Ginoo, akong nahibaloan nga ako usa ka makasasala
ug nanginahanglan sa imohang kaluwasan. Ako
nagatoo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios ug Siya
nagpakamatay sa krus ug giula ang iyang dugo aron
sa pagbayad sa akong mga sala. Ako nagatoo nga Siya
nabanhaw gikan sa kamatayon ug buhi siya sa hangtud sa kahangturan. Ako naghangyo nga pasaylua ko
sa akong mga sala ug sulod sa akong kasing-kasing
ug luwasa akong kalag! “Kay si bisan kinsa nga
motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas.” Roma 10:13
Apan Kung Dili karon… Kanus-a Man? Kung ikaw
nagdawat ni Jesu Kristo nga imong personal nga
Manluluwas, palihug us sulat kanimo aron sa pagpahibalo, aron nga kami magakalipay uban kanimo.
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“Ug human sa pila ka adlaw, sa diha nga si Felix
miabot uban sa iyang asawa nga si Drusilla, nga usa
ka babayeng Judeo, iyang gipakuha si Pablo, ug
naminaw kaniya mahitungod sa pagtoo diha ni Cristo.
Ug samtang siya nangatarongan mahitungod sa
pagkamatarong, sa pagpugong, ug sa paghukom nga
moabot, si Felix mikurog, ug mitubag, Adto sa imong
dalan niini nga panahon; sa diha nga ako adunay
hamugaway nga panahon, ako mopatawag kanimo.”
Buhat 24:24-25
Dili pa karon… Ugma na lang
Pagkaalaot, ang iyang ugma wala na niabot. Walay
nahisulat nga si Felix nanawag ni Pablo ug wala pud
siya nakipag-siuli sa Ginoo. “… unsa kadaghanan nga
buot unta ako motigum sa imong mga anak pagtingob,
bisan ingon sa usa ka himongaan nga nagtigom sa
iyang mga piso ilalum sa iyang mga paku, ug kamo
dili buot!” Mateo 23:37
Dili pa karon… Basin Ugma na lang
“Tanawa, ang inyong balay gibilin nganha kaninyo
nga biniyaan.” Mateo 23:38
“Wala ba kamo nag-ingon, Adunay upat pa ka bulan,
ug unya nagaabot ang ting-ani? Tan-awa, Ako nag-ingon
nganha kaninyo, Iyahat ang inyong mga mata, ug
tan-awa ang kaumahan; kay sila puti na aron sa
pag-ani.” Juan 4:35
Dili pa karon… Basin Ugma na lang
“Ang ting-ani miagi na, ang ting-init natapos na, ug kita
wala naluwas.” Jeremias 8:20
Basin ikaw nakadungog na sa mensahe sa gugma sa
Dios; nga giunsa ni Jesus pag-anhi dinhi sa kalibutan

aron sa pagluwas sa mga makasasala; apan sa
nagkalain-laing rason, naghulat pa ka sa panahon nga
ikaw makahigayon.
Basin imo namatngonan nga ang Bulahan nga Anak
sa Dios sa hataas nga pag-antos nagahulat kanimo;
apan tungod sa imong mga rason, “dili lang ko”. Basin
ikaw nagtuo nga anaa pay daghan nga bulan sa dili pa
ang ting-ani… ang ting-ani hapit na mahuman. Tingali,
parehas sa kadaghanan, ikaw ni-ingon, “Dili lang
karon… basin ugma na lang”, apan ako mangutana
kanimo…
Kung dili Karon… Kanus-a man?
“Ayaw pagpagarbo sa imong kaugalingon sa ugma;
kay ikaw wala nasayod kon unsa ang ipakita sa
umaabot nga adlaw.” Proberbio 27:1
Unsaon na lang kung ang Ugma dili na Moabot?
Ako nanghangyo na kanimo hinigugma kong higala,
ayaw pagbaton sa samang sayop nga nabuhat ni
Felix, ang gobernador nga Romano. Ayaw pagabuhata ang samang sayop nga ginabuhat sa
kadaghanan gikan sa una pa nga panahon. Ayaw
paglangay-langay!
“(Kay siya nagaingon, Ako nakadungog kanimo diha
sa panahon nga gikahinangpan, ug sa adlaw sa
kaluwasan ako nagtabang kanimo: Tanawa, karon
mao ang panahon gikahinangpan; tan-awa, karon ang
adlaw sa kaluwasan).” 2 Corinto 6:2
Palihug, akong hinigugma nga higala, ipadaplin ang
tanan ninyong mga rason, ipadaplin ang tanan
ninyong kahadlok, ug pagadawata si Ginoong Jesu
Cristo sulod sa imong kasing-kasing ug hangyua nga
ikaw luwason gikan sa linaw nga kalayo.

