
Dito lalabas ang tunay na kulay kung sino talaga
tayo8 Sa makabagong teknolohiya ngayon ay
unti7unti ng nagagawa ang mga ito8

Ngunit isang magandang bagay na gawin natin
ay ipagbulay7bulay natin ang ating sarili kung
sino talaga tayo8 Kung mabuti ba talaga tayong
tao8

At ayon sa kautusan' ay halos masasabi kong
lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo' at
maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang
kapatawaran8 0Hebreo 3x44T

Kung nakikita mo na hindi mo pa ito naabot at
ikaw nga ay naging makasalanan' may pag7asa
upang maging ganap sa harapan ng Diyosx 0Ang
sulat ni Pablo sa mga tumanggap na kay CristoT

Roma Mxv7JO 0TLABTv Sapagka1t nang tayo ay
mahihina pa ay namatay si Cristo sa
kapanahunan dahil sa mga masama8 c
Sapagka1t ang isang tao1y bahagya nang
mamatay dahil sa isang taong matuwidx
bagama1t dahil sa isang taong mabuti marahil
ay may mangangahas mamatay8 G Datapuwa1t
ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig
sa atin' na nang tayo1y mga makasalanan pa' si
Cristo ay namatay dahil sa atin8 3 Lubha pa nga
ngayong inaaring7ganap sa pamamagitan ng
kaniyang dugo' ay mangaliligtas tayo sa galit ng
Dios sa pamamagitan niya8 JO Sapagka1t kung'
noong tayo1y mga kaaway ay pinakipagkasundo
tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng
kaniyang Anak' lubha pa' ngayong
nangagkakasundo na' ay mangaliligtas tayo sa
kaniyang buhay;

Oo' dahil sa mga masasama kaya ipinako si
Jesus sa krus' upang iligtas tayo8

Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan
sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy'
upang pagkamatay natin sa mga kasalanan' ay
mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa
kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo8
0JPeter 4x4IT

So paano' ano ang iyong gagawin upang
kamtan ang napakabuting regalong ito?

Imagine ang isang may7asawa na nahuling
nanangaliwa8 Ano kaya ang nararapat niyang
gawin kung tunay na nagsisi na siya?

Tiyak ang kamatayan at ang buhay natin sa
mundong ito ay temporal 0Santiago IxJIT8 Kaya
ang isang matalinong tao ay hindi lang
paghahandaan ang kanyang buhay 4O taon
mula ngayon' kundi higit sa lahat ay ang
kabilang buhay8 Dahil tayo ay may kaluluwa at
hindi nagtatapos sa libingan ang lahat0Mateo
JOx4GT8 Darating ang araw na lahat tayo ay
haharap sa paghuhukom ng Diyos ayon sa
binuhay natin dito sa lupa0Hebreo 3x4cT8 Handa
ka na ba sa Araw na ito?

Maraming tao ang nagsasabi na sila ay
mabuting tao8 Pero ang tanong' ano ba ang
basehan ng pagiging mabuti?

Isa sa mga basehan ay gawin mo sa iba ang
gusto nilang gawin nila sa iyo 0Mateo cxJ4T at
vice7versa8 Dahil lahat tayo ay mahal ng Diyos'
ayaw niyang naaagrabyado ang sinuman sa atin8
Kaya sa pagnanakaw' pagpatay' pangangalunya
at maging sa pagsisinungaling ay galit siya8

Isa pang basehan ng pagiging mabuti ay ang
pagbibigay puri sa taong Lumikha sa atin 0Lucas
JOx4cT8 Hindi natin masasabi na mabuti ang
isang tao kung hindi siya marunong lumingon sa
kanyang pinanggalingan8 Tayong lahat ay may
utang na loob sa Diyos na hindi natin
mababayaran8 Kaya nararapat lang na ibigay
natin sa Diyos ang nararapat sa kanya' na
lumalang sa atin 0Genesis Jx4cT8

Ang isang honest na tao ay aamining hindi
nagawa ang mga ito' sapagkat gaya ng
nasusulatx

Roma ?x4? 0TLABT Sapagka1t ang lahat ay
nangagkasala nga' at hindi nangakaabot sa
kaluwalhatian ng Dios;

Alam ng Diyos ang lahat' alam niya kung gusto
nating mapasama ang ating kapwa8 Alam niya
rin kung may pagnanasa tayo na mahalay na
kung hindi lang tayo mananagot o mahuhuli ay
gagawin natin8 0Awit IIx4JT8

Noon ay may napanood akong anime na sa
pamamagitan ng pagsulat sa isang notebook ay
kaya niyang kitilin ang buhay ng iba8 Paano kaya
kung totoo ito?

Paano kung isang pindot lang ay kaya mong
pumatay o magnakaw o makipag sex sa di mo
asawa ng hindi ka nahuhuli? Naiimagine mo ba
ang pwedeng mangyari?
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Siguro natanong mo na ito minsanK Para
bagang wala namang konek sa iyong buhay
ang pagkamatay ni Hesus sa krusK Anong
saysay nito sa personal mong buhay? )So
what? May paki ba ito sa akin?) Ito ang
aalamin natin ngayonK

Si Jesus ay Anak ng Diyos,Marcos vCv4 na
nagkatawang taoK Ipinanganak siya sa
pamamagitan ng birheng si Maria,Lucas
vCB;4K Tulad ng taglay nating laman3
namuhay siya dito sa lupa ng hindi nagkasala
,Hebreo jCvG4K Ng siya ay humigit kumulang
'8 taon na siya ay nagsimula siyang
mangaral patungkol sa kaharian ng Diyos
,Mateo jCv;4K Ngunit maraming
sumalangsang sa kanya3 lalo na sa mga
relihiyosong tao ng kapanahunan niyaK Kaya
sila ay gumawa ng paraan upang maipako
siya sa krus ,Marcos vGCvj4K Ito ay nagyari ng
,'' AD4 halos vfE; taon na ang nakakaraanK

AK )Ang dami ko namang nagawang mabuti sa
iyo3 ikaw naman inuuwian ko3 ngayon lang kita
niloko3 over ka namanK)

BK )Pinagsisisihan ko na3 nararapat lang na
akody maparusahan3 patawarin mo akoK)

Kanino ka sa tingin mo maaawa?

Tama3 dun sa nagsisisi hindi dun sa
ginagawang parang suhol ang kanyang mga
)mabubuting) gawaK Kaya kung gumagawa
tayo ng kalikuan3 hindi ang pagsambit sa labi
natin ng mga )hallelujah)3 )praise the Lord)
ang magliligtas sa atinK

Gawa 'Cvf ,TLAB4 Kaya nga mangagsisi kayo3
at mangagbalik0loob3 upang mangapawi ang
inyong mga kasalanan3 upang kung
magkagayon ay magsidating ang mga panahon
ng kaginhawahang mula sa harapan ng
PanginoonF

Efeso BCE0f ,TLAB4E Sapagkadt sa biyaya kayody
nangaligtas sa pamamagitan ng
pananampalatayaF at itody hindi sa inyong
sarili3 itody kaloob ng DiosF f Hindi sa
pamamagitan ng mga gawa3 upang ang
sinoman ay huwag magmapuriK

Tama3 sa pamamagitan ng pananampalatayaK
Ang pananampalataya sa Diyos ay paniniwala
sa hindi nakikita ngunit totooK Hindi ito
pantasya3 dahil ang mga pangako ng Diyos ay
hindi kailanman mapapakoK Siya ay tiyak
nating masasandalanK Tutulungan ka niyang
labanan ang tuksoK Kalakip nito ay buhay na
walang hanggan kasama SiyaK Siya ang
magliligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan
,Tito vCB4K

Nawady magkita tayo sa langit balang arawK
Nawady maging totohanan ang iyong
pananampalataya at magpatuloy ka sa iyong
pagsunod sa yapak ni CristoK

Paano mo ito gagawin?

Saliksikin ang kalooban ng Diyos sa Bibliya at
ang Santong Espiritu Niya nawa ay sumaiyoK
AmenK

For more infoC
FreeChristianResourceKweeblyKcom
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