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Taimtim na Paglalaban para sa Pananampalataya
“Panghawakan ang Katotohanan sa Gitna ng

Apostasiya!”
Judas 1-25

Wayne J. Edwards, Pastor
   Ayon sa Bagong Tipan, ang pangunahing layunin ng Simbahan ay:

Ipahayag ang maliwanag na katotohanan ng isang Banal, walang
katapusan, ngunit personal na Diyos na ang Manlilikha at
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Tagapagtaguyod ng lahat ng bagay, at sa:
Ipahayag ang ebanghelyo ni Jesucristo sa kapangyarihan ng Banal
na Espiritu, kung saan ang isang makasalanan ay maaaring
makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang ipinahayag
na pananampalataya sa Persona at gawain ni Jesu-Kristo.

   Ayon sa isang kamakailang survey ng Gallup, ang porsyento ng mga
Amerikano na naniniwala sa Diyos ay bumaba sa pinakamababa.

Ang mga Amerikano ay tumalikod sa Diyos sa isang kamangha-
manghang bilis, at ang mga pag-atake sa mga Kristiyano ay halos
triple sa huling apat na taon.
Ang mga batayan ng Pananampalataya ng Kristiyano ay tinanggal
mula sa ating mga pampublikong paaralan, at bilang isang resulta,
tayo ngayon ay nagtataas ng isang henerasyon na walang anumang
moral na pundasyon.
Noong unang panahon, ang Amerika ay kilala bilang isang bansang
Kristiyano, ngunit ngayon ang karamihan sa ating lipunan ay
hayagang laban sa pananampalatayang Kristiyano.

   Nabigo ang ating mga ninuno na sumunod sa mga babala:

“May isang makamundong uri ng Kristiyanismo na marami ang
mayroon at nag-iisip na mayroon silang sapat; isang murang
Kristiyanismo na hindi nakakasakit ng sinuman, hindi
nangangailangan ng sakripisyo: wala itong halaga at wala itong
halaga.” –JC Ryle, Anglican na obispo noong 1800s
Ang pangunahing panganib na haharapin sa darating na siglo
ay ang relihiyong walang Espiritu Santo, Kristiyanismo na
walang Kristo, kapatawaran na walang pagsisisi, kaligtasan na
walang pagbabagong-buhay, pulitika na walang Diyos, langit na
walang impiyerno.” –William Booth – unang bahagi ng 1900s.
"Ang Kristiyanismo na walang buhay na Kristo ay hindi
maiiwasang Kristiyanismo na walang pagkadisipulo, at ang
Kristiyanismo na walang pagkadisipulo ay palaging
Kristiyanismo nang walang Kristo." – Dietrich Bonhoeffer – 1920s



“Ang Simbahan ay dumanas ng hindi mabilang na pinsala sa
mga kamay ng mga taong may mabuting layunin ngunit naligaw
ng landas na naniniwalang mas alam nila ang tungkol sa
pagpapatakbo ng gawain ng Diyos kaysa kay Cristo at ng
Kanyang mga apostol. Sa halip na pagbutihin ang pattern ng
Bibliya, ang mga pragmatikong kasangkapan na ito ay, isa at
lahat, ay naging hadlang sa mabisang pagpapahayag ng
katotohanan sa Bibliya, at binago nila ang banal na planong
istraktura ng Simbahan ng Bagong Tipan na kung babalik ang
mga apostol sa lupa ngayon, halos hindi nila makikilala ang
simbahan sa ngayon bilang isang bagay na katulad ng nilayon
ng Bibliya na maging sila.” –A. W. Tozer noong 1950s

   Dahil sa paraan na nakompromiso ang ebanghelyo, ang mga
Kristiyano ngayon ay walang espirituwal na pag-unawa upang
malaman kung sila ay nakikinig sa isang huwad na guro – hindi pa nila
sapat ang narinig tungkol sa tunay na ebanghelyo upang maunawaan
kapag nakarinig sila ng kasinungalingan.  

Gayunpaman, kung paanong ang mga nauna sa atin ay sasagutin
kay Jesus dahil sa hindi pag-iingat ng katotohanan sa kanilang
panahon, gayundin ang mga espirituwal na pinuno ngayon ay
kailangang managot kay Jesus para sa nakompromisong ebanghelyo
na ibinibigay natin sa ating mga anak ngayon, at kabilang dito ang
mga magulang bilang pati mga pastor.
Habang nahaharap tayo sa maraming seryosong isyu ngayon –
globalismo, pasismo, woke-ism, at kanser ng teolohiko liberalismo,
kung gusto nating ipagpatuloy ang tunay na ebanghelyo sa susunod
na henerasyon, ang isyu na dapat pagtuunan ng pansin ng
Simbahan ay ihanda ang ating mga anak na hindi upang mamuhay
lamang sa masamang kulturang ito ngunit maligtas mula rito sa
pamamagitan ng kanilang ipinahayag na pananampalataya kay
Jesucristo bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon.
"Kung hindi tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga
anak kung paano makilala ang katotohanan tungkol sa
Panginoong Jesus, hinahayaan nilang bukas silang maniwala sa
mga kasinungalingan tungkol sa Kanya." – Pastor Wayne



“Kung palalakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak na
maging mahusay na mga doktor, abogado, atleta o musikero,
ngunit hindi nila sinasanay ang kanilang mga anak na
parangalan sila at sundin ang Diyos, nabigo sila.” –Voddie
Baucham

   Si Jude ay isa sa apat na kapatid sa ama ni Jesus. Habang
ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kapatid ni Santiago, na
nagpakilalang isa sa mga apostol ni Jesus, tinukoy ni Judas ang
kanyang sarili bilang isang “lingkod” ni Jesus, dahil hindi siya
naniniwala na si Jesus ang Mesiyas hanggang sa nakita niya ang
Kanyang binuhay-muling katawan.

Isinulat ni Jude ang kanyang sulat noong mga 68-70 AD - ang
Kristiyanismo ay sinasalakay sa pulitika mula sa Pamahalaang
Romano at sa doktrina mula sa mga huwad na guro na nakapasok
sa mga indibidwal na simbahan.
Yamang mga 30 taon na ang nakalipas mula nang umakyat si Jesus
pabalik sa langit, at karamihan sa mga apostol ay namartir, ang
Kristiyanismo ay nawawala ang paunang momentum nito.

Ang sulat ni Jude ay hikayatin ang ika-2 
henerasyon

 ng mga pinuno ng
simbahan na manindigan nang matatag; na isulong ang kanilang
pakikipaglaban para sa tunay na ebanghelyo, o ang kilusan ay
magtatapos sa apostasiya,

Ang “Apostrepho” ay sadyang lumihis sa tunay na
pananampalataya, o sa totoong ebanghelyo, at yakapin ang
kasinungalingan ni Satanas na may isa pang ebanghelyo.

Habang inilalarawan ng Aklat ng Mga Gawa ang simula ng
kapanahunan ng simbahan, ang sulat ni Judas ay naglalarawan sa
katapusan ng kapanahunan ng simbahan, ang kapanahunan ng
Apostasia, ang kapanahunan kung saan tayo nabubuhay, na
pinatutunayan ng masa ng mga tao na tumalikod sa tunay na
pananampalataya at ngayon ay yumakap sa kasinungalingan.



Sa 2 Tesalonica 2:3 , tinukoy ni Apostol Pablo ang
pangyayaring ito bilang ang dakilang “pagtalikod” na mauuna
sa pagdagit ng Simbahan.
Sa Mateo 24 – sinabi ni Jesus na babangon ang mga huwad
na guro.
Sa 2 Timoteo 4:1-5 – sinabi ni Pablo na lilitaw ang mga huwad
na guro.
Sa 2 Pedro 2:1 - Sinabi ni Pedro na babangon ang mga
huwad na guro.
Sa 1 Juan 4:1-3 – sinabi ni Juan na babangon ang mga
huwad na guro.
Sa Jude 1 , sinabi ni Judas, “dumating na sila!”

Ang pinakamalaking isyu na kinakaharap ng simbahan ngayon ay
hindi kung paano aakitin ang susunod na henerasyon sa isang gusali
o makiisa sa isang namamatay na organisasyon o
denominasyon. Ang pinakamalaking isyu na kinakaharap ng
simbahan ngayon ay kung ito ay mabubuhay nang walang
pangangalaga at pagpapahayag ng tunay na ebanghelyo, at ang
sagot ay, “HINDI!”
Ang terminong “minsan na ibinigay sa mga banal” ay
nangangahulugang inihatid ni Jesus ang buong ebanghelyo sa mga
Apostol nang sabay-sabay,” na nangangahulugang walang
maidaragdag o maaalis nang hindi nakompromiso ang buong
katotohanan.
Sa 1 Mga Taga-Corinto 15:1-3 , tinukoy ni Apostol Pablo ang buong
ebanghelyo bilang:

“Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon
sa Kasulatan, at na Siya ay inilibing. At na Siya ay muling
nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga Kasulatan.”

Itinatag ng Diyos ang Simbahan bilang “haligi at saligan” ng
katotohanan, ngunit ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay hindi ang
pangunahing pokus ng kontemporaryong simbahan, kaya naman
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karamihan sa mga miyembro ng simbahan ngayon ay walang
espirituwal na pag-unawa upang mapanatili sila mula sa apostasiya.

   Sa unang talata, tinawag ni Judas ang mga sinusulatan niya
bilang “yaong mga tinawag, pinabanal ng Diyos Ama, at iniingatan
kay Jesucristo.” Sa paggawa nito, tinukoy niya ang kasalukuyang
kalagayan ng bawat tunay na born-again na mananampalataya kay
Jesu-Kristo.

“Tinawag” – Ang salitang Griyego ay nangangahulugang anyayahan
o ipatawag.

"Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag
kayo sa pakikisama ng kanyang Anak na si Jesu-Cristo na
ating Panginoon." 1 Corinto 1:9
“Sapagkat naparito ang Anak ng tao upang hanapin at
iligtas ang nawala.” Lucas 19:10

“ Pinabanal ng Diyos Ama” – “Pinabanal” ay nangangahulugang
dalisayin sa kasalanan, ibig sabihin, gawing banal at ibinukod para
sa paggamit ng Diyos.

Ang Araw ng Sabbath ay pinabanal ng Diyos at inilaan para sa
mga tao na dumalo sa mga serbisyo sa tabernakulo o templo,
na pinabanal din, gayundin ang mga kasangkapan at mga
kagamitang ginagamit sa mga serbisyo ng pagsamba.
Si Jesus ay pinabanal ng Ama, at samakatuwid, ang bawat
ipinanganak na muli na mananampalataya kay Jesus ay
pinabanal ng Diyos Ama.
Tayo ay pinabanal noong tayo ay isinilang muli sa
pamamagitan ng Espiritu Santo.
Tayo ay pinabanal sa pamamagitan ng presensya ng Banal na
Espiritu.
Tayo ay magiging banal kapag tayo ay inalis sa masamang
mundong ito at dinala sa langit.
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“Preserved in Jesus Christ” – Ang salitang Griyego na isinalin sa
ating mga Bibliya bilang napanatili ay nasa aorist tense, na
nangangahulugang ito ay isang tuluy-tuloy na proseso.
Ang tunay na born-again na mananampalataya ay kasing
katiwasayan kay Jesu-Cristo na parang nasa Kanyang presensya na,
dahil kapag tayo ay naligtas sa pamamagitan lamang ng biyaya sa
pamamagitan lamang ng ating pananampalataya, at kay Kristo
lamang, wala tayong magagawa upang madagdagan o mabawasan
ang paglingap ng Diyos sa ating buhay, ni wala tayong magagawa
para baguhin o maapektuhan ang ating perpektong katayuan kay
Kristo.
Ang layunin natin sa buhay ay mamuhay hanggang sa antas ng
katuwiran na ibinilang sa atin ng Diyos noong tinanggap natin si
Jesu-Kristo bilang ating Tagapagligtas at Panginoon

   Sinabi nina Jesus, Paul, Pedro, at Juan na darating ang araw na si
Satanas ay magpapalakas ng kanyang pag-atake sa ebanghelyo, sa
mga nangangaral nito, at sa mga naniniwala dito, at na ang mga huwad
na guro ay aakay sa marami na tumalikod sa tunay. ebanghelyo at
yakapin ang kasinungalingan ni Satanas na may iba pang mga paraan
upang maligtas.

Sinabi ni Jesus, Paul, Pedro, at Juan na darating ang araw na iyon.
Sinabi ni Judas, “narito na ang araw na iyon,” sila ay “gumapang
nang hindi napapansin,” at makakasama natin sila hanggang sa
pagdagit ng Simbahan, at pagkatapos ay kasama ng mga
tumanggap kay Kristo bilang kanilang Tagapagligtas sa panahon ng
Kapighatian.
Sa muling pagparito ni Hesus ay Kanyang matatalo at lilipulin si
Satanas at ang lahat ng kanyang mga tagasunod. Ang mga maka-
Diyos ay mapupunta sa langit magpakailanman, ang mga hindi
maka-Diyos ay masusunog sa impiyerno magpakailanman, at tayo
ay maghahari kasama ni Hesus bilang Hari ng mga Hari at
Panginoon ng mga Panginoon magpakailanman, sa mundong
walang katapusan, Amen!  

 


