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 Handa ka na bang humarap 
sa Diyos kung ikaw ay 
mamatay ngayon? 

 Tingin mo ba sapat na ang 
mabubuting gawa mo para 
makapasok sa langit? 
 
 

-- KAIBIGAN, mahalaga ang mga tanong na ‘yan, 
dahil ayon sa Biblia sa Hebreo 9:27 “Itinakda sa mga 
tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay 
ang paghuhukom.” Tingin mo ba ay mabuti kang 
tao? Ano ang iyong basehan?  
 
Narito ang listahan ng ilan sa mga batas ng Diyos at 
ang mga kasalanan. Tingnan mo ito ng maigi para 
makita mo ang mga batas ng Diyos na sinuway mo. 
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Ito ang ilan sa SAMPUNG UTOS ng DIYOS (Ex. 20:3-
17). 

 Huwag sumamba at yumukod sa 
diyos-diyusan. 

 Igalang mo ang iyong ama at ina. 
(Ika-5) 

 Huwag kayong magsinungaling (Ika-9) Lying is sin! 

 Huwag kang magnanakaw (Ika-8) Nagnakaw ka 
na ba? 

 Huwag gamitin ang Pangalan ng Diyos sa walang 
kabuluhan.  

 Huwag mangangalunya (Ika-7). Tumingin ka na ba 
ng may pananasasa sa iyong kapwa? 

 
-- Ikaw ay makasalanan. Isang paglabag lang ay 
sapat na para itapon ka sa Impyerno! (Santiago 
2:10).  Base sa sampung utos, paghumarap ka sa 
isang banal na hukom, ano kaya ang hatol sa iyo?  
Ngayon, masasabi mo pa ba na mabuti ka ngang 
tao? Hindi! Dahil “Guilty ka talaga!” Kasalanan ang 
pinakamalaking problema mo. Hindi pera, trabaho, 
o ano man sa mundong ito.  



 

 

 

P
ag

e3
 

-- Banal ang Diyos, Siya ay namumuhi sa kasalanan 
at hindi niya kailanman papapasukin ang 
makasalanan sa Kaniyang kaharian. Ang 
mabubuting gawa mo ay ‘di sapat upang bayaran 
ang kasalanan mo. Ang Mabuting Balita 
(Ebanghelyo) ay ito: Ang Diyos ng pag-ibig ay 
nagsugo ng Kanyang Anak. Siya si Hesu-Kristo, 
Diyos na nagkatawang-tao. Tinupad ni Hesus nang 
ganap ang kautusan na sinuway mo at hindi mo 
kayang gawin, namatay Siya sa Krus, nagpadanak ng 
Kanyang dugo, at inako Niya ang kaparusahan at 
galit ng Diyos na dapat ay sa mga makasalanan na 
tulad mo at tulad ko. Ngunit Siya’y 
nabuhay muli sa ikatlong- araw bilang 
patunay na sapat na ang Kanyang 
ginawa at Siya ay nagtagumpay sa 
kamatayan. ITO LAMANG ANG TANGING 
PAG-ASA MO! (Juan 3:16, 14:6) 
 

-- Ang Nararapat na Paghahanda  
Sa oras na ikaw ay magsisi at manampalataya sa 
kasapatan ng dugo at ganap na katuwiran ni Hesu-
Kristo bilang kabayaran sa iyong mga kasalanan, 
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ikaw ay magiging malinis, idadamit niya sa iyo ang 
Kanyang katuwiran, ikaw ay patatawarin ng Diyos, 
at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan.  
 
Nawa, gawin mo na ito ngayon. Dahil hindi mo 
tiyak ang araw ng iyong kamatayan. Kaibigan, pag-
isipan mo ito. 
 
-- Ang pangako ng Ebanghelyo ay ito: bibigyan ka 
ng Diyos ng bagong puso upang ikaw ay 
makasunod sa Kanyang mga utos, patuloy na 
tumalikod sa kasalanan, at ibigin Siya ng higit sa 
lahat ng mga bagay sa mundo.  
-- Nais mo bang higit pang makilala si 
Hesus? Magbasa ka ng Bibliya at 
maghanap ng simbahan na matapat na 
nangangaral ng Ebanghelyong ito.  
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