na Tagapamahala sa sansinukob at gnasa Kanya ang lahat ng 
kapamahalaan. Ginagawa ng Panginoon ang anumang nakalulugod sa 



Kanya sa kalangitan at sa ibabaw ng lupa. Sa Dios ay walang swerte o 
aksidente lamang o sorpresang pangyayari. Siya ang sumusulat ng 
kasaysayan ng mundo at nagsasagawa ng lahat ng bagay batay sa 
Kanyang layunin at kalooban. Hindi kailangan ng Dios ang payo o 
pahintulot sa anumang naisin Niyang gawin. Walang makapipigil sa 
Kanya na gawin ang anumang nakalulugod sa Kanya. Walang makapipigil 
sa Kanyang kamay o makapagsasabi sa Kanya: 'Ano ba itong ginawa 
Mo?' 

AngDiosaylubosnamakapangyarihan.Siya'ypinakamakapangyarihansa 
lahat. Mismong Siya ang nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Dios ng 
sangkatauhan. Mayroon bang bagay na mahirap para sa Akin ? Ito ay 
hindi nangangahulugang maari Niyang gawin ang pagsisinungaling, 
pagbabago-bago o ang magkasala at itatuwa ang sarih. Ang ibig sabihin 
ay magagawa Niya ang anumang naaayon sa Kanyang pag-uugali at 
katangian. 

Ito ay isa lamang maigsing paglalarawan ng Sariling kalikasan at katangian 
ng Dios na inihayag Niya sa Biblia. Marami pang ibang katotohanan 
tungkol sa Dios ang nasa Biblia, bagamat maraming bagay tungkol sa 
Kanya na hindi natin kayang maunawaan. Gumagawa Siya ng 
kababalaghang hindi matatarok at ng mga himalang di kayang bilangin. 
Sa kaisipang iyan, ang Makapangyarihan sa lahat ay di natin maaabot, at 
walang sutak ng karunungan o pangangatuwiran ng tao ang 
makapagbabago niyan. Hindi tayo dapat mabigla dito. Kung mauunawaan 
natin ang Dios, di Siya magiging karapat-dapat sa ating pagsamba. 



SINO AKO? 

Ang mga kahirapan at suliranin ng makabagong pamumuhay ay 
nagbubunsod sa maraming tao, sa walang katapusang paghahanap ng 
kahulugan at layunin ng buhay. Nalaman na natin ang ilang bagay tungkol 
sa kung sino ang Dios; ano naman ang tungkol sa atin? Bakit tayo 
nabubuhay? Bakit tayo nandito? Ang buhay ba ng tao ay may kahulugan 
at lajfunin? 

Ang unang bagay na dapat linawin ay ito: ang tao ay hindi basta 'lumabas 
na lamang'. Siya ay hindi nangyaring aksidente na pinagsana-samang 
mga atomo na nagkataong magkaangkop-angkop upang maging isang 
'tao'. Sinabi sa Biblia na ang tao ay tiyakang nilikha ng isang marunong 
at banal naDios. Kaya, nilalang ng Dios ang tao ayon sa Kanyang larawan 
ayon sa larawan ng Dios nilalang Niya ang tao; nilikha silang lalaki at 
babae. Ang tao ay higit kaysa isang lubos na modemong hayop o isang 
sibiUsadong unggoy. Naiiba siya sa ibang hayop gaya ng pagkakaiba ng 
hayop sa mga gulay at ng mga gulay sa mga mineral. Kung laki ang pag-
uusapan, napakaliit ng tao kung ihahambing sa araw, buwan at bituwin, 
ngunit binigyan siya ng Dios ng isang natatangi at marangal na kalalagayan 
sa sansinukob. 

Makikita ito sa isa sa mga unang utos ng Dios sa tao: Pamahalaan ninyo 
ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa himpapawid gayon din ang 
bawat nilikhang may buhay na naglipana sa lupa. Ang tao ang naging 
personal na kinatawan ng Dios sa lupa na may kapangyarihan sa lahat ng 
nilikhang may buhay. 



Ngunit binigyan rin ang tao ng ispesyal na karangalan. Ang pagkakalikha 
sa kanya 'sa larawan ng Dios' ay hindi nangangahulugan na kasing laki o 
hugis niya ang Dios (nalaman natin na ang Dios ay walang 'laki' o 'anyo') 
o ang tao ay maUit na Dios, na nag-aangkin ng lahat ng Kanyang mga 
katangian sa maliit na kantidad. Ang kahulugan nito ay, ang tao ay 
nilikhang isang espiritwal, may katuwiran, moral; at isang walang-
kamatayang nilikha na may ganap na kaUkasan. Sa madaling salita, siya 
ay isang tunay na sinag ng banal na karakter ng Dios. 

Higit pa riyan, ang tao ay laging nagagalak na sumunod sa lahat ng utos ng 
Dios at dahil dito, ay ganap na namumuhay, na may sakdal na pakikipag-
ugnayan sa Dios. Wala siyang krisis sa pagkakilala sa sarili. Alam niya 
kung sino siya at kung bakit siya nasa mundo, at may pagtalima niyang 
tinanggap ang kalalagayan na ibinigay sa kanya ng Dios. 

Ngunit hindi lamang siya lubusang gumanap at nasisiyahang ganap sa 
tungkulin niya sa mundo. Ang Dios ay nasisiyahan din sa tao. Alam natin 
ito dahil ang sabi ng Biblia — nang makita ng Dios na kumpleto na ang 
Kaniyang paglikha, kasama ng tao bilang kaganapang kaluwalhatian nito 
— Tiningnan ng Dios ang lahat Niyang nilikha at nakita Niyang ito'y 
napakabuti. Sa puntong ito ng kasaysayan, ang perpektong tao ay nakatira 
sa perpektong kapaligiran na may perpektong pakikisama sa isa' t-isa at sa 
Dios. 

Hindi ganyan ang sitwasyon ngayon! Anong nangyari? 



ANONG PAGKAKAMALI ANG 
NANGYARI? 

Ang tiyakang sagot sa tanong na ito ay: sa pamamagitan ng isang tao'y 
pumasok sa sanlibutan ang kasalanan, at sa pamamagitan ng kasalanan 
ang kamatayan. 

Ang unang lalaki at babae (Si Adan at si Eba) ay binigyan ng dakilang 
kalayaan ngunit may isang mahalagang babala: Huwag mong kakanin ang 
bunga ng punong-kahoy ng pagkilala sa mabuti at masama pagkat pag 
kinain mo ito tiyak na mamamatay ka. Ito ay isang magandang pagsubok 
sa kasiyahan ng tao na sumunod sa ipinag-uutos ng Dios dahil lamang sa 
simpleng kadahilanan na ito'y iniutos ng Dios. Ngunit tinukso ng diablo si 
Eba na huwag maniwala at suwayin ang salita ng Dios — at sinuway nga 
niya. Nang makita ng babae na ang bunga ng kahoy ay mabutingpagkain, 
nakahahalina sa paningin at nagdudulot ng karunungan kumuha siya ng 
ilan at kumain. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya 
roon, at kumain din siya. 

Sa sandaling iyon pumasok ang kasalanan sa mundo. Sa pamamagitan ng 
sadyang pagsuway, inihiwalay ng tao ang sarili sa Dios. Sa halip na ibigin 
ang Dios, si Adan at si Eba ay natakot sa Kaniya, kaya, nagkubli sila sa 
mga punong-kahoy sa loob ng hardin. Sa halip na may katiyakan at 
kasiyahan, ang dinulot ng kasalanan sa kanila'y kahihiyan, pagkakasala, at 
pagkatakot. 

Ngunit sinabi ng Dios na mamamatay ang tao pag sumuway at siya'y 
namatay. Ang kahulugan ng kamatayan ay pagkawalay, at sa isang 



nakapangingilabot na saglit, ang tao ay nawalay sa Dios at namatay siya sa 
espiritu. 

Nag-umpisa rin siyang mamatay sa pisikal at ngayo'y may kaluluwa 
siyang patay at mamamatay na katawan. Hindi lang iyan — ang lahat ng 
anak ni Adan at Eba ay nagmana ng kanilang bulok na kalikasan at 
makasalanang pagkatao. Mula noon, parang polusyon sa bunganga ng 
ilog, ang lason ng kasalanan ay umagos sa lahat ng lahi ni Adan, at sa 
ganitong paraan, lahat ng tao ay namatay pagkat lahat ay nagkasala. 

Pansinin ang mahalagang sahtang 'lahat', kung saan malinaw na kasali ang 
manunulat at mambabasa ng pahinang ito. Maaaring hindi nga tayo 
magkita kailanman sa mundong ito, ngunit may bagay na totoo sa atin 
pareho — tayo'y makasalanan at tayo'y mamamatay. Kung sinasabi 
nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa 
atin ang katotohanan, at kung sabihin nating di tayo namamatay, tayo'y 
nagiging katawa-tawa. Ang pakikipaglaro sa! katotohanan ay hindi 
makapagbabago sa mga ito. 

Marami sa mga pangunahing bahta ng mga diario, telebisyon at radio 
ngayon ay nagpapaalala sa atin ng katotohanang magulo ang mundo. 
Madaling sumpain ang karahasan, kawalan ng katamngan at maling 
gawain sa lipunan, ngunit bago natin pulaan ang iba, itanong mo muna sa 
iyong sarili kung ikaw ba ay ganap na at namumuhay nang kalugod-lugod 
sa Dios na banal. Ikaw ba'y lubos ng tapat, malinis, mapagmahal at di 
makasarili? Alam ng Dios ang sagot sa mga tanong na ito — at ikaw din. 
Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Dios. Ikaw ay 
makasalanan sa kapanganakan pa lamang, sa kalikasan, sa pagpih at sa 
pamumuhay, at kinakailangang harapin mo ang katotohanan at ang bunga 
nito. 



MALUBHA BA ANG LAGAY NG 
KASALANAN? 

Kung ang isang sakit ay nasuri na, mahalagang itanong: 'Malubha ba ang 
lagay nito?' Lalong mahalaga na itanong kung malubha ang espiritwal na 
sakit na kasalanan. Maraming tao ang halos natutuwa kaagad na umaming 
sila'y makasalanan, dahil hindi nila tanto kung ano talaga ang kahulugan 
nito. Sinasabi nila na likas iyon sa tao o di kaya'y nagdadahilan sila at 
ikinakatwirang 'ginagawa naman ng lahat ito'. Ngunit ang ganoong mga 
kaugalian ay pag-iwas sa talagang isyu — malubha ba ang lagay ng 
kasalanan? Narito ang ilang sinasabi ng Biblia sa pagiging makasalanan. 

Ikaw ay napakasama. Hindi ito nangangahulugang ika'y sukdulan na sa 
kasamaan, o lagi kang gumagawa ng bawat kasalanan. Hindi rin 
nangangahulugang di mo alam ang mabuti at mali o di mo kayang gumawa 
ng mga bagay na mabuti at nakatutulong. Ngunit ang kahulugan nito ay 
napasok na ng kasalanan ang bawat bahagi ng iyong kalikasan at 
personalidad — ang iyong pag-iisip, kalooban, damdamin, konsyensya, 
disposisyon at imahinasyon. Ang puso ay higit na magdaraya Icaysa 
alinmang bagay at walang kagamiutan. Ang ugat ng iyong suliranin ay 
hindi kung ano ang ginagawa mo kundi kung ano ka! Nagkakasala ka dahil 
sa ikaw ay isang makasalanan. 

Ikaw ay narumihan. Diretso ang Biblia dito: Sapagkat mula sa loob, sa 
puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan, pakiki-apid, pagnanakaw, 
pagpatay, pangangalunya, pag-iimbot, kahalayan, pagdaraya. 



pagkainggit, paninira, kayabangan at kahangalan. Pansinin na ang 
listahan ay sumasaklaw sa pag-iisip, pananalita at pagkilos. Ito ay 
nagpapakita lamang na sa paningin ng Dios, lahat ng kasalanan ay pare-
parehong malubha, Hinahangganan ng ilang tao ang kanilang palagay na 
ang kasalanan ay gawa ng pagpatay, pakikiapid at pagnanakaw, ngunit 
ipinaUUwanag ng Bibha na wala tayong karapatang mag-isip tungkol sa 
kasalanan sa ganitong paraan. Ang kasalanan ay anumang hindi 
nakakaabot sa perpektong pamantayan ng Dios. Anumang ating salitain, 
isipin 0 gawin na hindi perpekto ay kasalanan. Ngayon harapin natin ang 
tanong: Sino ang makapagsasabi: 'Ang puso ko'y napanatili; ako ay 
malinis at walang kasalanan.' Masasabimoba'yan? Kung hindi, ikaw ay 
narumihan. 

Ikaw ay naghimagsik. Sinasabi ng Biblia na ang kasalanan ay laban sa 
kautusan, sadyang paghihimagsik sa awtoridad at batas ng Dios. Walang 
batas-sibil na pipilit sa iyo na magsinungaling, mandaya o mag-alaga ng 
maruming isip o magkasala sa anumang paraan. Pinipili mong magkasala. 
Pinipili mong suwayin ang banal na utos ng Dios. Sinasadya mong labagin 
Siya at iyan ay dehkado dahil ang Dios ay Hukom na matuwid, isang Dios 
na nagpapahayag ng Kanyang poot araw-araw. Hindi kailanman 

babaliwalain ng Dios ang kasalanan, at makatitiyak kang hindi 
palalampasin kahit isang pagkakasala sa kaparasahan. 

Ilan sa mga bahagi ng kaparusahan ng Dios ay dumarating sa buhay ngayon 
bagamat hindi natin nalalaman ito. Ngunit ang pangwakas na kaparasahan 
ay darating pagkatapos mamatay, sa Araw ng Paghuhukom, kung kailan 
bawa't isa'y magsusulit sa Dios. 



SAAN AKO PUPUNTA MULA DITO? 
Maraming mga kuro-kuro mngkol sa kung anong mangyayari pagkamatay 
natin. Sabi ng iba tayong lahat ay pupuksain, ang iba nama'y nagsasabi na 
tayong lahat ay pupunta sa langit. Naniniwala naman ang iba na may pook 
kung saan pupunta ang mga makasalanang kaluluwa para raw ihanda sa 
langit. Ngunit, hindi sinusuportahan ng Biblia ang alinman sa mga palagay 
na ito. 

Sa halip, ganito ang ating mababasa: Itinakda sa tao ang mamatay na 
minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Yaong mga may tamang 
relasyon sa Dios ay tatanggapin sa langit upang magpawalang-hanggang 
makapiling ang Kanyang maluwalhating presensya. Ang iba ay, igagawad 
sa kanila ang walang-hanggang kaparusahan at hindi sila tatanggapin sa 
harapan ng Panginoon at sa kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan. Ang 
karaniwang tawag dito sa Biblia ay 'impiyemo' o 'dagat-dagatang apoy'. 
May apat (4) na mahahalagang katotohanan tungkol dito: 

Totoo na may impiyerno. Hindi ito isang bagay na 'inimbento ng 
iglesya'. Mas marami ang sinasabi ng Biblia tungkol sa impiyemo kaysa 
tungkol sa langit at itoy lubos na katotohanan. Binabanggit nito ang mga 
taong hinatulan sa impiyerno at itinapon sa impiyemo. 

Nakakatakot ang impiyerno. Inilalarawan ng Biblia ang impiyemo na 
isang pook ng pagdurusa; pook ng naglalagablab na apoy; isang pook na 
may apoy na tumutupok at apoy na di namamatay magpakailanman; at 



walang pahinga araw at gabi, may pagtangis at nagnangalit na ngipin; 
isang nagniningas napugon. Ito ay mga kakila-kilabot na salita pero totoo. 
Ang mga nasa impiyemo ay inilayo sa lahat ng mabuti, isinumpa ng Dios, 
at inilayo sa kahit na anumang tulong o kaaliwan ng Kanyang presensya. 

Pangkatapusan ang impiyerno. Lahat ng daan papuntang impiyemo ay 
iisa. Walang labasan. Sa pagitan ng impiyemo at langit, ay may malaking 
bangin, anupa't hindi na makapupunta riyan ang narini at hindi na 
makapupunta rini ang nariyan. Ang kakila-kilabot, na kalungkutan at 
pagdumsa sa impiyemo ay hindi upang maglinis kundi upang magparusa 
— magpakailanman! 

Ang impiyerno ay makatarungan. Sinasabi ng Biblia na nagtakda na 
Siya (ang Dios) ng isang araw para hatulan sa katarungan ang sanlibutan 
at Siya'y lubusang makatarungan na ipadala ang mga makasalanan sa 
impiyemo. Kung sa bagay ibinibigay Niya lamang sa kanila ang kanilang 
pinili. Tinanggihan nila si Cristo dito; tatanggihan naman Niya sila doon. 
Pinili nilang mamuhay nang laban sa Dios; pinagtibay Niya ang kanilang 
pinili — magpakailanman. Hindi maaaring masisi ang Dios dahil sa 
kawalang katarungan o hindi pagiging pantay sa kanyang pagtingin sa tao. 

Sa liwanag ng mga kakila-kilabot na mga katotohanang ito, kailangan 
mong isiping mabuti ang tungkol sa tanong na minsan nang naitanong sa 
isang gmpo ng mga tao sa Bagong Tipan: Paano kayo makaliligtas sa 
kaparusahan sa impierno? 



MAKAKATULONG BA ANG 
RELIHIYON? 

Tinawag ang tao na relihiyoso. Ang Ensayklopidiya Ng Relihiyon at 
Moralidad (The Encyclopedia of Religion and Ethics) ay nagtala ng daan-
daang paraan na kung saan, sinikap ng mga taong bigyang kasiyahan ang 
kanilang mga relihiyosong mithiin at damdamin. Sinamba nila ang araw, 
buwan at mgabituin; ang lupa, apoy at tubig; mga dios-diosang kahoy, bato 
at metal; mga isda, ibon at hayop. Nakasamba na sila sa di-mabilang na 
dios-diosan at espiritu na mga produkto ng sariling baluktot na 
imahinasyon. Ang iba ay nagtangkang sumamba sa tunay na Dios sa 
pamamagitan ng maraming uri ng mga sakripisyo, seremonya, sakramento 
at serbisyo. Ngunit ang relihiyon, gaano man ito katapat, ay hindi 
makalulunas sa problema ng kasalanan ng tao, sa tatlong (3) kadahilanan: 

Ang relihiyon ay hindi nakakasiya sa Dios. Ang relihiyon ay ang 
pagsisikap ng tao na maging matuwid siya sa harap ng Dios, ngunit ang 
anumang gayong uri ng pagsisikap ay walang saysay sapagkat maging ang 
pinakamahusay na pagsisikap ng tao ay may kapintasan at sa gayon ay di 
katanggap-tanggap sa Dios. Napakalinaw na binanggit sa Biblia: Lahat 
ng matuwid naming gawa ay tulad ng maruming basahan. Ang Dios ay 
humihingi ng kaganapan o pagiging perpekto; nabigo ang relihiyon na 
katagpuin ito. 



Hindi kailanman maka-aalis ng kasalanan ang relihiyon. Hindi 
mabubura ng iyong katangian ang iyong masasamang ugali. Ang 
mabubuting gawa ay hindi kailanaman makakaalis ng masasamang 
gawain. Kung dapat maging matuwid ang kaugnayan mo sa Dios, hindi sa 
pamamagitan ng mga gawa, upang walang sinumang magmapuri. 
Walang pagsisikap ng relihiyon o karanasan — pagbibinyag, 
pagpapakumpil, pagba-banal na Hapunan, pagsisimba, pananalangin, 
pagreregalo o pagsasakripisyo ng panahon o pagsisikap, pagbasa ng Biblia 
o anupa man — ang makabubura ng isa mang kasalanan. 

Hinding-hindi mababago ng relihiyon ang likas na pagkamakasalanan 
ng tao. Hindi ang pag-uugali ng isang tao ang siyang problema, sintomas 
lamang ito. Ang pinakabuod ng problema ng tao ay ang problema ng 
kanyang puso, at ang puso ng tao ay likas na bulok at buktot. Maaaring 
magbigay kasiyahan sa pakiramdam ang pagsisimba o pakikisali sa mga 
seremonyas ng relihiyon, ngunit hindi sila makapagpapabuti sa iyo. Sino 
ang makapagpapalitaw ng malinis mula sa marumi? Wala! 

Ang ilan sa mga binanggit na gawaing panrelihiyon ay 'mabubuti' sa sarili 
nila. Halimbawa, mabuti na magsimba, magbasa ng Bibha at manalangin 
dahil inuutos ng Dios na gawin ang mga ito. Ngunit huwag kang aasa o 
magtitiwala sa kanila para maging matuwid ka sa harap ng Dios. Hindi lang 
sa wala silang kapangyarihang mapanuto ka sa Dios, kundi ang pagtidwala 
sa mga ito ay nagdadagdag pa sa iyong kasalanan at kahatulan. 



MAY KASAGUTAN BA? 
Oo,mayroon! at ibinigay na ito ng Dios. Ang pinakasentrong mensahe ng 
Biblia ay nasusuma sa mga salitang ito: Sapagkat gayon na lamang ang 
pag-ibig ng Dios sa sanlibutan na ibinigay Niya ang Kanyang Bugtong na 
Anak, upang ang sa Kanya 'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi 
magkaroon ng buhay na walang hanggan. 

Napag-aralan natin na ang makatarungang at banal na Dios ay 
kinakailangang magparasa sa kasalanan. Ngunit, sinabi rin ng Biblia na 
ang Dios ay pag-ibig. Bagamat namumuhi ang Dios sa kasalanan iniibig 
niya ang nagkasala at nais Niyang patatawarin sila. Ngunit papaanong ang 
isang nagkasala ay makatarungang patatawarin kung hinihingi ng batas ng 
Dios na mamatay sila sa pisikal at espiritwal na paraan? Dios lamang ang 
makalulutas ng problemang iyan at ginawa Niya ito sa katauhan ni Jesu-
Cristo. Sinugo nga ng Dios ang Kanyang Anak upang maging 
Tagapagligtas ng sanlibutan. 

Ang Dios Anak ay nagkatawang-tao sa pagbibihis Niya sa Kanyang sarili 
ng kalikasan ng tao. Bagamat si Jesus ay naging ganap na tao, nanatili 
Siyang ganap na Dios. Sinabi ng Biblia na: Pagkat na kay Cristo ang buong 
kalikasan ng Dios nang Siya'y magkatawang-tao. Nanatili Siyang lubos 
na Dios na parang hindi Siya naging Tao; naging lubos Siyang Tao na 
parang hindi Siya Dios. Si Jesu-Cristo, sa gayon ay katangi-tangi at 
kakaiba at pinatotohanan ito ng Biblia sa maraming paraan. Ang pagkapaglihi 
sa Kanya ay katangi-tangi; wala Siyang ama sa laman ngunit ipinaglihi sa 



sinapupunan ng isang birhen sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal 
na Espiritu. Kakaiba sa lahat ang mga Salita Niya; ang mga tao ay 
namangha sa Kanyang turn pagkat may kapangyarihan ang Kanyang 
salita. Kakaiba ang kanyang mga himala: ... pinagaling ang mga tao sa 
iba 't-ibang karamdaman, at sa iba't-ibang pagkakataon, bumuhay Siya ng 
patay. Ang ugali Niya ay kakaiba:... Siya na tinukso sa lahat ng paraan, 
tulad natin, ngunit wala Siyang kasalanan, kaya masasabi ng Dios Ama 
tungkol sa Kanya: 'Ito ang minamahal Kong Anak, at lubos kong' 
kinalulugdan'. 

Pansinin ang huling-talata! Ang ibig sabihin nito, bilang tao, sinunod na 
lubos ni Jesus ang kautusan ng Dios at dapat hindi Siya mapailalim 
dalawang uri ng kamatayang dulot ng kasalanan. Gayon man, Siya'y 
dinakip sa inimbentong paratang, nasentensyahan dahil sa mapandayang 
ebidensya, at sa katapusan ay ipinako sa krus sa Jerusalem. Ngunit ang 
Kanyang kamatayan ay hindi isang kakatuwa o di-maiiwasang aksidente. 
Ang Kanyang kamatayan ay bahagi at sang-ayon sa balangkas at 
kaalaman ng Dios. Isinugo ng Ama ang Anak sa natatanging layunin, 
upang bayaran ang parusang kamatayan sa kasalanan, at kusang-loob na 
naparito si Jesus. Sa sarili Niyang Salita, ang layon ng pagparito Niya sa 
mundo ay upang ibigay ang buhay na pantubos sa marami. Ang 
kamatayan Niya, tulad ng Buhay Niya ay natatangi. 

Kaya mahalagang-mahalaga na maunawaan mo kung anong nangyari 
nang mamatay si Jesus, at kung ano ang kahulugan ng Kanyang kamatayan 
sa iyo. 



BAKIT ANG KRUS? 
Lahat ng turo ng Bibha ay tumuturkoy sa kamatayan ni Jesus. Hindi itinuon 
ng BibUa ang mensahe nito sa perpekto Niyang buhay, ni sa kahanga-
hanga Niyang pagtuturo, ni sa mga himala Niya. Lahat ng ito ay mahalaga 
ngunit higit sa lahat, si Jesus ay naparito sa mundo upang mamatay. Bakit 
napakahalaga ng Kanyang kamatayan? Ang tugon: Siya' y namatay bilang 
Kahalili, ng makasalanan, bilang Tagapasan ng kasalanan at bilang isang 
Tagapagligtas. 

Si Jesus ang Kahalili. Ipinakikita nito ang pag-ibig ng Dios. Ang mga 
makasalanan ay nagkasala, ligaw at walang magagawa sa harap ng banal 
na kautusan ng Dios, na humihingi na parasahan ang bawat pagkakasala. 
Papaanong makatatakas sila sa makatwirang galit ng Dios? Ang tugon ng 
Biblia'y ito: Ipinakita ng Dios ang Kanyang pag-ibig sa atin. Noong 
tayo 'y makasalanan pa, namatay si Cristo para sa atin. Bilang bahagi ng 
kamangha-manghang pagliligtas na piano ng Dios, ang Dios Anak ay 
kusang-loob na humalili sa makasalanan at pumasan sa makatarungang 
kaparusahan para sa kanilang kasalanan. Ang walang kasalanang Anak ng 
Dios ay kusang-loob na nagdusa at namatay para sa kanila, ang walang 
kasalanan para sa mga makasalanan. 

Si Jesus ang Tagapasan ng Kasalanan. Ipinakikita nito ang kabanalan 
ng Dios. Walanga numang anumang pagkukunwari sa kamatayan ni 
Cristo. Ang parusa sa kasalanan ng lahat ay binayaran ng lubos, ng 



kamatayan ng walang kasalanang Anak ng Dios. Habang nakapako Siya 
sa krus, napasigaw Siya: 'Dios Ico, Dios Ico, baicit Mo AIcopinabayaanT Sa 
kakila-kilabot na sandaling iyon tinalikuran ng Dios Ama ang mahal na 
Anak, na tiniis naman ang parusang pagkahiwalay sa Ama. Pansinin na 
ipinakita nito ang perpektong kabanalan ng Dios. Lahat ng kasalanan, 
bawat kasalanan ay dapat pamsahan — at nang kinuha ni Jesus ang lugar 
ng makasalanan, naging pananagutan Niya ang kanilang kasalanan na para 
bang Siya ang nakagawa sa kanila. Ang kaisa-isang Tao na nabuhay ng 
perpektong pamumuhay ay nagtiis ng kamatayan sa halip ng mga 
nagkasala. 

Si Jesus ang Tagapagligtas: Ipinakikita nito ang kapangyarihan ng Dios. 
Tatlong araw pagkamatay Niya, si Cristo ay ipinahayag na may 
Icapangyariiian na Siya angAnalcng Dios na muling nabuhay mula sa mga 
patay. Nagpakita Siya sa mga tao at naglahad ng maraming kapani-
paniwalang katibayan na Siya ay buhay at hindi na Siya mamamatay; wala 
nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Sa pagbangon ni Cristo 
mula sa mga patay, makapangyarihang ipinakita ng Dios na tinanggap 
Niya ang paghalili Niya (ni Jesus) sa makasalanan bilang buo at ganap na 
bayad sa parusa ng kasalanan, at batay dito ay may kakanyahang 
maggawad ng buo at walang bayad na kapatawaran sa mga mapapahamak 
sa walang-hangang impiyerno. 

Ngunit papaanong ilalapat sa iyo ang lahat ng ito? Papaano mo maitatama 
ang relasyon mo sa Dios? Papaanong si Cristo ay magiging iyong 
Tagapagligtas? 



1 
PAANO AKO 

M A U U G T M 

• 
Sa pagbasa mo hanggang dito, talaga bang tapat ka sa pagnanais mong 
maligtas? Gusto mo bang matama ang relasyon mo sa Dios — maging 
anuman ang kabarayan o ibubunga? Kung hindi, hindi mo pa nauunawaan 
ang kahalagahan ng mga nabasa mo. Kung gayon, dapat mo silang 
basahing mull, dahan-dahan at maingat; na may paghingi ng tulong sa Dios 
upang ipakita sa iyo ang katotohanan. 

Kung ipakikita ng Dios ang iyong pangangailangan at nais mo ngang 
maligtas ka, kung gayon, kailangang magbalik-loob... sa Dios at magsisi 
at manalig sa ating Panginoong Jesus. 

Dapat kang magsisi. Ito ay nangangahulugan ng ganap na pagbabago ng 
pananaw patungkol sa kasalanan. Kinakailangang magkaroon ng 
pagbabago ng isip. Kailangang tanggapin mo na ikaw ay makasalanan, 
isang rebelde laban sa banal at mapagmahal na Dios. Kinakailangang 
magkaroon ng pagbabago ng puso — tunay na kahihiyan at kalungkutan 
sa kasamaan at kammihan ng kasalanan. Pagkatapos, dapat kang maging 
handa na tumalikod sa kasalanan, at magbago ng direksyon ng iyong 
buhay. Hinahamon ng Dios ang mga tao na patotohanan ang pagsisisi sa 
pamamagitan ng mga gawa. Dapat gawin mo ito. Hindi patatawarin ng 
Dios ang anumang kasalanang ayaw mong iwanan. Ang pagsisisi ay 
pagharap sa isang bagong direksyon, buong pusong pagsisikap upang 
makapamuhay ng kalugod-lugod sa Dios. 

Dapat kang magkaroon ng pananampalataya kay Cristo. Una sa lahat, 
nangangahulugan ito na tatanggapin mong si Jesus ay ang Cristo, ang Anak 
ng Dios na buhay at namatay si Cristo sa takdang panahon para sa mga 
makasalanan. Ikalawa, nangangahulugan ito na sumasampalataya ka kay 



Cristo, na sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig, mayroon Siyang 
kakayahan at pagnanais na iUgtas ka. Ikatlo, ang kahulugan nito ay tunay 
na ilagak mo ang tiwala mo kay Cristo, umasa sa Kanya at sa Kanya lamang 
upang maitama ang relasyon mo sa Dios. Ang sariU mong palalo at 
makasalanang kahkasan ay hahadlang sa pagtatakwil mo sa iyong sarihng 
'kabutihan' o relihiyon. Ngunit, wala kang ibang magagawa. Dapat tigilan 
mo ang pagtitiwala sa anumang bagay, at magtiwala lamang kay Cristo na 
Siyang lubos na makapagliligtas sa mga taong lumalapit sa Dios sa 
pamamagitan Niya. 

Kung ipinakita na ng Dios sa iyo ang iyong pangangailangan at ibinigay sa 
iyo ang pagnanais na ito, kung gayon, lumapit ka kay Cristo — at gawin 
mo na ngayon! Pinakamabuti, manalangin ka sa Kanya nang malakas, 
makakatulong ito sa iyo upang maging malinaw sa iyo ang iyong 
ginagawa. Ipahay ag na ikaw ay may sala, naliligaw at isang makasalanang 
walang magagawa, at buong puso mong hilingin kay Cristo na iligtas ka at 
gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay, tulungan kang talikuran ang 
kasalanan at mabuhay para sa Kanya. 

Sinabi ng Biblia; na kung ipapahayag mong 'Si Jesus ay Panginoon' at 
mananampalataya kang Siya'y binuhay ng Dios, maliligtas ka at bawat 
tumatawag sa Pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kung tunay na 
nagtitiwalakakay Cristo bilang Tagapagligtas at kinikilala mo Siya bilang 
Panginoon, maaangkin mong sa iyo ang mga pangakong ito. 



Kung nagtitiwala ka na ngayon kay Cristo, maraming kamangha-
manghang bagay na dapat mong ikagalak. Hahmbawa, nasa tama ka nang 
relasyon sa Dios: ang tawag ng Biblia dito ay 'pinawalang-sala' atsinasabi, 
yamang pinawalang-sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya; 
may kapayapaan tayo sa Dios sa pamamagitan ng Panginoong Jesu-
Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, ang mga kasalanan mo ay napatawad 
na: sinumang sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran 
ng mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang Pangalan. Miyembro ka 
na ngayon ng pamilya ng Dios: lahat ng nanampalataya kay Cristo ay 
pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Dios. Ikaw ay ligtas 
na magpakailanman: ngayon nga 'y wala nang hatol sa mga na kay Cristo 
Jesus. Ang Dios mismo ay pumasok na sa iyong buhay sa katauhan ng 
Banal na Espiritu: ang Espiritu noong bumuhay na maguli kay Cristo sa 
mga patay ay naninirahan sa inyo. Anong dakilang katotohanan ang mga 
ito! 

Ngayon, kailangan mong lumago sa iyong bagong buhay na espiritwal. 
Narito ang apat na mahahalagang bagay na dapat mong pag-isipang 
mabuti: 

Pananalangin. Ngayon maaari ka nang makipag-usap sa Dios bilang 
iyong Ama, isang bagay na di mo nagagawa noon. Masasamba mo Siya, 
mapupuri mo na siya sa Kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan, 
kabanalan at pag-ibig. Mahihingi mo na ang pang-araw-araw na 
kapatawaran. Hindi perpekto kahit ang mga anak ng Dios, ngunit kung 



ipahahayag natin ang ating Icasalanan, tapat Siya at malcatarungan, 
patatawarin Niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng 
kalikuan. Mapapasalamatan mo Siya araw-araw sa kabutihan Niya sa iyo. 
Napakaraming bagay na nanaisin mong ipagpasalamat sa Kanya, kasama 
ang araw-araw na pagpapala sa buhay na madalas nating di pinapansin. 
Ngunit higit sa lahat, nanaisin mong pasalamatan Siya sa pagliligtas Niya 
sa iyo, sa pagtanggap Niya sa iyo sa Kanyang pamilya, at sa pagbibigay 
Niya sa iyo ng walang-hanggang buhay. Hindi ka mahihirapang gawin ito! 
Mahihingi mo rin sa Kanya ang tulong, kalakasan at patnubay sa iyong 
sariling buhay at sa buhay ng iba. Lalo mong nanaising ipanalangin ang 
ibang tao na malayo sa Dios tulad mo noong una. 

Pagbabasa ng Biblia. Sa pananalangin nakikipag-usap ka sa Dios; sa 
Biblia nakikipag-usap ang Dios sa iyo. Kaya napakahalagang basahin ito 
araw-araw, upang hanapin ninyo kung ano ang nakalulugod sa 
Panginoon. Habang ginagawa mo ito, hilingin mo sa Kanya na bigyan ka 
Niya ng kakayahan upang maunawaan mo ang kahulugan nito at sundin mo 
ang iunuturo nito upang kaya'y lumago sa inyong kaligtasan. Kung 
kailangan mo ang tulong sa pagsisimula ng pag-aaral ng Biblia, sumulat ka 
para ipadala sa iyo ang walang bayad na kopya ng 'booklet' na binabanggit 
sa pahina 31. 

Pakikitipon sa mga Mananampalataya. Ngayong kasapi ka na ng 
pamilya ng Dios, nais Niyang makipagtipon kang palagi kasama ng mga 
kapatid mong lalaki at babae. Huwag nating pababayaan ang ating 
pagkakatipon... kundipalakasin ang loob ng isa't isa. Ang kahulugan nito 
ay umanib tayo sa isang iglesya-lokal. 



kaya tiyakin mong gawin ito hanggang maaga. Ang pagpih ng tamang 
sambahan ay hindi laging madali, at nanaisin mong matagpuan ang isang 
iglesya na malinaw na naniniwala at nagtuturo ng katotohanan ng Biblia 
na binabasa mo sa mga pahinang ito. Ang taong nagbigay ng 'booklet' na 
ito sa iyo ay maaaring makatulong sa iyo. Sa iyong lokal na iglesya, 
malalaman mo pa ang marami tungkol sa Dios, makikinabang ka sa 
karanasan ng iba, malalaman mo ang halaga ng turo ng Dios tungkol sa 
Bautismo at Banal na Hapunan at matatagpuan mo ang kagalakan ng 
pakikibahagi sa iba ng mga kaloob mo at kakayahang bigay ng Dios sa iyo. 
Kailangan mo ang simbahan at kailangan ka ng simbahan. 

Paglilingkod. Ngayon, pribileyo mo na paglingkuran ang Panginoon 
ninyong Dios ng buong puso, ng buong kaluluwa. Laging tandaan na 
iniligtas tayo ng Dios at tumawag sa atin sa banal napamumuhay. Gawing 
lubos na unahin sa iyong buhay ang kabanalan; kalooban ng Dios na 
kayo'y magpakabanal. Pagkatapos, alamin mo ang tanging kaloob sa iyo 
sa paglilingkod sa Dios; laging isipin na tayo'y mga nilalang ng Dios... 
para sa mabubuting gawa. At sa katapusan maging handa ka lagi sa mga 
pagkakataong magbahagi sa iba, kung gaano kalaking bagay ang ginawa 
sa iyo ng Panginoon. Hindi lamang katungkulan ng mga nagtitiwala kay 
Cristo iyan, kundi isang nagpapasiglang karanasan! 

Mula ngayon, sikapin mong makapamuhay sa paraang ang bawat bahagi 
ng iyong buhay ay nagpapahayag ng mga pagpupuri sa Kanya na tumawag 
sa iyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kamangha-manghang 
kaliwanagan. 



Kung nagtiwala ka kay Cristo sa pamamagitan ng pagbasa nitong 
babasahing ito, at kailangan mo ng tulong sa iyong pang-araw-araw na 
pagbasa ng Biblia, inaanyayahan kang sumulat sa. 
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MGA 
TANONG NA DAPAT 
SAGUTIN 
ni John B anchard 

Kalusugan, pananalapi, pamilya, ang kinabukasan — 
A n g Buhay ay puno ng tanong. 

May mas mahalagang katanungan. 
Sino ako? Bakit ako naririto? Saan ako pupunta? 
M a y layunin ba ang buhay? 

Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay ang tungkol sa Dios. 
Mayroon bang Dios? Ano ang anyo ng Dios? 
Maari ko ba Siyang makilala at maranasan ang 
Kanyang kapangyarihan sa aking buhay? 
Kung puwede, papaano? 
A n g babasahing ito ay tumatalakay ng 
tiyakan sa mga pinakamahahalagang 

tanong na ito — at nagbibigay ng simple, 
malinaw at tuwirang sagot. 

Basahing mabuti. Maaaring baguhin nito ang buhay mo — 
magpakailanman. 

(Tagalog) 
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