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   Ang Sulat ni Judas ay isinulat 70 taon pagkatapos ng muling
pagkabuhay ni Jesucristo. Ngunit dahil kinasihan ito ng Banal na
Espiritu, ang sulat na ito ay nagbibigay ng perpektong paglalarawan ng
espirituwal na kalagayan ng simbahan sa mga huling araw ng panahon
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ng simbahan at, samakatuwid, isang perpektong larawan ng simbahan
ngayon.

Isinulat ng isang pinuno ng SBC, “Ang mga tao ng Diyos ay
nahahati sa henerasyon, pamamaraan, at espirituwal. Hanggang
sa Amerika at karamihan sa Kanluraning daigdig, tayo ay nasa
gitna ng malaking apostasya, at ang nakababahalang paghina
ng evangelicalism.”
Ang tumalikod sa tunay na pananampalataya at yakapin ang mga
kasinungalingan ni Satanas ay tinatawag na Apostasiya, at habang
ito ay palaging problema sa simbahan, ito ang pangunahing
problema sa simbahan ngayon, ngunit hindi ito tinutugunan bilang
ang seryosong problema nito.
Ang isang apostata ay hindi lamang isa pang di-mananampalataya o
isang backslider na namumuhay sa pagsuway. Ang isang apostata
ay isang taong nagpahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesu-
Kristo bilang kanilang Tagapagligtas, namuhay tulad ng isang
mananampalataya sa loob ng ilang panahon, at nagdiwang ng
Hapunan ng Panginoon na parang mga mananampalataya ngunit
sinasadya at sinasadyang umalis sa simbahan at yumakap sa isang
huwad na uso ng pananampalataya. sa doktrina ng mga demonyo.

   Binalaan ni Jesus ang Kanyang mga disipulo tungkol sa pag-usbong
ng mga huwad na guro, tulad ng ginawa nina Apostol Pablo, Pedro, at
Juan. Mga 70 taon pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo,
sinabi ni Judas na narito ang mga huwad na guro, at inaakay nila ang
mga hindi pa espirituwal na gulang palayo sa tunay na
pananampalataya.

Ang ibig sabihin ng pakikipaglaban ay ipagtanggol ang
mahahalagang doktrina ng Pananampalataya ng Kristiyano, na
kasama sa Kredo ng mga Apostol.
Sinabi ni Judas na sila ay ipinasa sa mga Apostol sa pamamagitan
ng tinig ni Jesucristo, at ang Banal na Espiritu ay nagbigay
inspirasyon sa kanila na isulat ang mga ito sa kung ano ang kilala
natin bilang Banal na Kasulatan.



Ang mga ito ay hindi maaaring iakma o baguhin sa pinakamaliit na
paraan, dahil ang paggawa nito ay makokompromiso ang buong
katawan ng katotohanan.
Ang gayong pagtalikod sa katotohanan ay napakalaganap ngayon,
dahil sa mga pangyayaring makahulang nahuhulog sa lugar, ito ay
maaaring ang "pagtalikod," inilarawan ni Apostol Pablo sa 1
Tesalonica 2:1-4 , na mauuna sa pagdagit ng simbahan na
sinusundan ng paghahayag ng ang Antikristo.

"Sa espiritu ng Antikristo na napakalinaw, ang Antikristo mismo ay dapat
na malapit, na nangangahulugang ang tunay na Simbahan ni Jesucristo
ay malapit nang umalis dito!"

   Sa talatang 2, sinabi ni Judas na ang mga tunay na tumatanggap kay
Jesu-Kristo bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon ay “Tinawag,
Pinabanal, at Iniingatan” sa pamamagitan lamang ng kanilang
pananampalataya, kay Kristo lamang. Gayunpaman, hinimok niya tayo
na hawakan ang tunay na pananampalataya na ibinigay sa atin sa
pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng:

Verse 20 – “Patibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong
pinakabanal na pananampalataya,” – sa 2 Pedro 1:5-7 , inilista ng
Apostol ang pitong katangian na dapat idagdag ng mga Kristiyano sa
ating pananampalatayang nagliligtas sa pamamagitan ng ating
patuloy na pag-aaral ng Salita ng Diyos: birtud, kaalaman, pagpipigil,
pagtitiis, kabanalan, kabaitan sa kapatid, at pag-ibig.
Verse 20 – “Praying in the Holy Spirit,” – sa Roma 8:26-29 , tiniyak
sa atin ni Apostol Pablo na ang Banal na Espiritu na nananahan sa
atin, ay nagbibigay kahulugan sa mga pagnanasa ng ating puso, at
ipinapahayag ang mga hangarin na iyon sa Diyos Ama, na gagawa
ng lahat ng bagay nang sama-sama para sa ating ikabubuti at sa
Kanyang kaluwalhatian.
Verse 21 – “panatilihin ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos,” –
 Sa Juan 15:9-10 , sinabi ni Jesus na dapat tayong lumakad sa
Kanyang pag-ibig at mamuhay sa pag-asam na paulanan ng

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Thess%202.1-4
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Pet%201.5-7
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%208.26-29
https://biblia.com/bible/nkjv/John%2015.9-10


sariwang pagbuhos ng pag-ibig ng Diyos anumang oras. Ang
pagbuhos ng mga pagpapala ng Diyos ay naghihintay sa ating buong
pagtatapat.
Verse 21 – “ Naghahanap ng awa ng ating Panginoong Jesu-
Cristo hanggang sa buhay na walang hanggan,” upang mabuhay
sa pag-asa ng pagdagit ng simbahan, dahil ito ay maaaring mangyari
anumang sandali.

   Ang pinakamahalagang doktrina ng ating kaligtasan ay ang ating
walang hanggang katiwasayan, na tinatawag na Pagtitiyaga ng mga
Banal, ang katotohanan sa Bibliya na nagsasabing kapag tayo ay
naligtas, tayo ay naligtas magpakailanman, o sa negatibong pananalita,
kapag tayo ay naipanganak na muli, tayo hindi maaaring ipanganak, o
kapag natanggap na natin ang regalo ng Diyos na buhay na walang
hanggan, hindi na ito maaaring alisin.

Kung wala ang pinagpalang katiyakan ng tiyaga ng mga Banal,
maging bilang mga Kristiyano, wala tayong batayan para sa tunay na
kagalakan ngayon o anumang pag-asa para sa walang hanggang
bukas.

Sa buong Bagong Tipan, sinasabi sa atin kung gusto nating
maging isang tunay na mananampalataya kay Jesu-Cristo,
dapat nating gawin ang tatlong bagay: "Itanggi ang ating
sarili, pasanin ang ating krus, araw-araw, at sumunod kay
Jesus." ( Mateo 16:24 )
Pagkatapos, upang lumago sa biyaya at kaalaman ng
Panginoong Hesus, may mga mahahalagang doktrina na
dapat nating paniwalaan at ilapat sa ating buhay, upang hindi
tayo matulad sa mundong ito kundi magbago sa pamamagitan
ng pagbabago ng ating isipan.

Gayunpaman, paano kung walang katiyakan na kung gagawin natin
ang lahat ng ating makakaya upang isuko ang ating sarili sa
Panginoon ni Kristo, ngunit hindi natin lubos na nasusukat sa isang
lugar o sa iba pa, makatitiyak pa rin tayo sa ating tahanan sa langit?
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Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay hindi batay sa ating
memorya ng ilang karanasan sa relihiyon na naranasan natin
maraming taon na ang nakararaan.
Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay nakabatay sa natapos na
gawain ni Kristo para sa ating mga kasalanan 2000 taon na
ang nakakaraan, at ang gawain ng Banal na Espiritu sa ating
buhay ngayon.

Kung ang ating kaligtasan ay hindi lamang sa biyaya ng Diyos, sa
pamamagitan lamang ng ating pananampalataya, at kay Kristo
lamang, hindi tayo tunay na naligtas.
Kahit na gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang maging
tapat na mga disipulo ni Kristo at tapat na mga lingkod ng Diyos,
kung hindi Niya tayo hahawakan, iingatan, iingatan, papabanalin, at
ihahanda na luwalhatiin tayo, hinding-hindi natin magagawa ang
lahat. ang mga bagay na iyon para sa ating sarili. Samakatuwid, ang
ating walang hanggang seguridad ay pinag-uusapan.
Gayunpaman, ang katiyakan ng ating walang hanggang kaligtasan
ay hindi nakasalalay sa atin, bagkus ito ay nakasalalay sa Isa na
tumawag sa atin sa Kanyang sarili, at gaya ng sinabi ni Pablo sa 1
Tesalonica 5:24 , “ Tapat ang Isa na tumawag sa atin, at kaya
isasakatuparan ba Niya ito!”
Kaya, tingnan ang Judas 24-25 : “ Ngayon sa Kanya na makapag-
iingat sa inyo sa pagkatisod, at upang iharap kayo na walang
kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may labis
na kagalakan, sa Diyos na ating Tagapagligtas, na tanging
marunong, maging kaluwalhatian at kamahalan, kapangyarihan
at kapangyarihan, ngayon at magpakailanman.  Amen”

   Ang talatang ito ay tinatawag na "doxology,"

Ang ibig sabihin ng logos ay “salita.”
Ang ibig sabihin ng Doxa ay "papuri."
Ang Bibliya ay puno ng mga paputok na salita ng pagpupuri sa Diyos
– sa mga salmo, nang umawit ang mga anghel sa pagsilang ng
Panginoon, at nang purihin ng mga tao si Jesus nang Siya ay
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sumakay sa Jerusalem. Sinimulan o tinapos ni Apostol Pablo ang
kanyang mga sulat sa isang mahusay na doxology.
Kaya, sa pagsulat tungkol sa mga naging biktima ng mga
kasinungalingan ni Satanas, isinara ni Jude ang kanyang liham sa
pamamagitan ng pagtiyak sa kanyang mga mambabasa ng
dalawang bagay:

“Ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa atin mula sa
pagkatisod,” – kayang iligtas tayo ng Diyos – Siya ay kayang
pigilan tayo na mabihag ng mga kasinungalingan ni Satanas.

Sa nakikita kung ano ang nangyayari at kung ano ang
hindi nangyayari sa simbahan at sa mundo ngayon,
malamang na mag-isip tayo kung gaano katagal
maghihintay ang Diyos.
Ang totoo, pahihintulutan ng Diyos na magpatuloy ang
mundong ito hanggang sa ang huling makasalanan ay
tawagin, pinabanal, at iningatan, tulad natin ngayon.
Juan 6:37-39 “ Lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama
ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa
anumang paraan ay hindi ko itataboy… na sa lahat
ng ibinigay niya sa akin ay hindi ako mawawalan ng
anuman.”
Maaaring tayo ay nabubuhay sa araw ng dakilang
“pagtalikod,” at tayo ay nalantad sa panlilinlang ng
diyablo ngayon sa mga paraan na hindi natin akalaing
posible.
Gayunpaman, hindi tayo nanganganib sa mga
kasinungalingan ng diyablo, at samakatuwid ay hindi
tayo nanganganib sa walang hanggang kapahamakan,
sapagkat kayang panatilihin ng ating Diyos ang ating
ipinagkatiwala sa Kanya laban sa Araw na
iyon. ( Filipos 1:6 )

“Ngayon sa Kanya na makapaghaharap sa inyo na walang
kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may
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labis na kagalakan,” – Nagagawa Niya tayong iharap sa
Kanyang mga hukbo sa langit bilang mga tropeo ng
Kanyang biyaya.

Ngayon tayo ay nakatayo sa biyaya ng Diyos. Ngunit
sa lalong madaling panahon, tayo ay tatayo sa
kaluwalhatian ng Diyos, dahil ipapakita Niya tayo bilang
mga halimbawa ng ginawa ng Kanyang biyaya, at
gagawin Niya ito nang may malaking kagalakan.
Zefanias 3:17 – “Ang Panginoon mong Diyos ay
magagalak sa iyo nang may kagalakan. Magagalak
siya sa iyo sa pag-awit."
At ang pinakamagandang balita ay walang
makapaghihiwalay sa atin mula sa pakikisama sa
Kanya magpakailanman.
Juan 10:27 – “Dinirinig ng Aking mga tupa ang
Aking tinig… Ibinibigay Ko ang buhay na walang
hanggan, at hindi sila malilipol kailan man…at hindi
sila aagawin ng sinoman sa aking kamay.”

https://biblia.com/bible/nkjv/Zeph%203.17
https://biblia.com/bible/nkjv/John%2010.27

