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   Ang pinakamalaking tanong na kinakaharap ng Simbahan ngayon ay hindi
Calvinism versus Arminianism, contemporary versus traditional, o ang King
James versus the New International translation of the Bible. Ang
pangunahing tanong na kinakaharap ng Simbahan ngayon ay kung ito ay
mabubuhay nang walang katotohanan.

Itinatag ng Diyos ang Simbahan bilang Haligi at Lupa ng katotohanan,
ngunit inangkop ng simbahan ngayon ang katotohanan ng Salita ng Diyos
upang mapanatili ang kaugnayan nito at pakikipagkaibigan sa mundo.
Sa 2 Timoteo 4:3-5 , sinabi ni Pablo na darating ang araw na ang mga
pseudo-Christians ay “hindi magtitiis ng magaling na aral, kundi
ilalayo ang kanilang mga tainga sa katotohanan, at babalik sa mga
katha.”
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Sa 2 Tesalonica 2:1-4 , tinukoy ito ni Pablo bilang “ang pagtalikod. ” Ang
pagtanggi sa Salita ng Diyos bilang ganap na katotohanan, at ang
pagyakap sa kasinungalingan ni Satanas, at ang gayong apostasya ay
susundan ng paghahayag ng Antikristo, ang pitong taon ng kapighatian, at
ang pagbabalik ni Jesu-Kristo bilang Hari ng mga Hari at Panginoon. ng
mga Panginoon.

Ang Kasaysayan ng Katotohanan sa Bibliya:

Ang Inaasahan ng Katotohanan – Genesis 3:15
Ang Pagkakatawang-tao ng Katotohanan – Juan 1:1-14
Ang Pagpapahayag ng Katotohanan – Mateo 28:18-20 , Efeso 2:20
Ang Pagpapanatili ng Katotohanan – 1 Timoteo 4:1 , Judas 1-24
Ang Pahayag ng Katotohanan – Pahayag 19:11-13

   Bagama't wala sa ating layunin na pigilan ang apostasiya, dahil itinakda ito
ng Diyos na maganap sa katapusan ng panahon ng simbahan, gaya ng
sinabi ni Judas, responsibilidad nating “masigasig na ipaglaban ang
pananampalataya na minsang ibinigay sa mga banal. .”

Ang ibig sabihin ng "paglaban" ay ipagtanggol ang mga doktrina ng
Pananampalataya ng Kristiyano, upang protektahan ang mga ito at
panatilihin ang mga ito para sa mga henerasyon sa likod natin.

   Ayon sa pinakahuling survey, ang Church of the 21 
st

 century ay mabilis na
lumiliit.

Sa karaniwan, sa lahat ng denominasyon, siyam na simbahan ang
nagsasara ng kanilang mga pinto bawat araw, at kahit na nagsimula ang
mga bagong simbahan, isang average na 3,500 katao ang umaalis sa
Simbahan araw-araw.
47% lamang ng mga nasa hustong gulang sa Amerika ang mga miyembro
ng isang lokal na simbahan, at higit sa 30% ng mga nasa hustong gulang
ay walang relihiyosong kagustuhan, at ang bilang na iyon ay dumoble
mula noong 2007.
Sa pangkalahatan, bumaba ang pagdalo sa simbahan ng humigit-
kumulang 20%   mula nang magkaroon ng takot sa Covid.
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Samakatuwid, ang pinakamalaking isyu na kinakaharap ng simbahan
ngayon ay hindi kung paano aakitin ang susunod na henerasyon sa isang
namamatay na denominasyon kundi kung paano ipagtanggol, protektahan,
at ipahayag ang mahahalagang doktrina ng tunay na ebanghelyo upang
mapangalagaan ito para sa susunod na henerasyon.

   Si Jude, isa sa apat na kapatid sa ama ni Jesus, ay nabuhay noong
panahon na ang Kristiyanismo ay sinasalakay sa pulitika mula sa
pamahalaang Romano at sa doktrina mula sa mga huwad na guro na
pumasok sa mga simbahan upang pawalang-bisa ang gawain ni Kristo.

Ang petsa para sa pagsulat na ito ay 68-70 AD, na nag-uugnay dito sa
ikalawang sulat ni Pedro.
Si Judas ang tanging Aklat sa Bagong Tipan na nakatuon sa paksa ng
apostasiya - ang sadyang pagtalikod sa ebanghelyo; ang katawan ng
katotohanang iyon na itinuro ni Jesucristo, na ipinasa sa mga Apostol, at
pagkatapos ay itinuro sa mga pinuno ng Simbahan.
Hinamon ni Jude ang mga pinuno ng Simbahan na magkaroon ng
seryosong pag-unawa sa mga pinahintulutan nilang magturo ng doktrina
ng Bibliya, dahil ang walang hanggang kaligtasan ng susunod na
henerasyon ay nakabitin sa balanse.

   Mula sa mga talata 4-16, inilista ni Judas ang 18 katangian ng isang
apostata. Hinati niya sila sa tatlong pangunahing kategorya:

1. "Mga taong hindi makadiyos" - Hindi makadiyos sa kanilang Ugali -
Vs. 4

Ang mga lalaking ito ay sadyang tumalikod sa Diyos, na may layuning
salungatin ang plano ng pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng pagsira sa
katotohanan ng Salita ng Diyos.
Sa Mateo 7 , sinabi ni Jesus na sila ay " nagdamit ng damit ng
tupa," ngunit sila ay "mga manunukob na lobo," na handang lamunin
ang mahihina sa espirituwal kasama ang kanilang mapanlinlang na
pagnanasa.
"Ang daan ni Cain" - bukas na paghihimagsik tungkol sa pagbibigay.
“Ang kamalian ni Balaam” – pag-ibig sa pera higit pa sa pag-ibig sa
Diyos.
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“Ang daan ni Korah” – tinanggihan ang mga hinirang na pinuno ng
Diyos.

2. “Pinapalitan ang biyaya ng Diyos sa kahalayan” – Di-makadiyos sa
kanilang pag-uugali – Vs. 4

Lasciviousness – ibig sabihin ay “wantonness” o “marumi” – isang
mahalay na pamumuhay na umabandona sa lahat ng hangganan – isang
estado ng pagiging lampas sa pakiramdam ng kahihiyan.
"Dumidumi sila sa laman" - kinukuha nila ang idinisenyo ng Diyos bilang
isang pagpapakita ng Kanyang larawan at binabaluktot ito upang
luwalhatiin ang kanilang mga sarili o upang ilihis ito para sa kanilang mga
pagnanasa.
"Hinahamak nila ang kapangyarihan" - nilalabanan nila ang anumang uri
ng pagpigil o paghihigpit sa kanilang bawal na pag-uugali - tinutukoy nila
ito bilang "paghusga."
Sila ay "nagsalita ng masama sa mga dignidad" - kahit na nanunuya
kay Satanas.
Ipinaalala ni Judas sa kanyang mga mambabasa na winasak ng Diyos ang
Sodoma at Gomorra dahil sa kanilang pagnanais para sa “kakaibang
laman,” e., homoseksuwalidad.
Tinukoy ni Jude ang mga lalaking ito bilang “mga ulap na walang tubig,
mga punong nasa huling bahagi ng taglagas na walang bunga,
dalawang beses na patay, na binunot ng mga ugat; nagngangalit na
mga alon sa dagat, na nagpapabula ng kanilang sariling
kahihiyan; mga bituing gumagala na para sa kanila ay nakalaan ang
kadiliman ng kadiliman magpakailanman."

3. “ Pagtanggi sa Panginoong Diyos, at sa ating Panginoong
Hesukristo ” – Di-makadiyos sa kanilang paniniwala – Vs. 4

Nilinaw ni Judas habang ang mga taong ito ay “kasangkot” sa Simbahan,
sila ay hindi “mga tunay na mananampalataya,” sapagkat sila
ay “nagkaila sa Panginoong Diyos, at wala sa kanila ang Espiritu!”
Kapag narinig ng isang tao ang katotohanan, tinanggap ang katotohanang
iyon, at pagkatapos ay tinanggihan ang katotohanang iyon, ginagawa
nilang walang kapangyarihan ang katotohanang iyon para iligtas sila.



Iniisip nila na sila ay malaya mula sa Batas ng Diyos at maaaring
mamuhay ayon sa kanilang sariling mga tuntunin, samantalang, sa
katunayan, sila ay bihag ng mga batas ni Satanas, at nakalaan sa walang
hanggang pagkawasak sa pagbabalik ni Jesus.

   Sinasabi ng Bibliya na ang apostasiya ay lalago at laganap bago matapos
ang kapanahunan ng Simbahan. ( Mat. 24:11 , 2 Pedro 3:3-4 , 1 Timoteo 4:1-
2 , 2 Tes. 2:3 )

Ang pagtalikod sa katotohanan ay ang batayan ng postmodern na
Simbahan ngayon, dahil sila ay "nagpapalago ng simbahan" sa
pamamagitan ng isang napaka-mapang-akit na relihiyon batay sa murang
biyaya at madaling paniwalaan.
Bagama't ang ating edad ay hindi ang unang nakakita ng ganitong
pagbabago sa kultura, ang ating edad ang UNANG nakakita sa pagtanggi
sa Salita ng Diyos bilang ang ganap na pamantayan ng tunay na
pananampalatayang nagliligtas.
Ang pagtalikod sa katotohanan ay ang ugat na kasalanan sa likod ng
kamakailang pag-atake ni satanas sa:
Ang kabanalan ng kasal - ang mga apostata ay hindi nagnanais ng mga
hangganan sa kanilang kahalayan.
Ang seguridad ng pamilya - nais ng mga apostata na sirain ang daluyan
ng katotohanan sa susunod na henerasyon.
Ang kabigatan ng ating pananampalataya - ang mga apostata ay hindi
naniniwala na ang isang mapagmahal na Diyos ay magpapahintulot sa
sinuman na magdusa.
Ang soberanya ng Diyos - itinatanggi ng mga apostata na kadalasang
ginagamit ng Diyos ang nakikita natin bilang "masama" upang isagawa
ang Kanyang ipinasiya na "banal" at "para sa ating ikabubuti."

   Paano “makikipaglaban” ang simbahan para sa pananampalataya
ngayon? Saan natin dapat ituon ang ating mga lakas at mga
mapagkukunan?

Sa halip na labanan ang tumataas na apostasiya, ang mga
mananampalataya ay dapat “ipaglaban ang katotohanan” sa pamamagitan
ng panghahawakang mahigpit sa pananampalatayang iyon na ipinasa sa
atin.
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Kung ang di-nakompromisong katotohanan ng Salita ng Diyos ay
ipapaabot sa susunod na henerasyon, ang mga magulang ay dapat na
gampanan ang kanilang bigay-Diyos na papel bilang espirituwal na
tagapagsangkap ng kanilang mga anak. ( Awit 78 )
Kung matututo ang ating mga anak kung paano manindigan nang matatag
sa kanilang pananampalataya sa gitna ng apostasiya, dapat itanim ng mga
magulang ang kanilang espirituwal na mga ugat sa kaibuturan ng mga
walang hanggang katotohanan ng Salita ng Diyos at pagkatapos ay
ihayag ang bunga ng kanilang mga pananalig sa buhay ng kanilang mga
anak.
Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Salita ng
Diyos, dahil ang isang salita mula sa Diyos ay mas makapangyarihan
kaysa sa lahat ng mga salita ng tao na pinagsama sa isa.
Samakatuwid, sa pagharap natin sa mga mahahalagang araw na ito sa
hinaharap, dapat nating matanto kung paano natin ipinamumuhay ang
ating buhay ngayon ang magiging huwaran para sa paraan ng
pamumuhay ng ating mga anak bukas.
Anuman ang sabihin ng iba, mga pinuno ng pamahalaan, mga guro, at
mga huwad na mangangaral; tiyakin natin sa ating mga anak na ang Salita
ng Diyos ay ganap na katotohanan na walang halong kamalian, dahil ito
ang tanging sandata natin laban sa apostasya sa ating panahon.
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