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    Sa nakalipas na 300 taon, nagkaroon ng sinasadya, sinadya,
sistematikong katiwalian ng katotohanan, maging ang paniwala ng
bagay na iyon bilang ganap na katotohanan.

Nakalulungkot, ang katotohanan tungkol sa halos lahat ng bagay ay
napinsala at binaluktot sa mga kasinungalingan upang wala nang
makatuwirang kahulugan.
Noong 1882, sinabi ng pilosopong Aleman na si Friedrich
Nietzsche, "Ang Diyos ay patay, at pinatay natin Siya."
Ang sabi ni Nietzsche kapag ang pundasyon ng katotohanan ay
naputol mula sa nahayag na pag-iral ng isang Banal at Soberanong
Diyos, ang katotohanan ay napapalitan ng kapangyarihan.
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Sa nakalipas na 300 taon, ang katotohanan tungkol sa paglikha at
operasyon ng mundo, ang katotohanan tungkol sa pinagmulan,
kahulugan, at layunin ng buhay, at ang katotohanan tungkol sa
kinabukasan ng mundong ito ay napalitan ng pseudointellectual-
theorizing ng mga nasa mga posisyon ng kapangyarihang pang-
akademiko at pampulitika.

Postmodernismo
"Isang intelektwal na pilosopiya ng buhay na

humahamon sa mga itinatag na layunin na katotohanan,
maging ang paniwala na mayroong ganap na katotohanan, na

may layuning mapanatili ang kanilang kapangyarihang intelektwal, pang
-ekonomiya at pampulitika sa mga tao."

 

Ang postmodernism ay unang ipinakilala sa Amerika sa
pamamagitan ng Ivy League Schools, pagkatapos ay sa mga
pangunahing kolehiyo, unibersidad, at seminaryo, at sa wakas ay sa
mga silid-aralan at pulpito.
Ang postmodernism ay sumabog sa Amerika noong 1925 sa labanan
sa pagitan ng salaysay ng Bibliya tungkol sa Paglikha at ng teorya ng
Ebolusyon ni Darwin.
Ang postmodernism ngayon ay ipinahayag kung ang isang fetus ay
isang tao, kung ang isang lalaki ay maaaring maging isang babae o
isang babae ay maging isang lalaki, o kung ang isang bata ay
maaaring matukoy ang kanilang kasarian.
Ang pagbaluktot ng katotohanan ay lumaganap din sa mga isyu sa
doktrina at teolohiko, habang ang mga postmodern na mangangaral
ngayon ay pinipilipit ang katotohanan ng Banal na Kasulatan upang
sabihin kung ano ang gusto nila, upang angkinin ang pagsang-ayon
ng Diyos para sa kanilang mga kasalanan.

Si Jesus ay isang mabuting tao na nagpakita ng magandang
halimbawa para sundin ng tao, ngunit hindi Siya tunay na
Diyos sa katawang-tao.
Ang lahat ng relihiyon ay mga landas patungo sa iisang Diyos.



Napakamapagmahal ng Diyos, hindi Niya kailanman
ipapadala ang sinuman sa impiyerno, kahit na mayroong
ganoong lugar.

Ang nagsimula bilang isang lihim na katiwalian ng katotohanan,
kabilang ang mga mahahalagang doktrina ng kaligtasan, ay naging
isang bukas na pagbaluktot ng katotohanan upang itulak ang agenda
ni Satanas sa pagkawasak ng mundo.
Nakalulungkot, karamihan sa mga pangunahing evangelical
denominations ay sumusuporta na ngayon sa agenda na iyon.
Ayon kay Merriam-Webster, ang pervert ay: “Ang maging sanhi ng
pagtalikod o pagtalikod sa kung ano ang mabuti, totoo, o tama
sa moral, o mula sa karaniwang ginagawa at tinatanggap.”
Sa ngayon, napakaraming tao sa mga posisyon sa pamumuno,
kasama na sa mga pulpito ng bansa, na ang tanging layunin ay sirain
ang mabuti at totoo, iligaw at linlangin ang mga tao sa pamamagitan
ng sadyang maling pagpapakahulugan sa katotohanan ng Salita ng
Diyos upang itaguyod ang kanilang makamundo at hindi makadiyos.
ideolohiya.
Dalawang libong taon na ang nakalilipas, tinawag ni Judas ang mga
baluktot na ito, “Mga Apostata,” yaong mga nakarinig ng
katotohanan, at yumakap sa katotohanan, ngunit pagkatapos, dahil
sa ayaw nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan, tumalikod
sila sa katotohanan at yumakap sa kasinungalingan ni Satanas.

1. Verse 4 – “Mga taong di-makadiyos, na ginagawang kahalayan
ang biyaya ng Diyos at itinatatwa ang iisang Panginoong Diyos
at ang ating Panginoong Jesu-Kristo.”

Sinasabi ng mga apostata, dahil iniligtas tayo ng Diyos sa
pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya, malaya tayong
magpatuloy sa ating mga kasalanan, nang walang kahihiyan,
sapagkat minsang naligtas ay laging naliligtas.
Sa Roma 6 , sinabi ni Apostol Pablo na ang gayong ideya ay
kalokohan. “Paano tayong mga namatay sa kasalanan ay
mabubuhay pa rito?”
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Ang mahalagang katibayan ng ating bagong kapanganakan ay na, sa
paglipas ng panahon, ang ating pagnanais para sa kasalanan ay
mapapalitan ng ating pagnanais na matulad sa larawan ni
Kristo. Bago tayo isilang muli, tayo ay patay na sa ating mga
pagsuway at kasalanan. Sa sandaling tayo ay isinilang na muli, tayo
ay nagiging patay sa mga pagsuway at kasalanan at nabubuhay sa
katuwiran ni Kristo.
Ang mahahalagang katibayan ng ating kaligtasan (pagbabagong-
buhay) ay kinabibilangan ng:

Isang Bagong Kamalayan sa kasalanan - agarang
paniniwala ng Banal na Espiritu kapag naiisip natin ang
pagsuway sa Diyos.
Isang Bagong Pagkagutom para sa Salita ng Diyos – ang
lakas na natatanggap natin sa pagbabasa ng Salita ng Diyos
ay magiging mas mahalaga sa atin kaysa sa pagkain.
Isang Pagnanais para sa Isang Nagbagong Buhay – ang
mga saloobin at pagkilos ng buhay na minsan ay tinukoy sa
atin ay hindi na nakakaakit sa atin.
Isang Pagtaas sa Pagsubok - kahit na mula sa loob ng
aming sariling pamilya.
Isang Mas Malalim na Pag-ibig para sa iba pang mga
Kristiyano - sila ay naging aming walang hanggang pamilya.
Isang Pagnanais na sabihin sa iba ang tungkol kay Kristo
- kahit papaano, gusto nating maging handa na ibahagi ang
ating pananampalataya kapag may pagkakataon.

Karamihan sa mga tao ay hindi isusuko ang kanilang buhay sa
pagka-Panginoon ni Kristo dahil ayaw nilang talikuran ang kanilang
partikular na kasalanan.

2. Verse 12 – “ Ito ay mga batik sa inyong mga kapistahan; habang
sila ay nagpipistang kasama mo nang walang takot, na
naglilingkod lamang sa kanilang sarili.”



Ang mga tunay na mananampalataya ay gagawin ang lahat sa abot
ng kanilang makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng
pananampalataya sa bigkis ng kapayapaan. Gayunpaman, gagawin
ng isang apostata ang lahat ng kanilang makakaya upang matawag
ang pansin sa kanilang sarili at hatiin ang pagsasama.
" Mga ulap na walang tubig" - walang nagbibigay-buhay na
pagkain, ngunit hinaharangan nila ang araw sa mga gustong
magpainit sa init nito.
"Mga puno ng Late Autumn na walang bunga" - hindi natanggap
ang Banal na Espiritu, hindi nila mapangalagaan ang kanilang sarili,
lalong hindi nagbibigay ng lakas para sa iba.
"Dalawang beses na patay, nabunot ng mga ugat" - na
tinanggihan ang biyaya ng Diyos ay patay pa rin sila sa kanilang mga
kasalanan. Sa muling pagparito ni Hesus, bubunutin Niya sila
hanggang sa mga ugat at itatapon sa apoy ng impiyerno.
"Nagngangalit na mga alon ng dagat," - Ang mga apostata ay
palaging umuungal tungkol sa isang bagay, ngunit ang tanging bagay
na ginagawa nila ay ang bula ng kanilang kahihiyan at ang dumi na
kanilang pinupukaw.
"Mga Wandering Stars" - sila ay bumangon sandali at nilinlang ang
marami sa kanilang pseudo gospel, ngunit kapag sila ay nasunog,
sila ay naglalaho sa panlabas na kadiliman magpakailanman.

3. Verse 16 – “ Ang mga ito ay mga mapagreklamo, madaing,
lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pita; binibigkas nila
ang malalaking salita, nambobola ang mga tao upang makakuha
ng pakinabang.”

Dahil hindi nila natanggap ang kapuspusan ng Banal na Espiritu,
hindi sila nasisiyahan sa anumang bagay, ngunit ayaw nilang
gumawa ng anumang bagay upang baguhin ang kanilang buhay.
Sinabi ni Pablo kay Timoteo, “Lagi silang nag-aaral, ngunit hindi
sila kailanman makakarating sa kaalaman ng katotohanan.”

4. Verse 19 – “ Ang mga ito ay mga taong mahilig sa laman, na
nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi, na walang Espiritu.”



Bagaman maaaring kabilang dito ang seksuwal na pagnanasa, ang
salitang sensual ay naglalarawan sa isang tao na nabubuhay lamang
para sa kung ano ang maaari nilang makuha sa buhay upang
matugunan ang kanilang makalamang pagnanasa. Umiikot ang
buhay sa kanila – ang kanilang motto ay, “Kung masarap sa
pakiramdam, gawin mo,” o, “Paano magiging mali kung tama ang
pakiramdam?”
Ito ay tahasang hedonismo, ang tunay na pag-ibig sa sarili, dahil
palagi nilang iniisip ang mga bagay na makalaman, makalaman, o
makamundong mga bagay.
Iniisip ng mga taong ito na sila ay naligtas sa pamamagitan ng
kanilang pandiwang pagpapahayag ng pananampalataya sa isang
maling ebanghelyo, ngunit walang Espiritu; hindi sila.
Iniisip ng mga taong ito na sinasamba nila ang Diyos sa
pamamagitan ng kanilang pisikal, mental, at emosyonal na
pagpapahayag ng papuri sa kanilang maling konsepto tungkol sa
Diyos, ngunit hindi tinatahanan ng Banal na Espiritu; hindi sila.

Paano makitungo sa mga apostata:
Lucas 19:13 – “Manakop hanggang sa Siya ay dumating!” Itigil
ang pag-ungol sa pagkawala ng aming paraan ng pamumuhay, at
puhunan ang iyong oras sa pagdadala ng iba kay Kristo.
Judas 3 – “Masiglang Ipaglaban ang Pananampalataya!” Dapat
nating sabihin sa mga tao sa malinaw na mga salita hanggang sa
matanggap nila si Jesu-Kristo bilang kanilang Tagapagligtas at
Panginoon, hindi nila malalaman ang tunay na kahulugan ng buhay
na ito, ni hindi sila magkakaroon ng anumang pag-asa ng buhay na
walang hanggan.
1 Pedro 3:15 – “Pangbanalin ninyo ang Panginoon sa inyong
mga puso, at laging handang magbigay ng sagot sa bawat tao
na magtatanong sa inyo ng dahilan ng pag-asa na nasa inyo,
nang may kaamuan at takot.” Ang layunin ng buhay na ito ay
magdala ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos, at ang
pinakadakilang karangalan na ibinibigay natin sa Kanya ay ang
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payagan ang Banal na Espiritu na gamitin tayo upang dalhin ang
isang nawawalang kaluluwa kay Hesus.


