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      Kung iingatan ng mga Kristiyano ngayon ang mahahalagang
doktrina ng Pananampalataya ng Kristiyano mula sa mga erehe at
magkaroon ng sapat na ebanghelyo na maipapasa sa susunod na
henerasyon, dapat talikuran ng bawat ipinanganak na muli na
mananampalataya kay Jesu-Kristo ang kanilang makasariling pantasya
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ng paghahanap ng katuparan sa mga bagay. ng mundong ito, at
makiisa sa lahat ng mananampalataya sa labanan para sa
katotohanan.

Gayunpaman, habang tiyak na ginagamit ni Satanas ang mga tao
upang isagawa ang kanyang agenda, gaya ng sinabi ni Apostol
Pablo sa Efeso 6:10-20 , “Hindi kami nakikipagbuno sa laman at
dugo,” ngunit sa halip ay ang masasamang kapangyarihan sa likod
nila.
Samakatuwid, gaya ng sinabi ni Pablo sa 2 Corinto 10:4ff , “Ang
mga sandata ng ating pakikidigma ay hindi makalaman kundi
makapangyarihan sa Diyos para sa pagbagsak ng mga kuta,
pagbagsak ng mga argumento at bawat matataas na bagay na
nagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos, na ipinapasok ang
bawat pag-iisip. pagkabihag sa pagsunod kay Kristo.”
Bawat henerasyon ng mga Kristiyano ay may tungkulin na ipaalam
ang ebanghelyo sa susunod na henerasyon sa mga paraan na
mauunawaan nila. Sa bawat sukat, ang henerasyon ngayon ng mga
Kristiyano ay nawalan ng ugnayan sa mga henerasyong nasa likuran
natin, at sila ay tumatalikod sa tunay na pananampalataya.
Nakikita mo ba ang iyong sarili bilang isang sundalo sa labanan para
sa katotohanan?
Handa ka bang mamatay para sa iyong sarili, pasanin ang iyong krus
araw-araw, at sundin si Kristo, anuman ang maaaring idulot nito sa
iyo?
Ibinigay mo na ba ang iyong buhay sa pagiging Panginoon ni Kristo?
Priyoridad ba ng iyong buhay ang hanapin ang Kaharian ng Diyos at
ang Kanyang katuwiran?
Ang iyong pang-araw-araw na pakikipag-isa sa Diyos at ang iyong
lingguhang pagsamba sa Diyos ang pinakamahalagang oras sa
iyong iskedyul?
Nakikita mo ba ang iyong sarili bilang saksi ng kapangyarihan ng
Diyos na gawing santo ang isang makasalanan upang ang lahat ng
iyong sinasabi at ginagawa ay nagdudulot ng kaluwalhatian at
karangalan kay Hesus?

https://biblia.com/bible/nkjv/Eph%206.10-20
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Cor%2010.4ff


“Hindi binabago ng Kristiyanismo ngayon ang mga tao; ito ay binabago
ng mga tao. Hindi ito pagtataas ng moral na antas ng lipunan, ito ay
sumasalamin sa moral na antas ng lipunan, at binabati ang sarili na

tinanggap ng lipunan ang ating pagsuko."
AW Tozer

   Ang labanan ng katotohanan ay nagaganap sa ating paligid, lalo na
sa mga simbahan.

Si Satanas ay kumikilos sa pamamagitan ng mga huwad na guro na
nangangaral ng isang erehe na teolohiya, isang maling ebanghelyo,
at ang doktrina ng mga demonyo.
Ginagamit nila ang kapangyarihan ng kanilang panlilinlang upang
makagawa ng mga huwad na himala at maling pangitain upang
akayin ang mga hindi pa gulang na mananampalataya mula sa
katotohanan at yakapin ang mga kasinungalingan.
Sa Judas 8-15 , nagprofile ang Apostol ng mga huwad na guro; mga
apostata na nagpahayag ng pananampalataya kay Jesu-Kristo,
ngunit walang pagbabago ng kanilang pag-iisip, ( Roma 12:1-2 )
walang pagbabagong-buhay ng kanilang espiritu, at samakatuwid,
ang kanilang buhay ay hindi kailanman nabago.
Sinabi nila na sila ay naligtas, ngunit sinabi ni Judas na sila ay
nanatiling mahalay, mahalay, mahalay, walang batas, suwail, at
suwail sa mga may awtoridad sa kanila; madungis, sakim,
materyalistiko, makasarili, walanghiya, mapagmataas, at senswal sa
kanilang pagkatao, at walang laman ng Banal na Espiritu.

   Sa ilang antas, ang mga huwad na guro ay pumasok sa bawat
Kristiyanong denominasyon, simbahan, paaralan, kolehiyo, seminary,
at media outlet.

Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Diyos at ni Satanas ay hindi
pantay na magkasalungat.
Ang Diyos ay Omnipotent, Omnipresent, at Omniscient, ngunit si
Satanas ay omni-nothing. Samakatuwid, kung tayo ay kay Cristo, at
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si Kristo ay nasa atin, kung gayon, gaya ng sinasabi sa 1 Juan 4:4 ,
“ Mas dakila Siya na nasa [atin] kaysa sa nasa sanlibutan.”

   Kaya, sabi ni Jude, kung gusto nating manalo sa laban para sa
katotohanan, kailangan nating:

Tandaan na sinabi sa atin ng Panginoon na darating ang mga araw
na ito, at gayundin sina Pablo, Pedro, at Juan. Sabi ni Jude, nandito
na ang mga araw na iyon.
Manatiling tapat sa ating sariling pagtatapat ng pananampalataya sa
pamamagitan ng:

Patatagin ang ating sarili sa ating pinakabanal na
pananampalataya - pag-aaral ng Bibliya
Pananalangin sa Banal na Espiritu.
Panatilihin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos.
Sabik na naghihintay sa awa ng Panginoong Hesukristo
hanggang sa buhay na walang hanggan - upang mabuhay sa
pag-asam sa Kanyang nalalapit na pagbabalik.

Abutin ang mga nahuli ng kalaban o malapit na.
Tinukoy ni Jude ang tatlong uri ng mga tao na dapat nating abutin:

Verse 22 – ang mga nagdududa –

Narinig nila ang totoong ebanghelyo at naniwala sila sa
totoong ebanghelyo.
Nalantad na sila sa maling ebanghelyo, at ngayon ay
nalilito na sila – kahit na nagdududa sa tunay na
ebanghelyo.
1 Thessalonians 5:14 – “Nakikiusap kami sa inyo,
mga kapatid, paalalahanan ninyo ang mga suwail,
ngunit pasiglahin ninyo ang mga mahina ang loob,
tulungan ninyo ang mahihina, at maging matiisin sa
lahat.”
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Verse 23 – ang mga bumili ng kasinungalingan –

"Pag-agaw sa kanila mula sa apoy."
Bagama't hindi natin maililigtas ang sinuman, maaari
tayong makipagsosyo sa Diyos sa prosesong iyon.
Santiago 5:19-20 – “Kung ang sinuman sa inyo ay
lumihis sa katotohanan, at may nagpabalik sa
kanya, ipaalam sa kanya na ang nagpabalik sa
isang makasalanan mula sa kamalian ng kanyang
lakad ay magliligtas ng kaluluwa mula sa
kamatayan at magtatakpan ng maraming
kasalanan. .”
Hinaharap natin sila sa katotohanan sa Bibliya na
sumasalungat sa mga partikular na kasinungalingan na
ginamit ni Satanas upang linlangin sila.

Verse 23 – ang mga nasa ilalim ng panlilinlang ni Satanas
–

" Sa ilan, maawa ka nang may takot, na kapootan
maging ang damit na nadungisan ng laman."
Ang maling doktrina, at ang kasamaang dulot nito, ay
nabahiran ng mga kaluluwa ng mga tao.
Mga Taga- Roma 16:17-18 – “Pansinin ninyo ang
mga nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi at mga
pagkatisod, na salungat sa aral na inyong
natutunan, at iwasan ninyo sila, sapagkat ang mga
gayon ay hindi naglilingkod sa ating Panginoong
Jesu-Cristo.”
Habang kailangan nating abutin sila, dapat tayong
maging maingat at manalangin upang hindi tayo
malinlang ng mga ito.

   Mayroong higit sa 4,000 kinikilalang mga relihiyon sa mundo.
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Ang anim na pangunahing ay: Kristiyanismo, Islam, Hinduismo,
Budismo, Sikhismo, at Hudaismo, na ang Kristiyanismo ang tanging
relihiyon na nakabatay sa Persona at Gawain ni Jesu-Kristo.
Gayunpaman, sa loob ng Kristiyanismo, ang ilang mga grupo ay
nagtatag ng isang maling ebanghelyo o isang maling interpretasyon
ng tunay na ebanghelyo.
Habang sinasabing naniniwala sila kay Jesus, ang mga grupong iyon
na tumatanggi sa Kanyang pagka-Diyos ay tinatawag na “mga kulto:”
Mga Mormon, mga Saksi ni Jehova, at sa ilang antas, ang mga
Romano Katoliko.
Mayroon ding mga grupo sa loob ng Kristiyanismo na binaluktot ang
mga Kasulatan upang mabuo ang kanilang bersyon ng ebanghelyo:

Prosperity Gospel – The Word/Faith Movement –   hindi sapat
ang walang hanggang kaligtasan – gusto din nila ng temporal
na pagpapala.
Mabuting Balita ng Pagdurusa - kung higit kang nagdurusa
sa buhay na ito, mas malaki ang iyong gantimpala sa langit.
Poverty Gospel – mas kakaunti ang kayamanan mo sa
buhay na ito ay mas malaki ang iyong kayamanan sa langit.
Ang Diyos ay “Pag-ibig Lamang” na Ebanghelyo –
Napakamapagmahal ng Diyos tinatanggap Niya tayo kung
ano tayo at hindi hinihiling na baguhin natin ang ating buhay.
The Permissive Grace Gospel – hindi na kailangan ng
conviction, confession, repentance, etc., dahil pinatawad na
tayo ng Diyos.
The Gospel of Social Justice – ang pangangaral ng krus ay
napalitan ng panawagang tumulong sa mga dukha at
nangangailangan.
The New Age Spirituality Gospel – ang karanasan ng isang
tao sa Diyos ay katumbas ng katotohanan ng Salita ng Diyos.
My Sexual Preference Gospel – nagpapahintulot sa mga tao
na maging miyembro ng simbahan anuman ang kanilang
pamumuhay.



Ang Interfaith Dialogue Gospel – pakikipagkaibigan sa mga
ibang relihiyon sa pagbuo ng pagkakaisa ng
pananampalataya.
Ang Therapeutic Gospel – Tinutulungan tayo ni Hesus na
makamit ang ating buong potensyal.
The Formalist Gospel – Tinutulungan ako ni Jesus na
panatilihin ang mga tuntunin ng relihiyon.
The Moralists Gospel – Namatay si Hesus para bigyan tayo
ng pangalawang pagkakataon na maging mas mabuting tao.
Ang Social Club Gospel – Ang kaligtasan ay tungkol sa mga
relasyon.
Ang Mistikong Ebanghelyo – Ang kaligtasan ay tungkol sa
mga karanasan .
The Quietest Gospel – Ang kaligtasan ay tungkol sa mga
espirituwal na bagay hindi tungkol sa pagbabago ng paraan
ng ating pamumuhay.
Ang New Apostolic Reformation – isang di-biblikal, politikal
na adyenda upang mabawi ang kapangyarihan sa lupa at
ibaba ang Kaharian ng Diyos sa lupa.


