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1.  Ang Plano sa Dios usa ka Misteryo sa Kadaghanan 

Ang Bibliya nagtudlo: 

1 Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. (Genesis 1:1, NKJV sa tibuok gawas kon 
lain ang gipakita) 

Pero ngano man? 

Unsa ang kahulogan sa kinabuhi? 

Sa tibuok katuigan ang mga tawo naghunahuna kon aduna bay katuyoan nga gihimo dinhi sa yuta. 

Ug kung naa, unsa man? 

Sa paghunahuna nga adunay usa ka Dios, nganong nagbuhat man Siya ug bisan unsa? 

Nganong gilalang sa Diyos ang mga tawo? Nganong gibuhat ka man sa Dios? 

Aduna bay katuyoan ang imong kinabuhi? 

Lainlaing mga kultura ug lain-laing mga relihiyon adunay ilang mga panglantaw. Apan nahiuyon ba sila sa 
Bibliya? 

Unsa ang kamatuoran? 

Kabahin sa kamatuoran mao nga ang plano sa Dios usa ka misteryo sa kadaghanan. Matikdi ang usa ka 
butang nga gitudlo sa Bibliya bahin niana: 

25 Karon ngadto kaniya nga makahimo sa pagpalig-on kaninyo sumala sa akong ebanghelyo ug sa 
pagwali ni Jesu-Cristo, sumala sa pagpadayag sa tinago nga gitago sukad sa sinugdan sa 
kalibutan 26 apan karon gipadayag, ug pinaagi sa matagnaong Kasulatan gipahibalo sa tanang 
kanasoran, sumala sa sugo sa walay kataposang Diyos, alang sa pagkamasinugtanon ngadto sa 
pagtuo — 27 ngadto sa Diyos, lamang ang maalamon, ang himaya pinaagi kang Jesu-Kristo 
hangtod sa kahangtoran. Amen. ( Roma 16:25-27 ) 

Ang Bibliya nagsulti sa misteryo nga gitago sukad pa sa pagsugod sa kalibotan, apan kini gipadayag sa 
matagnaong mga kasulatan—“ang pulong sa kamatuoran” (2 Timoteo 2:15; Santiago 1:18). 

Ang Bibliya naghisgot sa daghang mga misteryo, sama sa misteryo sa gingharian sa Diyos (Marcos 4:11), 
ang misteryo sa grasya (Efeso 3:1-5), ang misteryo sa pagtuo (1 Timoteo 3:9), ang misteryo sa relasyon 
sa kaminyoon (Efeso 5:28-33), ang misteryo sa kalapasan (2 Tesalonica 2:7), ang misteryo sa 
pagkabanhaw (1 Corinto 15:51-54), ang misteryo ni Kristo (Efeso 3:4) ang misteryo sa Amahan (Colosas 
2:2), ang misteryo sa Dios (Colosas 2:2; Pinadayag 10:7) ug bisan ang Misteryo sa Dakong Babilonya 
(Pinadayag 17:5). Kini nga basahon gisulat, alang niadtong interesado sa kamatuoran, “aron maangkon 
nila ang tanang bahandi nga nagdala sa kasegurohan sa ilang pagsabot sa kahibalo sa misteryo sa Diyos” 
(Colosas 2:2, NET). 
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Bisag makapatingala kini sa kadaghanan, ang tulo ka magsusulat sa sinoptikong mga Ebanghelyo nagtala 

nga si Jesus wala magsultig mga sambingay aron mas masabtan sa mga tawo. Ilang girekord nga si Jesus 

miingon nga Siya misulti pinaagi sa mga sambingay aron sa pagtago sa mga misteryo sa Gingharian sa 

Dios nga dili mahibaloan sa kadaghanan (Mateo 13:11; Marcos 4 :11-12; Lucas 8:10) niining panahona. 

Si Apostol Pablo misulat nga ang matinud-anon nga mga ministro mao ang “mga piniyalan sa mga 
misteryo sa Dios” (1 Mga Taga-Corinto 4:1; cf. 13:2) kinsa kinahanglang “magsulti sa kamatuoran diha sa 
gugma” (Mga Taga-Efeso 4:15). 

Interesado ka ba nga mahibalo ug dugang bahin sa daghang misteryo nga gisulti sa Bibliya? 

Gusto ba nimong mahibaloan kon nganong gibuhat sa Diyos ang bisan unsa? 

Luyag mo bala mahibaluan kon ngaa ginhimo ka sang Dios? 

Oo, daghan ang adunay ilang kaugalingon nga mga ideya. 

Naa bay paagi para makahibalo gyud KA? 

Kadtong kinsa andam sa pagtuo sa Bibliya labaw sa tawhanong mga tradisyon makahibalo. 

Bisan pa, tungod kay daghan bisan sa labing sukaranan nga mga aspeto sa plano sa Dios usa ka misteryo 
sa kadaghanan, palihug paggahin ug oras sa pagbasa sa tibuuk nga libro, ug kung gusto nimo, pangitaa 
ang pipila sa mga kasulatan nga bag-o lang gisitar (sukwahi sa pagka- bug-os nga gikutlo) alang sa 
dugang nga katin-awan. 

Ang mga misteryo mahimong mahibaloan pinaagi sa pagsabot sa matagnaong kasulatan alang niadtong 
masulundon sa pagtuo. 

Apan wala pa kini ipahibalo sa tanan niining panahona, lamang sa mga gitawag karon: 

11 … “Kaninyo gihatag ang pagkahibalo sa misteryo sa gingharian sa Dios; apan sa mga anaa sa 
gawas, ang tanang mga butang moabut pinaagig mga sambingay” (Marcos 4:11). 

25 Kay dili ako buot, mga igsoon, nga kamo dili mahibalo niini nga tinago, aron kamo dili 
magmaalamon sa inyong kaugalingong hunahuna, nga ang pagkabuta sa usa ka bahin nahitabo 
sa Israel hangtud nga ang kahupnganan sa mga Gentil misulod. (Roma 11:11) 25) 

7 Apan kami nagsulti sa kaalam sa Dios sa usa ka tinago, ang tinago nga kaalam nga gipili sa Dios 
sa wala pa ang mga katuigan alang sa atong kahimayaan, (1 Mga Taga-Corinto 2:7). 

Alang sa mas espesipiko sa “misteryo sa gingharian sa Dios” ug sa “misteryo sa ebanghelyo” (Mga Taga-
Efeso 6:19), mahimo usab nimong tan-awon ang among libre nga booklet nga The Gospel of the Kingdom 
of God nga anaa sa ccog.org sa 100 lain-laing mga pinulongan . May kalabotan sa “kabug-osan sa mga 
Hentil”, tan-awa ang libre nga librong Universal OFFER of Salvation, Apokatastasis: Maluwas ba sa Diyos 
ang nawala sa umaabot nga panahon? Gatusan ka mga kasulatan ang nagpadayag sa plano sa Dios sa 
kaluwasan , anaa usab online sa www.ccog.org. 
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Si Apostol Pablo misulat: 

8 Kanako, nga labing ubos sa labing ubos sa tanang mga balaan, gihatag kini nga grasya, aron 
akong iwali taliwala sa mga Gentil ang dili matukib nga bahandi ni Cristo, 9 ug aron makita sa 
tanan kung unsa ang panag-uban sa misteryo, nga gikan sa Ang sinugdan sa mga katuigan 
natago diha sa Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang pinaagi kang Jesu-Cristo; 10 Sa tuyo nga 
karon ang nagkalainlaing kaalam sa Dios ikapadayag pinaagi sa iglesia ngadto sa mga punoan ug 
mga kagamhanan sa langitnong mga dapit, 11 sumala sa walay katapusan nga katuyoan nga iyang 
natuman diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo, 12 kang kinsa kita adunay kaisug ug access uban 
ang pagsalig pinaagi sa pagtuo diha Kaniya. ( Efeso 3:8-12 ) 

25 … Ako nahimong ministro sumala sa pagkapiniyalan gikan sa Dios nga gihatag kanako alang 
kaninyo, aron sa pagtuman sa pulong sa Dios, 26 ang tinago nga natago gikan sa mga katuigan ug 
sa mga kaliwatan, apan karon gipadayag na ngadto sa iyang mga balaan. 27 Ngadto kanila gibuot 
sa Dios ang pagpahibalo unsa ang kadagaya sa himaya niining tinago sa taliwala sa mga Gentil: 
nga mao si Cristo diha kaninyo, ang paglaum sa himaya. ( Colosas 1:25-27 ) 

Adunay daghang "bahandi" nga "dili matukib" kung wala ang pulong sa Dios. Kini sa esensya mga 
misteryo sa Bibliya nga dugay nang gitago. 

Sa ika-2 nga siglo , ang Obispo/Pastor nga si Polycarp sa Smirna misulat sa “propetikanhong misteryo sa 
pag-abot ni Kristo” (Polycarp, Fragments from Victor of Capua. Gihubad ni Stephen C. Carlson, 2006; ang 
mga detalye mahitungod sa mga misteryo mahitungod sa Iyang pag-abot mahimong makita sa libre nga 
online nga libro, nga anaa sa www.ccog.org, nga giulohan og: Proof Jesus is the Messiah ). 

Usab, sa ika- 2 nga siglo , ang mga Obispo/Pastor Ignatius ug Melito misulat nga ang ministeryo nakasabut 
mahitungod sa lain-laing mga misteryo sa kasulatan (eg Ignatius' Epistle to the Ephesians ; Melito's 
Homiliya sa Paskuwa ). 

Si Jesus ug ang mga Apostoles mipasabut sa pipila niini nga mga misteryo ngadto niadtong nahimong 
unang mga Kristohanon. Kami sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios naningkamot sa pagbuhat niana 
karon alang niadtong kinsa andam nga motan-aw. 

Ang Kinaiyahan sa Dios 

Ang pagsabut og gamay mahitungod sa kinaiyahan sa Dios makatabang nato nga mas masabtan ang mga 
misteryo sa Iyang plano. 

Ang Bibliya nagtudlo nga “Ang Diyos gugma” (1 Juan 4:16), “Ang Diyos Espiritu” (Juan 4:24), “Si Yahweh 
maayo” (Nahum 1:7, World English Bible) , makagagahom sa tanan (Jeremias 32). :17,27), nahibalo sa 
tanan (Isaias 46:9-10), ug nga Siya walay kataposan (Isaias 57:15). 

Si Apostol Pablo misulat: 

7 Diha kaniya kita adunay katubsanan pinaagi sa iyang dugo, ang kapasayloan sa mga sala, 

sumala sa kadagaya sa iyang grasya , 8 nga iyang gipadagaya nganhi kanato sa tanang kaalam ug 

kabuotan, 9 nga nagpahibalo kanato sa misteryo sa iyang kabubut-on, sumala sa Ang iyang 
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maayong kahimut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon, 10 aron sa pag-abut sa 

kahupnganan sa mga panahon matigum niya sa usa ang tanan nga mga butang diha kang Cristo, 

ang anaa sa langit ug ang ania sa yuta, diha kaniya. ( Efeso 1:7-10 ) 

Matikdi nga ang kabubut-on sa Dios usa ka misteryo sa kadaghanan (kadtong wala karon tawga), sa 
esensya hangtud sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon—nga moabut sa kadaghanan human 
sa gipanagna nga pagkabanhaw. 

Bisan pa, ang Dios dugay na nga nagbutang sa mga aspeto sa Iyang plano: 

11 Ang tambag ni Jehova nagapadayon sa walay katapusan, Ang mga laraw sa iyang kasingkasing 
ngadto sa tanang mga kaliwatan. ( Salmo 33:11 ) 

18 Kay nahibalo nga kamo wala gitubos pinaagig madunot nga mga butang, sama sa plata o 
bulawan, gikan sa inyong walay tumong nga panggawi nga nadawat sa tradisyon gikan sa inyong 
mga katigulangan, 19 kondili pinaagi sa bililhong dugo ni Kristo, ingon sa usa ka nating karnero 
nga walay buling ug walay buling. 20 Siya sa pagkatinuod gimbut-an nang daan sa wala pa ang 
pagkatukod sa kalibotan, apan gipadayag na niining kataposang mga panahon alang kaninyo. ( 1 
Pedro 1:18-20 ) 

8 Ang tanan nga nagapuyo sa yuta magasimba kaniya, kansang mga ngalan wala mahisulat sa 
basahon sa kinabuhi sa Cordero nga gipatay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. ( Pinadayag 
13:8 ) 

Ang kamatuoran nga ang Bibliya nag-ingon nga ang Kordero, nga nagpasabot nga si Jesus (cf. Juan 1:29, 
36), gituyo nga patyon gikan sa sinugdanan nagpakita nga ang Dios nahibalo nga ang mga tawo makasala 
ug Siya dugay na nga adunay plano. 

Si propeta Isaias nadasig sa pagrekord niini mahitungod sa kasigurohan sa plano sa Dios: 

8 “Hinumdumi kini, ug magpakita kamo nga mga lalake; Hinumdomi, Oh kamong mga 
malapason. 9 Hinumdumi ang unang mga butang sa karaan, Kay Ako mao ang Dios, ug wala nay 
lain; Ako mao ang Dios, ug walay bisan kinsa nga sama kanako, 10 Nga nagpahayag sa katapusan 
gikan sa sinugdan, Ug gikan sa karaang mga panahon mga butang nga wala pa mahimo, Nga 
nagaingon, Ang akong tambag magapadayon, Ug akong pagabuhaton ang tanan Ko nga kahimut-
an, 11 Nga nagatawag ug langgam nga manunukob gikan sa silangan, Ang tawo nga nagatuman sa 
akong tambag, gikan sa halayong yuta. Sa pagkatinuod ako namulong niini; Ako usab kining 
ipahinabo. gitinguha ko kini; Ako pud buhaton. ( Isaias 46:8-11 ) 

11 Ang tambag ni Jehova nagapadayon sa walay katapusan, Ang mga laraw sa iyang kasingkasing 
ngadto sa tanang mga kaliwatan. ( Salmo 33:11 ) 

Ang mga plano sa Dios matuman. 

Tagda usab ang mosunod: 
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16 Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong 
nga Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kondili may kinabuhi nga walay 
katapusan. 17 Kay ang Dios wala nagpadala sa Iyang Anak nganhi sa kalibutan aron sa pagsilot 
sa kalibutan, kondili aron ang kalibutan pinaagi Kaniya maluwas (Juan 3:16-17). 

Karon nga atong makita ang pipila sa mga hiyas sa Dios, sama sa Siya maayo, usa ka tigplano, ug gugma: 
kini makatabang kanato nga mas masabtan Siya ug ang Iyang sukaranang mga panukmod kon nganong 
Iyang gibuhat ang bisan unsa. 

Importante ka. Importante ka! Ang Dios nahigugma kanimo sa personal. Ug adunay plano alang kanimo 
sa personal. 
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2.  Nganong ang Paglalang? Nganong Tawo? Ngano si Satanas? 
Unsa ang Kamatuoran? Unsa ang mga Misteryo sa Kapahulayan ug 
Sala? 

Usa sa pinakadakong pangutana nga naa sa mga pilosopo sa tibuok kapanahonan mao ang, “Nganong 
nia ta dinhi?” Ang usa pa mao, "Ngano nga adunay bisan unsa?" 

Ang pangunang mga tubag niini nga mga pangutana makaplagan diha sa pulong sa Diyos, ang Bibliya. 

Samtang adunay lainlaing mga ideya bahin sa sinugdanan sa uniberso, adunay usa ka panag-uyon sa 
daghang mga siyentista, ingon man ang mga relihiyoso nga mga tawo, nga ang mga tawo adunay 
parehas nga inahan (bisan kung adunay mga panaglalis kung unsa ka layo ang gibalik). 

Ang Basahon sa Genesis 

Makakuha kitag pipila ka ideya kon nganong gilalang sa Diyos ang bisan unsa diha sa unang basahon sa 
Bibliya, nga sagad nailhang Genesis. 

Balik-balik nga gipakita sa Basahon sa Genesis nga nakita sa Dios nga maayo ang Iyang gibuhat (Genesis 
1:4,10,12,18, 21, 25, 31). Ug, ang ulahi nga Basahon ni Isaias nagpahibalo kanato nga giumol sa Dios ang 
yuta aron pagapuy-an (Isaias 45:18). 

Ang Genesis nagtudlo niini mahitungod sa paghimo sa Dios sa mga tawo: 

26 Unya miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway, sumala sa dagway 
nato; tugoti sila nga magbuot sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga 
baka, sa tibuok yuta, ug sa tanang nagkamang nga nagkamang sa yuta.” 

27 Busa gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway; sa dagway sa Dios Iyang gibuhat 
siya; lalaki ug babaye Iyang gibuhat sila. 28 Unya ang Dios nagpanalangin kanila, ug ang Dios 
miingon kanila: Sumanay ug dumaghan kamo; pun-a ang yuta ug gamhi kini; pagmando sa mga 
isda sa dagat, sa mga langgam sa kahanginan, ug sa tanang buhing butang nga nagalihok sa 
yuta.” 

29 Ug miingon ang Dios: Tan-awa, gihatag ko kaninyo ang tanan nga balili nga nagahatag ug binhi 
nga anaa sa ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta, ug ang tagsatagsa ka kahoy kansang bunga 
nagahatag ug binhi; alang kaninyo kini mamahimo nga kalan-on. 30 Subong man, sa tagsa ka 
sapat sang duta, sa tagsa ka pispis sa langit, kag sa tanan nga nagakamang sa duta, nga may 
kabuhi, ginhatag ko ang tagsa ka hilamon nga lunhaw bilang kalan-on”; ug nahimo kini. ( Genesis 
1:26-30 ) 

Giporma sa Diyos ang mga tawo sumala sa matang sa Diyos, dili sa matang sa mananap. Ang Dios sa 
esensya nagpatungha sa Iyang kaugalingon (Malaquias 2:15). Atong makita nga ang mga tawo gilalang sa 
usa ka medyo pisikal nga dagway sa Dios aron sa pagmando sa mga butang sa yuta (cf. Hebreohanon 
2:5-8), ug ang ubang mga kasulatan nagpakita nga ang pagkahimong dios kabahin sa plano (cf. 1 Juan 
3:2). ). 
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Daotan ba ang mga tawo ug ang kalalangan? 

Dili. Ang sunod nga bersikulo sa Genesis nagsulti kanato: 

31 Unya nakita sa Dios ang tanan nga iyang gibuhat, ug tan-awa, kini maayo kaayo . Busa dihay 
kahaponon ug dihay kabuntagon maoy ikaunom nga adlaw. ( Genesis 1:31 ) 

Busa, ang tibuok nga paglalang pag-usab (Genesis 1:3-2:3) maayo kaayo ug, ingon nga kini daw, mao 
usab ang mga instruksiyon sa Diyos alang sa mga tawo sa pagbuntog sa yuta (Genesis 1:28). 

Human sa ikaunom nga adlaw, ang Dios mipahulay: 

1 Sa ingon niana ang mga langit ug ang yuta, ug ang tanan nga panon kanila, nahuman. 2 Ug sa 
ikapito ka adlaw gitapus sa Dios ang iyang buhat nga iyang nahimo, ug siya mipahulay sa ikapito 
ka adlaw gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo. 3 Unya gipanalanginan sa Dios ang 
ikapito ka adlaw ug nagbalaan niini, kay niini mipahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga 
gibuhat ug nahimo sa Dios. ( Genesis 2:1-3 ) 

Ang Dios, sa esensya, naghimo ug pisikal nga paglalang sa unom ka adlaw ug usa ka labi ka espirituhanon 
nga paglalang sa ikapito. 

Ang pagpanalangin sa Dios sa ikapitong adlaw nagpakita usab nga Iyang giisip kini nga "maayo" (sa 
Exodo 20:8, Siya nag-ingon nga "balaan kini"). 

Ang Dios adunay plano. 

Unsa ang Tawo? 

Matikdi usab ang mosunod gikan sa Genesis: 

15 Unya gikuha sa Ginoong Dios ang tawo ug gibutang siya sa tanaman sa Eden aron atimanon ug 
bantayan kini. ( Genesis 2:15 ) 

Ang rason sa pag-atiman ug pagtipig sa tanaman mao ang pagtrabaho aron kini mas maayo. 

Ang Daang Tugon nagtudlo: 

4 Unsa ba ang tawo nga ikaw nagatagad kaniya,  
Ug ang anak sa tawo nga ikaw nagadu-aw kaniya?  
5 Kay gihimo mo siya nga ubos ug diyutay kay sa mga manolonda,  
Ug gipurongpurongan mo siya sa himaya ug dungog. 

6 Gihimo mo siya nga dominio ibabaw sa mga buhat sa imong mga kamot;  
Imong gibutang ang tanang mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil,  
7 Ang tanang mga carnero ug mga vaca,  
Bisan ang mga mananap sa kapatagan,  
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8 Ang mga langgam sa kalangitan,  
Ug ang mga isda sa dagat, Nga minglabang sa mga alagianan sa kadagatan. ( Salmo 8:4-8 ) 

Ang mga tawo gihatagan ug kamandoan ibabaw sa yuta (bahin sa mga buhat sa mga kamot sa Dios). Ang 
Bag-ong Tugon nagpadako pa niini: 

5 Kay sa mga manolonda wala niya ibutang sa ilalum sa umalabut nga kalibutan, nga atong 
ginasulti. 6 Apan ang usa sa usa ka dapit nagpamatuod, nga nagaingon: Unsa ba ang tawo, nga 
ikaw matinagdanon man kaniya? kun ang anak sa tawo, nga ikaw nagadu -aw kaniya? 

7 Gibuhat mo siya nga ubos ug diyutay kay sa mga manolonda; gipurongpurongan mo siya sa 
himaya ug dungog , ug gibutang siya ibabaw sa mga buhat sa imong mga kamot: 8 Imong 
gibutang ang tanang mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil. Kay sa gibutang niya ang tanan sa 
ilalum niya, wala siyay gibilin bisan unsa nga wala ipailalum kaniya. Apan karon wala pa nato 
makita ang tanang butang nga nailalum kaniya. 

9 Apan atong makita si Jesus, kinsa gihimo nga ubos ug diyutay kay sa mga manolonda tungod sa 
pag-antus sa kamatayon, gipurongpurongan sa himaya ug dungog ; nga tungod sa grasya sa Dios 
makatilaw siyag kamatayon alang sa matag tawo. 

10 Kay kini angay kaniya, alang kang kinsa ang tanan nga mga butang, ug pinaagi kang kinsa ang 
tanan nga mga butang, sa pagdala sa daghang mga anak ngadto sa himaya, sa paghimo sa 
kapitan sa ilang kaluwasan nga hingpit pinaagi sa mga pag-antus. 

11 Kay siya nga nagabalaan ug sila nga gibalaan , ang tanan iya sa usa: tungod niini wala niya 
ikaulaw ang pagtawag kanila nga mga igsoon, 

12 Nga nagaingon, Ako mopahayag sa imong ngalan ngadto sa akong mga kaigsoonan, sa taliwala 
sa simbahan ako magaawit ug pagdayeg nganha kanimo. 

13 Ug usab, Ako mobutang sa akong pagsalig diha kaniya. Ug usab, Tan-awa Ako ug ang mga anak 
nga gihatag sa Dios kanako. 

14 Busa tungod kay ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo, siya usab sa maong paagi 
miambit man niini; aron pinaagi sa kamatayon iyang malaglag siya nga adunay gahum sa 
kamatayon, nga mao, ang yawa; 

15 Ug luwason sila kinsa tungod sa kahadlok sa kamatayon nahimong ulipon sa tibuok nilang 
kinabuhi. 

16 Kay sa pagkatinuod siya wala magdala diha kaniya sa kinaiya sa mga anghel; apan iyang gikuha 
ang kaliwat ni Abraham. 

17 Busa sa tanan nga mga butang kinahanglan nga siya mahisama sa iyang mga igsoon, aron siya 
mahimo nga usa ka maloloy-on ug matinud-anon nga hataas nga pari sa mga butang nga may 
kalabotan sa Diyos, aron mahimo ang pagpasig-uli alang sa mga sala sa mga tawo. ( 
Hebreohanon 2:5-17 , KJV) 
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Busa, ang pagmando sa uniberso maoy bahin sa plano. 

Bisan pa, usa sa mga hinungdan nga ang tanan nga mga butang wala pa nailalom sa kontrol sa tawo mao 
ang mosunod: 

23 Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios, (Roma 3:23) 

Apan ang pagtubos kanato gikan sa sala maoy bahin sa plano (cf. Roma 3:24-26), mao nga kita sa ulahi 
makahimo sa pagmando. 

Misteryo sa Tawo Kon itandi sa mga Hayop 

Ang mga tawo ba mga hayop lamang, nga mailhan lamang ingon nga labi ka labi nga nagbag-o kaysa sa 
ubang mga unggoy? 

Dili. 

Ang mga siyentipiko nakigbisog niini. 

Apan kadtong andam modawat sa pulong sa Diyos makasabot. 

Ang mga tawo adunay espiritu sa tawo diha kanila, samtang ang mga mananap, lakip ang ubang mga 
unggoy, walay samang espiritu. Ang kamatuoran nga adunay espiritu sa mga tawo gitudlo sa Daan ug 
Bag-ong Tugon: 

8 Apan adunay espiritu sa tawo, Ug ang gininhawa sa Makagagahum nagahatag kaniya ug 
salabutan. ( Job 32:8 ) 

11 Kay kinsang tawohana ang nahibalo sa mga butang sa usa ka tawo gawas sa espiritu sa tawo 
nga anaa kaniya?... (1 Corinto 2:11) 

Ang mga sekularista dili gustong moangkon nga adunay espiritu sa tawo nga gihatag sa Diyos. 

Apan adunay. 

Ug kana nga espiritu sa tawo lahi sa matang sa espiritu nga mga mananap (cf. Ecclesiastes 3:21). 

Balik niadtong 1978, ang karaang Worldwide Church of God nagpagawas ug pulyeto ni Herbert W. 
Armstrong nga giulohan og What Science Can't Discover About The Human Mind . Ania ang pipila ka mga 
kinutlo gikan niini: 

NGANONG dili makasulbad sa mga problema sa kalibotan ang labing dagkong mga hunahuna? 
Ang mga siyentipiko miingon, “Gihatagan ug igong kahibalo, ug atong sulbaron ang tanang 
problema sa tawo ug ayohon ang tanan natong mga kadaotan.” Sukad sa 1960 ang pundo sa 
kahibalo sa kalibotan midoble. Apan ang kadautan sa katawhan midoble usab. … 
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Apan ang labing bantugan nga tawhanong mga hunahuna wala gayud makasabut nianang 
gipadayag sa Dios nga KAALAM. Morag ang Diyos nga atong Magbubuhat nagpadala sa iyang 
mensahe kanato sa dili mabungkag nga sekretong kodigo. 

Ug ang labing bantogan nga mga hunahuna sa tawo wala gyud makaguba sa kana nga sekreto 
nga kodigo. Ang Modernong Siyensiya dili makasabot niini. Ang mga sikologo wala makasabut sa 
ilang kaugalingon kung unsa ang gilangkuban sa hunahuna sa tawo. … 

Halos walay kalainan sa porma ug pagkagama tali sa utok sa mananap ug utok sa tawo. Ang utok 
sa mga elepante, balyena, ug dolphin mas dako kay sa utok sa tawo, ug ang utok sa chimp mas 
gamay. 

Sa kwalitatibo ang utok sa tawo mahimo’g labi ka labi ka gamay, apan dili igo aron mahibal-an sa 
layo ang kalainan sa output. 

Unsa, nan, ang mahimong hinungdan sa dako nga kalainan? Dili igo nga tubag sa siyensya. Ang 
ubang mga siyentista, sa natad sa panukiduki sa utok, naghinapos nga, sa panginahanglan, 
kinahanglan adunay pipila ka dili pisikal nga sangkap sa utok sa tawo nga wala sa utok sa hayop. 
Apan kadaghanan sa mga siyentipiko dili moangkon sa posibilidad sa paglungtad sa dili pisikal. 

Unsa pa may katin-awan? Sa tinuud, gawas sa gamay kaayo nga lebel sa pisikal nga pagkalabaw 
sa utok sa tawo, ang siyensya WALAY katin-awan, tungod sa pagkadili gusto nga mouyon bisan 
ang posibilidad sa espirituhanon. 

Sa diha nga ang tawo modumili sa pag-angkon bisan sa pagkaanaa sa iyang kaugalingong 
Magbubuhat, iyang gitakpan gikan sa iyang hunahuna ang halapad nga kadagatan sa sukaranang 
tinuod nga kahibalo, kamatuoran, ug PAGSABOT. Sa dihang iyang ilisan ang FABLE sa 
kamatuoran, siya, sa tanang tawo, LABING IGNORANTE, bisan tuod siya nag-angkon sa iyang 
kaugalingon nga maalamon. … 

ANG tawo gihimo gikan sa abog sa yuta. Gidawat niya ang iyang temporaryo nga tawhanon nga 
kinabuhi gikan sa hangin, giginhawa sulod ug gawas sa iyang ilong. Ang iyang kinabuhi anaa sa 
dugo (Gen. 9:4, 6). Apan ang dugo sa kinabuhi ma-oxidize pinaagi sa pagginhawa sa hangin, 
sama sa gasolina sa carburetor sa usa ka awto. Busa ang gininhawa mao ang "gininhawa sa 
kinabuhi" maingon nga ang kinabuhi anaa sa dugo. 

Matikdi pag-ayo nga ang TAWO, nga hinimo sa bug-os nga butang, NAHIMONG buhi nga kalag sa 
diha nga ang GINHAWA naghatag kaniya sa iyang temporaryo nga pisikal nga kinabuhi. … Ang 
KALAG gilangkuban sa pisikal nga MATERY, dili Espiritu. 

Gipasabot nako nga ang utok sa tawo halos parehas sa utok sa hayop. Apan ang tawo gibuhat 
diha sa porma ug porma sa Dios, aron adunay espesyal nga relasyon sa Dios — nga adunay 
potensyal nga matawo sa PAMILYA sa Dios. Ug ang Dios ESPIRITU (Juan 4:24). Aron mahimo nga 
posible nga taytayan ang kal-ang - o sa paghimo sa transisyon sa TAWO, nga gilangkuban sa bug-
os sa MATERY, ngadto sa ESPIRITU nga mga binuhat sa Gingharian sa Dios, unya nga gilangkuban 
sa bug-os sa Espiritu, ug sa samang higayon sa paghatag sa TAWO og usa ka hunahuna sama sa 
Dios - Ang Dios nagbutang ug espiritu sa matag tawo. 
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Sa Job 32:8, atong mabasa, “Adunay espiritu diha sa tawo: ug ang inspirasyon sa Makagagahum 
naghatag kanila ug salabutan.” 

Kini usa ka dako nga KAMATUORAN, nasabtan apan gamay ra. 

Gitawag nako kini nga espiritu nga espiritu sa TAWO, tungod kay anaa kini sa matag tawo, bisan 
kung kini ESPIRITU NGA KINAHANGLAN ug dili butang. DILI kini espiritu nga persona o binuhat. 
Dili ang TAWO, kondili espiritu nga esensya SA tawo. DILI kini kalag — ang pisikal nga tawo kay 
kalag. Ang espiritu sa tawo naghatag sa gahum sa INTELLECT sa utok sa tawo. 

Ang espiritu sa tawo wala maghatag ug KINABUHI sa tawo — ang KINABUHI sa tawo naa sa 
pisikal nga DUGO, na-oxidize sa GINHAWA sa kinabuhi. 

Kini ang dili pisikal nga sangkap sa utok sa tawo nga wala sa utok sa mga hayop. Kini ang sangkap 
nga nagpaposible sa pagbalhin gikan sa tawo ngadto sa pagka-Diyos, nga walay pagbag-o sa 
butang ngadto sa espiritu, sa panahon sa pagkabanhaw. Kana akong ipasabot sa ulahi. 

Tugoti ako nga klarohon ang pipila ka hinungdanon nga mga punto bahin sa kini nga espiritu sa 
tawo. Kini mao ang espiritu nga diwa, sama nga ang hangin mao ang esensya, ug mao usab ang 
tubig. Kining tawhanong espiritu dili makakita. Ang pisikal nga UTOK nakakita, pinaagi sa mga 
mata. Ang espiritu sa tawo SA usa ka tawo dili makadungog. Ang utok makadungog pinaagi sa 
mga dalunggan. Kining tawhanong espiritu dili makahunahuna. 

Ang utok naghunahuna - bisan kung ang espiritu naghatag gahum sa paghunahuna, samtang ang 
bangis nga utok sa hayop nga wala ang ingon nga espiritu dili mahimo, gawas sa labing 
elementarya nga paagi. . .. 

Sama nga walay amang nga mananap nga makahibalo sa mga butang sa kahibalo sa tawo, ni ang 
tawo, pinaagi sa utok lamang, gawas sa espiritu sa tawo — ang espiritu sa tawo — nga anaa sa 
tawo. Ingon man usab, sa samang paagi, bisan ang usa ka tawo dili makahibalo - makasabut - sa 
mga butang sa Dios, gawas o hangtud nga siya makadawat ug lain nga espiritu - ang Balaang 
Espiritu sa DIOS. 

Gipahayag sa laing paagi, ang tanang tawo sukad sa pagkahimugso adunay usa ka espiritu nga 
gitawag ug “espiritu sa tawo” nga anaa NILA. Matikdi pag-ayo nga kini nga espiritu DILI ang 
tawo. Kini usa ka butang SA TAWO. Mahimong matulon sa usa ka tawo ang gamay nga marmol. 
Kini usa ka butang sa lalaki, apan dili kini ang tawo o bisan unsang bahin niya ingon usa ka tawo. 
Ang tawo gihimo sa abog sa yuta - mortal. Kini nga espiritu sa tawo dili ang kalag. Kini usa ka 
butang SA kalag nga mismo mao ang pisikal nga TAWO. 

Matikdi, dugang pa, sa bersikulo 14: “Apan ang kinaiyanhon nga tawo dili makadawat sa mga 
butang sa Espiritu sa Dios: kay alang kaniya kini mga binuang; ni siya makaila kanila, tungod kay 
sila sa espirituhanong paagi makat-on.” 

Busa, gikan sa pagkahimugso, ang Dios naghatag kanato ug usa ka espiritu, nga tungod sa 
kakulang sa usa ka mas maayong termino akong gitawag ug espiritu sa tawo. Naghatag kini 
kanato ug gahum sa PAGHUNAHUNA nga wala sa UTOK sa mananap. Apan ang gahum sa MIND 
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limitado sa kahibalo sa pisikal nga uniberso. NGANO? Tungod kay ang kahibalo mosulod 
LAMANG sa hunahuna sa tawo pinaagi sa lima ka pisikal nga igbalati. 

Apan matikdi nga wala pa nahuman sa Dios ang paglalang sa TAWO sa paglalang nila Adan ug 
Eva. Ang pisikal nga paglalang nahuman. Sila adunay kini nga "tawhanong" espiritu sa ilang 
paglalang. … 

UNSAON sa Dios nagplano sa "pagsumpay sa gintang" gikan sa pisikal ngadto sa espirituhanong 
komposisyon - aron sa paghimo sa Iyang kaugalingon gikan sa PISIKAL NGA TAWO NGA GIKAN 
SA PISIKAL NGA YUTA? 

Una, gibutang sa Dios sa pisikal nga TAWO ang usa ka "tawo" nga espiritu. DILI, hinoon, ang 
espiritu sa tawo ang mohimo sa mga desisyon, moabut sa paghinulsol, o magtukod sa kinaiya. 
Sama sa akong gipasiugda, kini nga espiritu wala maghatag kinabuhi, dili makakita, makadungog, 
mobati o makahunahuna. Kini naghatag gahum sa PISIKAL nga TAWO, pinaagi sa iyang UTOK, sa 
pagbuhat niining mga butanga. Apan kini nga espiritu NAGTAKOD sa matag hunahuna — matag 
tipik sa kahibalo nga nadawat pinaagi sa lima ka sentido ug kini nagtala sa bisan unsang kinaiya 
— maayo o daotan — nga naugmad sa kinabuhi sa tawo. 

Ang tawo nga TAWO literal nga gihimo gikan sa CLAY. Ang Dios sama sa hawod nga magkukulon 
nga nag-umol ug nag-umol ug sudlanan gikan sa yutang kulonon. Apan kung gahi kaayo ang 
yutang kulonon, dili kini moliko sa porma ug porma nga gusto niya. Kung kini humok kaayo ug 
basa, kini kulang sa kalig-on sa "PAGPABOT NGA PUT" diin gibawog kini sa magkukulon. 

Matikdi sa Isaias 64:8: “Apan karon, O [KINAHANGLAN], ikaw mao ang among amahan; kami 
mao ang yutang kolonon, ug ikaw among magkukulon; ug kaming tanan buhat sa imong kamot.” 

Apan ang Dios naghatag sa matag usa kanato og KAUGALINGONG HUNAHUNA. Kung ang usa 
magdumili sa pag-ila sa Dios o sa mga paagi sa Dios - magdumili sa paghinulsol sa sayup ug 
moliko sa tuo, ang Dios dili makakuha kaniya ug makamugna ug diosnon nga kinaiya diha kaniya. 
Apan ang tawhanon nga CLAY kinahanglan nga pliable, kinahanglan nga motugyan sa kinabubut-
on. Kon ang tawo magpatig-a ug mosukol, siya sama sa yutang kulonon nga hilabihan ka uga ug 
matig-a. Ang magkukulon walay mahimo niini. Dili kini mohatag ug moliko. Usab, kon siya kulang 
kaayo sa kabubut-on, katuyoan, ug determinasyon nga siya dili “magpabilin” sa dihang ang Dios 
mohulma kaniya sa usa ka bahin ngadto sa unsay gusto sa Dios nga siya mamahimo — sobra ka 
mahunahunaon, huyang, walay gamut sa kinaiya, siya mobuhat. dili gayud molahutay hangtud 
sa katapusan. Mapildi siya. … 

Kini kinahanglan nga pagkamatarong sa DIOS, kay ang tanan NATO sama sa hugaw nga trapo 
para Kaniya. Siya nagpadayon sa pagsilsil sa Iyang kahibalo, sa Iyang pagkamatarung, sa Iyang 
kinaiya sulod kanato — KON kita makugihon nga mangita niini ug gusto niini. PERO NAA NAMO 
ATONG IMPORTANTE KAAYO NGA BAHIN NIINI. … 

Sa atong pagdawat sa KARAKTER SA DIOS pinaagi sa Balaang Espiritu sa Dios, nagkadaghan ang 
Dios nga NAGPAHULA SA IYANG KAUGALINGON DIHA kanato. 
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Sa katapusan, sa pagkabanhaw, kita mahimong sama sa Dios - sa usa ka posisyon diin dili kita 
makasala, tungod kay kita mismo ang nagbutang niini ug mitalikod sa sala ug nakigbisog ug 
nanlimbasug BATOK sa sala ug nakabuntog sa sala. 

ANG KATUYOAN sa Diyos matuman! 

Oo, ang katuyoan sa Diyos matuman. 

Nganong Gibuhat sa Diyos ang mga Lalaki ug Babaye? 

May kalabotan sa paglalang sa tawo, nganong gibuhat sila sa Diyos nga lalaki ug babaye? 

Buweno, ang usa ka dayag nga katarongan adunay kalabotan sa pagpanganak ingon sa gisulti sa Diyos sa 
unang lalaki ug babaye: 

28 Pagmabungahon ug pagdaghan; pun-on ang yuta… (Genesis 1:28). 

Ang Bibliya naghatag ug espesipikong nalangkit nga rason: 

14 … Taliwala kanimo ug sa asawa sa imong pagkabatan-on … siya imong kauban Ug imong asawa 
pinaagi sa pakigsaad. 15 Apan wala ba niya sila buhata nga usa, Nga adunay usa ka salin sa 
Espiritu? Ug nganong usa? Gipangita niya ang diosnon nga kaliwat... (Malaquias 2:14bd-15) 

Gibuhat sa Dios ang mga lalaki ug mga babaye aron sila mahimong usa ug sa katapusan makapatunghag 
diosnon nga mga anak (alang sa pagkadios). 

Si Jesus mitudlo: 

4 Ug siya mitubag ug miingon ngadto kanila, “Wala ba kamo makabasa nga Siya nga nagbuhat 
kanila sa sinugdan 'nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye,' 5 ug miingon, 'Tungod niini ang usa ka 
tawo mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong 
usa ka unod'? 6 Busa, dili na sila duha kondili usa na lang ka unod. Busa ang gihiusa sa Dios, ayaw 
ipabulag sa tawo.” ( Mateo 19:4-6 ) 

Si Apostol Pablo misulat nga may kalabutan niini nga, “Kini maoy usa ka dakung misteryo, apan ako 
nagasulti mahitungod kang Kristo ug sa simbahan” (Mga Taga-Efeso 5:32). 

Dugang pa, ang duha sa hustong pagkahimong usa makatabang usab kanato nga mas masabtan ang 
relasyon tali sa Amahan ug sa Anak (Juan 17:20-23). 

Ang relasyon sa kaminyoon makatabang sa paghulagway sa relasyon tali sa Amahan ug sa Anak (nga ang 
duha giila sa Bibliya nga Diyos, eg Colosas 2:2, nga usa ka misteryo sa kadaghanan) ingon man kung unsa 
ang mahitabo sa nakabig nga mga tawo pagkahuman sa pagkabanhaw (nga ang Bibliya nagtawag usab 
ug misteryo, eg 1 Corinto 15:51-54). 

Si Apostol Pablo naghisgot sa gugma ug mihatag og ubang espirituhanong mga leksyon nga may 
kalabutan sa kahimtang sa kaminyoon: 
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4 … pahimangno sa mga batan-ong babaye sa paghigugma sa ilang mga bana, sa paghigugma sa 
ilang mga anak (Tito 2:4). 

22 Mga asawa, magpasakop kamo sa inyong kaugalingong mga bana, ingon nga sa Ginoo. 23 Kay 
ang bana amo ang ulo sang asawa, subong nga si Cristo amo ang ulo sang iglesia; ug Siya mao 
ang Manluluwas sa lawas. 24 Busa, ingon nga ang simbahan nagpasakop kang Kristo, ang mga 
asawa kinahanglang magpasakop sa ilang kaugalingong bana sa tanang butang. 

25 Mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa, maingon nga si Kristo nahigugma usab sa 
simbahan ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kaniya, 26 aron iyang mabalaan ug mahinloan 
siya pinaagi sa paghugas sa tubig pinaagi sa pulong, 27 aron iyang ikapresentar siya ngadto sa 
iyang kaugalingon nga usa ka mahimayaong simbahan, dili. nga adunay buling o kunot o bisan 
unsa nga ingon niana, apan nga siya kinahanglan nga balaan ug walay ikasaway. ( Efeso 5:22-27 ) 

Ang laing rason sa paghimo sa mga lalaki ug mga babaye mao ang paghimo niini nga posible, bisan pa 
uban sa pisikal nga mga kalainan niini nga kinabuhi, alang sa mga magtiayon nga mahimaya uban ni 
Jesus (Roma 8:16-17). Ang pagtinabangay (Genesis 1:28; Ecclesiastes 4:9-12) ug bisan ang pag-antos nga 
magkauban niining kinabuhia kabahin usab sa plano (Roma 8:16-17) alang sa mga magtiayon nga lalaki-
babaye. 

Atong tan-awon usab ang pipila ka mga leksyon gikan sa kasaysayan: 

30 Tungod sa pagtoo ang mga paril sa Jerico nangatumpag human sila libuton sulod sa pito ka 
adlaw. 31 Tungod sa pagtoo ang bigaon nga si Rahab wala mamatay uban niadtong mga wala 
motoo, sa diha nga midawat siya sa mga espiya uban ang pakigdait. 32 Ug unsa pa ang akong 
igaingon? Kay ang panahon makulang kanako sa pagsulti mahitungod kang Gideon ug kang 
Barak ug kang Samson ug kang Jephte, usab mahitungod kang David ug kang Samuel ug sa mga 
manalagna: 33 Nga pinaagi sa pagtoo nagdaug sa mga gingharian, nagbuhat sa pagkamatarung, 
nakabaton ug mga saad, nagtak-um sa mga baba sa mga leon, 34 nga nagpalong sa kapintasan sa 
kalayo, nakaikyas sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nahimong kusgan, nahimong maisug sa 
gubat, mipaikyas sa kasundalohan sa mga langyaw. 35 Gidawat sa mga babaye ang ilang mga 
patay nga nabanhaw pag-usab. Ang uban gisakit, wala modawat sa kaluwasan, aron sila 
makabaton sa usa ka labing maayo nga pagkabanhaw. 36 Ang uban gisulayan sa mga pagbiaybiay 
ug mga paghampak , oo, ug sa mga talikala ug sa pagkabilanggo. 37 Gibato sila, gigabas sa duha, 
gitintal, gipamatay sa espada. Sila nanagsuroysuroy nga nagsaput sa mga panit sa carnero ug sa 
mga panit sa kanding, nga mga kabus, mga sinakit, mga ginasakit — 38 nga kanila ang kalibutan 
dili takus. Naglaaglaag sila sa mga desyerto ug kabukiran, sa mga lungib ug mga langob sa yuta. 
39 Ug kining tanan, sa nakabaton ug maayong pagpamatuod pinaagi sa pagtoo, wala makadawat 
sa saad, 40 nga ang Dios nagtagana ug usa ka butang nga labing maayo alang kanato, aron sila dili 
mahingpit gawas kanato. ( Hebreohanon 11:30-40 ) 

Ang mga lalaki ug mga babaye adunay hugot nga pagtuo ug mga manununod sa mga saad—parehas. Ug 
ang mga lalaki ug mga babaye kinahanglang himoong hingpit. Ug kini mahimong mas maayo alang 
kanato. 

Alang sa unsang katuyoan? 
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Sa paghatag og gugma sa talagsaong paagi sa tibuok kahangturan. 

Sama sa gisulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon (ug dili lang sa mga magtiayon): 

12 Ug hinaut nga ang Ginoo magadugang kaninyo ug magapadagaya sa gugma sa usag usa ug sa 
tanan ... (1 Tesalonica 3:12) 

Lalaki man o babaye, ang mga tawo gituyo sa paghatag og gugma. Ang pagdugang sa gugma sa tanan 
makahimo sa kahangturan nga mas maayo. 

Unsay Nahitabo sa Tawo? 

Sa una nga gibuhat sa Dios ang mga tawo, Iyang gipanalanginan sila (Genesis 1:28). Miingon usab Siya 
nga ang tanan nga Iyang gibuhat (lakip ang mga tawo) “maayo kaayo” (Genesis 1:31). 

Dugang pa, matikdi nga ang Bibliya espesipikong nagtudlo: 

29 … Nga gibuhat sa Dios ang tawo nga matarung, Apan nangita sila ug daghang mga laraw. ( 
Ecclesiastes 7:29 ) 

Sa Tanaman sa Eden, gihatag sa Dios ang unang tinuod nga mga tawo—si Adan ug Eva (Genesis 3:20)—
ang tanan nga ilang gikinahanglan. 

Sila adunay usa ka limpyo ug makapahimuot nga palibot, pagkaon, ug usa ka butang nga buhaton 
(Genesis 2:8-24). Sa panguna sila nagkinabuhi sumala sa kamatuoran. 

Apan adunay usab usa ka dili makita nga kalibutan sa espiritu nga usa ka misteryo sa kadaghanan. 
Adunay dili makita nga gingharian nga naglakip sa mga manulonda. Gipakita sa Bibliya nga sa wala pa 
malalang ang mga tawo ang ikatulo nga bahin sa mga anghel mirebelde ug misunod sa usa ka kaaway 
nga nailhan karon nga Satanas (Pinadayag 12:4). 

Sa paglabay sa panahon, si Satanas (cf. Pinadayag 12:9) nagpakita ingon nga usa ka bitin. Dayon iyang 
gisultihan si Eva nga ang Dios nagpugong kanila (Genesis 3:1,4-5). 

Ang bitin naglimbong kang Eva pinaagi sa iyang pagkamalalangon (2 Corinto 11:3). Gisultihan ni Satanas 
si Eva nga dili motuo sa pulong sa Dios (Genesis 3:2-4). Iyang gihangyo ang personal nga mga pangibog 
ug kakawangan ni Eva ug siya mipili sa pagsupak sa Dios ug sa pagpaminaw kang Satanas (Genesis 3:6a). 
Ang iyang bana nga si Adan didto uban ni Eva, ug nakahukom nga siya makasala ug makig-uban kaniya 
(Genesis 3:6b). 

Spekulatibo nga Insert: Tawo nga Longevity 

Human sa unang lima ka mga kapitulo sa Basahon sa Genesis, diin atong makita ang pipila ka 
mga tawo nga nabuhi sa kapin sa 900 ka tuig. 

Busa nganong ang unang mga tawo sama kang Adan ug Noe nabuhi ug dugay? 
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Ang Hudiyong historyador nga si Josephus nangangkon nga sa usa ka bahin kini tungod kay ang 
Diyos adunay pagkaon nga “mas maayo” alang kanila ingon man sa paghatag kanila ug panahon 
sa pag-ugmad sa unang mga teknolohiya (Antiquities Book 1, 3:9). 

Apang, daw isa ka rason nga gintugutan sang Dios ang mga tawo nga magkabuhi sing mas 
malawig nga kabuhi sang una amo nga mas makita nila ang mga resulta sang sala kag magkabuhi 
nga bulag sa mga dalanon sang Dios. Kaniadto, ang mga epekto sa polusyon, pananglitan, dili 
ingon kadali nga dayag sama sa nahitabo sa ika-21 nga siglo . Dugang pa, ang pagbaton og mas 
taas nga mga lifespans makatabang kanila nga mas makakita sa katilingbanon ug uban pang mga 
problema nga giatubang sa mga tawo. 

Ilang makita nga ang mga tawo DILI naghimo sa kalibutan nga mas maayo. Busa, human sila 
mabanhaw (Pinadayag 20:11-12), mas maayo nga ilang maamgohan ang mga sayop sa dili 
pagsunod sa dalan sa Diyos. 

Ang ulahing mga kaliwatan nakakita unta sa Dakong Lunop (kini anaa sa makasaysayanhong mga 
rekord sa daghang katilingban) ingon man usab nakakita ug labaw pa sa negatibong mga epekto 
sa katawhan sa pagsunod sa pagtultol ni Satanas, sukwahi sa tinuod nga pagkinabuhi sa dalan sa 
Diyos. 

Gitino sa Dios nga mas maayo alang sa ulahing mga henerasyon nga magpuyo sa mas mubo nga 
mga kinabuhi, sa kasagaran nga pagsulti , ug mag-antus sa mas mubo nga mga panahon. Ang 
plano sa Dios mao ang pagpamenos sa pag-antos (cf. Lamentaciones 3:33). 

Misteryo ni Satanas ug sa Iyang mga Demonyo 

Apan dili lang si Eva ang nalimbongan. Ang Bag-ong Tugon nag-ingon nga “kanang bitin sa karaan” mao 
ang “gitawag nga Yawa ug Satanas, nga naglimbong sa tibuok kalibutan” (Pinadayag 12:9). 

Si Jesus mitudlo nga si Satanas usa ka bakakon ug ang amahan (nagmugna) sa mga bakak (Juan 8:44). 

Sa sinugdan, si Satanas nailhan nga Lucifer (Isaias 14:12), nga nagpasabut nga “magdala sa kahayag.” 
Siya usa ka “kerubin” (Ezekiel 28:14). Ang kerubin usa ka pak-an nga manulonda kansang mga tahas 
naglakip sa pagkaanaa sa lingkoranan sa kalooy sa Dios (Exodo 25:18-20; Ezekiel 28:14,16). 

Si Lucifer gimugna isip usa ka batakan nga hingpit (cf. Ezekiel 28:15) ug madanihon nga binuhat (cf. 
Ezekiel 28:17). Apan kana nga kahingpitan wala molungtad (Ezekiel 28:15). 

Gibuhat sa Dios si Lucifer ug ang mga anghel, apan, sa usa ka diwa, ang ilang paglalang dili kompleto 
hangtud nga ang kinaiya maporma diha kanila. Karon ang Dios dili makabutang sa kinaiya diha-diha 
dayon ngadto sa usa—kon Iya kining buhaton, sa batakan Siya magbuhat ug usa ka matang sa 
“computer-controlled” nga robot. Matuod ini sa espiritu nga mga tinuga subong man sa mga tawo. 

Kon ang Dios naglalang sa matarung nga kinaiya diha-diha dayon pinaagi sa fiat, walay bisan unsa nga 
kinaiya, tungod kay ang kinaiya mao ang kapasidad sa usa ka bulag nga entidad, sa indibidwal, sa pag-
abut sa iyang kaugalingon nga kahibalo sa kamatuoran, ug sa paghimo sa iyang kaugalingon. desisyon, 
ug kabubut-on sa pagsunod sa husto imbes sa sayop. Ug ang indibidwal nga gibuhat kinahanglan nga 
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mohimo niana nga desisyon. Sa laing pagkasulti, ang indibidwal, tawo o anghel, adunay bahin sa iyang 
kaugalingon nga paglalang. 

Kini usa ka misteryo sa kadaghanan tungod kay pipila ka mga tawo ang hingpit nga nakasabut niini. 

Palihug sabta nga ang Bibliya nagpakita nga, sa wala pa ang panghitabo sa Tanaman sa Eden, si Satanas 
“hingpit sa iyang mga paagi” (Ezekiel 28:11–15a), apan midaog siya sa garbo ug kadautan ug gitambog 
ngadto sa yuta. yuta ( Ezequiel 28:15b-17; Isaias 14:12-14 ). Nahimo siyang kaaway sa Dios (ang Satanas 
nagpasabut nga kaaway), imbis sa husto nga pagtukod og matarung nga kinaiya. 

Ang iyang pagrebelde maoy usa ka rason nga human sa unang paglalang sa Genesis 1:1, dihay kagubot 
ug ang yuta nahimong “biniyaan” (ISV, GNB) sa Genesis 1:2. Busa ang Dios miadto sa “pagbag-o sa 
nawong sa yuta” (Salmo 104:30), nga naglakip sa paghimo sa mga butang nga Iyang gibuhat sa panahon 
sa “paglalang pag-usab” (Genesis 1:3-31; 2:1-3). 

Nganong importante man ang bisan unsa niana? 

Bueno, ang pagbag-o (ang “paglalang pag-usab”), nagpakita nga ang Diyos makatul-id sa malaglag sa 
yawa. Ang mga kasulatan nagpakita nga ang Dios adunay plano sa pagbuhat niana sa umaabot (eg Buhat 
3:19-21; Isaias 35:1-2). 

Apan dugang pa nga ikonsiderar nga ang Biblia nagtudlo nga si Lucifer mao ang “selyo sa kahingpitan, 
puno sa kaalam ug hingpit sa katahum” (Ezekiel 28:12). 

Isip usa ka anghel, si Lucifer wala magkinahanglan og pisikal nga pagkaon. 

Naangkon ni Lucifer ang tanan. 

Bisan pa niana, siya nakasala (sama sa ubang mga manulonda sa 2 Pedro 2:4) ug gibira ang ikatulo ka 
bahin sa mga manulonda uban kaniya ngadto sa yuta (Pinadayag 12:4) (ang mga manulonda 
pagahukman sa ulahi sa katawhan sa Diyos sumala sa 1 Corinto 6: 3). 

Gipakita ni Lucifer ug sa iyang pagrebelde nga bisan ang mga binuhat nga “naa sa tanan” mahimong 
mosukol sa pagsulay sa paghimo sa mga butang nga mas grabe. Ug sa ulahi, iyang gikombinsir ang unang 
mga tawo nga “nagbaton sa tanan” sa pagrebelde usab sa Diyos (Genesis 3:1-6). 

Busa, kini makatabang sa pagpakita nga kon ihatag sa Diyos sa mga tawo ang tanan nga ilang 
gikinahanglan, aron walay kakabos, nga kon walay diyosnong kinaiya, ang mga tawo magpahinabo 
gihapon ug mga problema sa ilang kaugalingon ug sa uban. 

Nganong Gitugotan sa Diyos si Satanas nga Manglimbong ? 

Ang pagrebelde ba ni Satanas nakababag sa plano sa Dios? 

Dili. 
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Apan dili ba gipakita sa Bibliya nga si Satanas, ang “prinsipe sa gahum sa kahanginan” (Mga Taga-Efeso 
2:2), nagsibya sa iyang hakog ug masinupakon nga mensahe? Wala ba “gibuta” sa Yawa ang mga 
hunahuna sa kadaghanan sa katawhan isip “dios niini nga panahon” (2 Corinto 4:4)? 

Oo ug oo. 

Dili ba ang Bibliya nagtudlo nga si Satanas nga Yawa “naglimbong sa tibuok kalibotan” ( Pinadayag 12:9 
)? 

Oo. 

Nan, nganong gitugotan sa Diyos si Satanas ug ang iyang mga demonyo nga moanhi aron limbongan ang 
mga tawo ug magpahinabog ubang mga problema sa yuta? 

Adunay duha ka rason. 

Gitawag ni Apostol Pablo ang atong panahon “niining dautang panahon karon” (Mga Taga-Galacia 1:4), 
nga nagpasabut og mas maayong edad nga moabut. 

Apan, nganong gitugotan man si Satanas nga makabaton ug bisan unsa sa iyang gahom sa atong 
panahon sukad nga kaniadto iyang gisalikway ang Diyos? 

Ang impluwensya ni Satanas makatabang kanato nga makakat-on og mga leksyon, ug sa kasagaran 
makatukod og kinaiya, mas paspas kay sa kon wala kini. Mas paspas, aron kita makabuntog ug 
makatukod og matarung nga kinaiya pinaagi sa pagsukol ingon man usab sa dali nga pagkakita sa mga 
bunga sa paglakaw sa sayop nga dalan. Sa matag higayon nga mosukol ka sa sala mas molig-on ka sa 
espirituhanong paagi. 

Bisag lisud usahay, kini nga pagpatulin moresulta sa dili kaayo kinatibuk-ang pag-antos. 

Atong tagdon ang pipila ka mga butang nga makatabang sa pag-ilustrar niini. 

Hunahunaa ang carbon, sama sa usa ka piraso sa karbon. Kini dali nga mabuak, apan kung kini ubos sa 
grabe nga presyur mahimo kini nga usa ka diamante-nga usa sa labing gahi sa natural nga mga butang. 
Busa, ang mahuyang nahimong kusgan pinaagi sa pressure. Ang Bibliya nagtudlo nga ang mga 
Kristohanon, bisag huyang sa kalibotan (1 Corinto 1:26-29), kinahanglang mahimong putli sama sa 
dalisay nga bulawan, plata, o mahalong mga bato sumala sa 1 Corinto 3:12. 

Sunod, hunahunaa nga gusto nimong mabuntog ang usa ka bug-at nga butang nga dili nimo maalsa. 
Mahimo nimong tan-awon ang bug-at nga butang, apan dili kana makapalihok niini. Mahimo nimong 
iduko ang imong mga bukton kawhaan ka minuto o labaw pa kada adlaw ug kana makapahimo sa imong 
mga bukton nga mas lig-on og gamay-apan dili kaayo daghan-o tingali kini mokabat ug mga tuig ug mga 
tuig aron makahimo og bisan unsang kalainan. 

O mahimo kang mag-ehersisyo gamit ang bug-at nga mga gibug-aton nga imong makaya. Ang pag-alsa 
niini mas lisud kaysa pag-isa lang sa imong mga bukton. 
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Bisan pa, ang pag-alsa sa mga gibug-aton dili lamang maghimo sa imong mga bukton nga mas lig-on 
kaysa sa yano nga pagduko niini, kini nga klase sa pag-ehersisyo maghimo usab nga oras nga 
gikinahanglan aron mapalig-on ang imong mga bukton aron mabuntog ang butang nga labi ka mubo. 

Karon hunahunaa kana: 

Sa 1962, si Victor ug Mildred Goertzel nagpatik sa usa ka pagpadayag nga pagtuon sa 413 nga 
"bantog ug talagsaon nga mga tawo" nga gitawag og Cradles of Eminence. Gigugol nila ang mga 
tuig sa pagsulay nga masabtan kung unsa ang nagpatungha sa ingon nga kadako, kung unsa ang 
sagad nga hilo nga mahimong modagan sa tanan niining talagsaon nga mga kinabuhi sa mga 
tawo. 

Katingad-an, ang labing katingad-an nga kamatuoran mao nga halos silang tanan, 392, 
kinahanglan nga mabuntog ang labi ka lisud nga mga babag aron mahimong kung kinsa sila. 
(Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, p. 134) 

Unsa may kalabotan niini nga mga pananglitan kung nganong adunay yawa? 

Ang pagtugot sa yawa sa pagsulay sa pagtintal sa katawhan sa esensya nagpadali sa proseso sa 
pagbuntog sa atong kaugalingong mga kasaypanan ug pagpalambo sa matarung nga kinaiya uban sa 
tabang sa Dios (Filipos 4:13; Santiago 4:7). Ang katapusan nga resulta niini mao nga ang mga tawo 
makahimo sa pagbuntog sa mas paspas ug uban sa pinakagamay nga pag-antos nga posible (cf. 
Lamentaciones 3:33; 1 Pedro 4:12-13 ; 3 Juan 2). 

Ug kung ang Dios nagtawag kanimo niining panahona, dili ka Niya itugot nga matintal ni Satanas o lain-
laing mga pangibog nga labaw sa imong maarangan (1 Mga Taga-Corinto 10:13). 

Ang pagbatok kang Satanas ug ang lain-laing mga tentasyon makapahimo kanimo nga mas lig-on sa 
espirituhanong paagi (Santiago 1:12, 4:7) ug makatabang kanimo nga makatabang sa uban sa umaabot 
(cf. 1 Juan 4:21). Si Satanas dili gusto nga motuo ka sa kamatuoran sa pulong sa Dios. 

Misteryo sa Kamatuoran 

Ang Cambridge Dictionary naghubit sa 'kamatuoran' ingon sa mosunod: 

kamatuoran ang tinuod nga mga kamatuoran mahitungod sa usa ka sitwasyon, panghitabo, o 
tawo: 

Ang kamatuoran maoy usa ka butang nga tinuod nga tukma. Bisan pa niana, ang mga pilosopo, 
ordinaryong mga tawo, ug mga lider dugay nang naghunahuna bahin sa kamatuoran. 

Busa, atong matikdan kon sa unsang paagi gihubit sa Cambridge Dictionary ang 'pormal' nga 
kamatuoran: 

usa ka kamatuoran o prinsipyo nga gituohang tinuod sa kadaghanang tawo: 
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Apan ang sa ibabaw siguradong dili kanunay tinuod. Ug daghan ang dugay nang nakaamgo niana. Bisan 
pa, daghan ang nag-isip sa "pormal" nga kamatuoran nga realidad ug wala modawat sa mga hingpit 
sama sa tinuod nga kamatuoran. Apan ang mga pagtuo, indibiduwal o kolektibo, sa ilang kaugalingon 
kasagarang dili tinuod. Ang Bibliya nagpasidaan batok niadtong motambag sa mga tawo, sa pagkatinuod, 
sa Diyos (Isaias 30:1; 65:12b). Ang sala usa ka hinungdan (cf. Isaias 59:2a). 

Sa dihang nakigsulti kang Jesus, ang Romanong Prepekto nga si Poncio Pilato nangutana bahin sa 
kamatuoran: 

37 Busa si Pilato miingon kaniya, "Hari ka ba diay?" 

Si Jesus mitubag, “Husto ang imong giingon nga ako hari. Tungod niini nga hinungdan ako 
natawo, ug tungod niini nga hinungdan ako mianhi sa kalibutan, aron ako magpamatuod sa 
kamatuoran. Ang matag usa nga iya sa kamatuoran makadungog sa Akong tingog.” 

38 Si Pilato miingon kaniya, "Unsa ang kamatuoran?" Ug sa nakapamulong siya niini, migula siya 
pag-usab ngadto sa mga Judio, ug miingon kanila, "Wala gayud akoy nakita nga sala kaniya." ( 
Juan 18:37-38 ) 

Dayag nga si Pilato nakadungog ug daghang argumento bahin sa kamatuoran ug mihinapos nga walay 
usa nga makahubit niini sa hustong paagi. 

Samtang wala dayon tubaga ni Jesus ang kataposang pangutana ni Pilato, morag migawas si Pilato nga 
wala magdahom ug tubag. Apan si Jesus miingon nga kadtong anaa sa kamatuoran makadungog Kaniya. 

Sa wala pa makigkita ni Pilato, si Juan mirekord nga si Jesus misulti gayud unsa ang kamatuoran: 

17 Balaana sila pinaagi sa imong kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. ( Juan 17:17 ) 

Ang Bibliya, usab, nagtudlo nga ang Dios dili mamakak (Hebreohanon 6:18, Tito 1:2). 

Busa, makahinapos nga bisan unsa ang isulti sa Diyos mao ang kamatuoran. 

Karon, kini pagaisipon ingong lingin nga pangatarongan, ilabina niadtong midawat sa Bibliya ingong 
tinuod. Apan, sa dihang imong mapamatud-an nga adunay Diyos ug nga ang Iyang pulong tinuod (ug kita 
adunay mga libro, sama sa Is God's Existence Logical ug Proof Jesus is the Mesiyas nga nagbuhat niana), 
nan makataronganon ang paghinapos nga ang pulong sa Diyos mao ang sumbanan sa pagtimbang-
timbang kon unsa ang tinuod. 

Ang bakak maoy usa ka butang nga supak sa kamatuoran. Busa, usa ka butang sa panagbangi uban sa 
orihinal nga inspiradong pulong sa Diyos dili tinuod, bisag unsa pa kadaghan sa mga tawo ang nag-
angkon nga mituo niini. 

Daghan ang nagtuo nga sila kinahanglang “magtultol sa ilang konsensiya.” Apan kung wala ang Espiritu 
sa Dios, ang kalibutanon nga hunahuna dili makaila sa kamatuoran ingon nga kini kinahanglan (1 Mga 
Taga-Corinto 2:14) ingon nga ang kasingkasing mahimo nga labi ka daotan (Jeremias 17:9). 
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Hunahunaa usab nga si Jesus miingon: 

4 … “Kini nahisulat, 'Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga 
magagula sa baba sa Dios.'” (Mateo 4:4). 

Ang mga tawo nagpatunghag pan gikan sa mga butang nga gilalang sa Diyos. Apan ang tinuod nga paagi 
sa pagkinabuhi mao ang pagsunod sa pulong sa Dios. 

Si Apostol Pablo misulat: 

13 Tungod niini, kami usab nagpasalamat sa Dios sa walay hunong, tungod kay sa diha nga kamo 
nakadawat sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo, kamo midawat niini dili ingon 
nga pulong sa mga tawo, kondili ingon nga kini mao ang kamatuoran, ang pulong sa Dios, nga 
epektibo usab. nagabuhat diha kaninyo nga nagatoo. 14. Kay kamo, mga igsoon, nahimong mga 
tigsundog sa mga iglesia sa Dios nga anaa sa Judea diha kang Cristo Jesus. ( 1 Tesalonica 2:13-
14a ). 

 7 ... ang pulong sa kamatuoran, (2 Corinto 6:7) 

13 Diha kaniya misalig usab kamo, human kamo makadungog sa pulong sa kamatuoran, ang 
ebanghelyo sa inyong kaluwasan; ( Efeso 1:13 ) 

5 … ang paglaum nga gitagana alang kaninyo didto sa langit, nga inyong nadungog kaniadto sa 
pulong sa kamatuoran sa ebanghelyo, (Colosas 1:5) 

Ang kamatuoran maoy usa ka misteryo sa kadaghanan , tungod kay ang kadaghanan dili bug-os nga 
mosalig sa tinuod nga pulong sa Dios (cf. Colosas 1:5, -6,25-27 ; 1 Tesalonica 2:13) ni makasabut sa 
kadaghanan sa maayong balita sa ebanghelyo sa kaluwasan. Kadaghanan misalig sa ubang mga tawo, 
nga sa ilang kaugalingon nalimbongan ni Satanas (Pinadayag 12:9). Si Jesus miingon: 

8 “Kining mga tawhana moduol kanako pinaagi sa ilang baba, ug mopasidungog kanako pinaagi 
sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasingkasing halayo kanako. 9 Ug kawang lamang ang ilang 
pagsimba kanako, Nga nagatudlo ingon nga mga doktrina sa mga sugo sa mga tawo. ( Mateo 
15:8-9 ) 

Ang pagsalig ug labaw sa ubang mga tawo kay sa pulong sa Diyos motultol sa kawang nga pagsimba ug 
magpahilayo sa mga tawo gikan sa kamatuoran. 

Bisan pa, mahibal-an ang kamatuoran. 

Si Apostol Juan misulat: 

31 Unya si Jesus miingon sa mga Judio nga mituo kaniya, “Kon kamo magpadayon sa akong 
pulong, kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an. 32 Ug mahibaloan ninyo ang kamatuoran, 
ug ang kamatuoran maghatag kaninyog kagawasan.” ( Juan 8:31-32 ) 
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46 … Ug kon isulti Ko ang kamatuoran, nganong dili man kamo motuo Kanako? 47 Siya nga iya sa 
Dios makadungog sa mga pulong sa Dios; busa dili kamo makadungog, tungod kay kamo dili iya 
sa Dios. ( Juan 8:46-47 ) 

37 … Ako mianhi sa kalibutan, aron ako magpamatuod sa kamatuoran. Ang matag usa nga iya sa 
kamatuoran makadungog sa Akong tingog (Juan 18:37). 

6 Kon kita moingon nga kita adunay pakig-ambitay uban kaniya, ug nagalakaw sa kangitngit, kita 
mamakak ug wala magbuhat sa kamatuoran. 7 Apan kon kita maglakaw diha sa kahayag ingon 
nga siya anaa sa kahayag, kita adunay panag-ambitay ang usa sa usa, ug ang dugo ni Jesu-Kristo 
nga iyang Anak naghinlo kanato gikan sa tanang sala. ( 1 Juan 1: 6-7 ) 

4 Siya nga nagaingon, "Ako nakaila kaniya," ug wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon, ug 
ang kamatuoran wala kaniya. 5 Apan bisan kinsa nga magabantay sa iyang pulong, sa 
pagkatinuod ang gugma sa Dios nahingpit diha kaniya. Pinaagi niini mahibaloan nato nga kita 
anaa Kaniya. 6 Siya nga nag-ingon nga siya anaa kaniya kinahanglan usab nga maglakaw sama sa 
iyang paglakaw. ( 1 Juan 2:4-6 ) 

18 Mga anak ko, dili kita maghigugma sa pulong o sa dila, kondili sa buhat ug sa kamatuoran. 19 

Ug pinaagi niini kita mahibalo nga kita iya sa kamatuoran, ug mopasalig sa atong mga 
kasingkasing sa atubangan niya. ( 1 Juan 3:18-19 ) 

3 Kay ako nalipay pag-ayo sa diha nga ang mga igsoon miabut ug nagpamatuod sa kamatuoran 
nga anaa kanimo, ingon nga ikaw naglakaw diha sa kamatuoran. 4 Wala na akoy kalipay nga 
labaw pa kay sa pagkadungog nga ang akong mga anak naglakaw sa kamatuoran. (3 Juan 3-4) 

Bisan pa sa giingon sa Bibliya, ang koneksyon tali sa kamatuoran nga pulong sa Diyos ug mas masabtan 
sa mga nagtuman sa Diyos usa ka misteryo sa kadaghanan. 

Gisulat usab ni John ang mosunod: 

3 … Matarung ug matuod ang Imong mga dalan, O Hari sa mga santos! ( Pinadayag 15:3 ) 

paglakat sa dalanon sang Dios nagabulig sa aton nga mas mahangpan ang kamatuoran samtang 
nagakabuhi kita suno sa kamatuoran. 

Isip mga Kristohanon, nga gibalaan sa pulong sa Dios (Juan 17:17), kita kinahanglang “magbahinbahin sa 
pulong sa kamatuoran” (2 Timoteo 2:15), samtang maglikay sa “ kalibutanon ug walay pulos nga mga 
sultihanay, kay kini motultol sa dugang pa. pagkadili -diyosnon ” (2 Timoteo 2:16, NASB). Busa, likayan 
nato ang pagkompromiso sa mga relihiyon sa kalibotan. 

Apan komosta kon ang siyensiya mosumpaki sa Bibliya, sama sa giingon sa daghang eksperto? 

Bueno, “pabay-i nga ang Dios maminatud-on apan ang matag tawo bakakon” (Roma 3:4). Tuohi ang 
pulong sa Dios. 

Bisan balik sa panahon sa Bag-ong Tugon, adunay mga nagtawag sa sayop nga 'siyensiya.' Pahibalo: 
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20 O Timoteo, bantayi ang gipiyal kanimo, likayi ang mapasipalahon ug walay pulos nga mga 
sultihanay, ug ang mga pagsupak sa siyensiya nga bakak nga gitawag: 

21 Nga ang uban nga nanagsugid nangasayup mahatungod sa pagtoo. ( 1 Timoteo 6:20-21 , KJV ) 

Busa, adunay mga nag-angkon ni Kristo nga gipahisalaag sa mga intelektwal nga mga lider nga supak sa 
kamatuoran. 

Si Apostol Juan nadasig sa pagsulat: 

26 Kining mga butanga gisulat ko kaninyo mahitungod niadtong nagtinguha sa paglimbong 
kaninyo. ( 1 Juan 2:26 ) 

Ang lain-laing mga siyentista nanglimbong ug/o naghunahuna nga sila adunay mga kamatuoran nga 
supak sa pulong sa Diyos. Ayaw pagkahulog sa ilang sayop nga impormasyon. 

Adunay usa ka Diyos (alang sa mga detalye, tan-awa ang libre nga libro, online sa ccog.org nga giulohan: 
Logical ba ang Paglungtad sa Diyos?) ug ang Iyang pulong mahimong kasaligan alang sa kamatuoran. 
Ang Bibliya nagpasidaan nga “[c] tinunglo ang tawo nga mosalig sa tawo” (Jeremias 17:5). 

Si Apostol Pablo misulat sa mosunod ngadto kang Timoteo mahitungod sa pipila nga: 

7 Kanunayng nagtuon ug dili gayod makaabot sa kahibalo sa kamatuoran. 8 Karon maingon nga si 

Janes ug si Jambres misukol kang Moises, mao man usab kini sila nagasukol sa kamatuoran: mga 

tawo nga dunot ug hunahuna, gisalikway mahitungod sa pagtoo; 9 apan dili na sila mouswag, 

kay ang ilang kabuang madayag sa tanan , (2 Timoteo 3:7-9) 

Daghan ang nag-angkon nga kanunayng nagkat-on ug interesado sa kamatuoran, apan kadaghanan 
misupak sa aktuwal nga kamatuoran. 

Ang kamatuoran gitagna nga usa ka nihit nga produkto sa katapusan nga mga panahon: 

12 Oo, ug ang tanan nga buot magkinabuhi nga diosnon diha kang Cristo Jesus magaantus ug 
paglutos. 13 Apan ang daotang mga tawo ug ang mga tigpakaaron-ingnon mosamot ka daotan, 
nga limbongan ug malimbongan. 14 Apan kinahanglang magpadayon ka sa mga butang nga 
imong nakat-onan ug gisaligan, kay nahibalo kang kinsa ikaw nakakat-on niini , (2 Timoteo 3:12-
14) 

Kon aduna kay igo sa “gugma sa kamatuoran” ( 2 Tesalonica 2:10 ), ug molihok niini, maluwas ka gikan 
sa umaabot nga dakong limbong ( 2 Tesalonica 2:7-12 ), ug malikay sa usa ka makalilisang nga “takna sa 
pagsulay” nga moabot sa tibuok yuta (Pinadayag 3:7-10). 

Misteryo sa Pagpahulay 

Bisan kung dili ingon nga ang pagpahulay usa ka misteryo, kini nahimo nga ingon niini alang sa 
kadaghanan. 
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Gipakita sa Bibliya nga gipanalanginan sa Diyos ang ikapitong adlaw (Genesis 2:2-3). Ang Bibliya wala 
magtudlo nga gipanalanginan sa Diyos ang bisan unsang adlaw nga gipili sa tawo. Ang mga tawo 
kinahanglan “motuman sa Dios kay sa mga tawo” (Mga Buhat 5:29). 

Ang Diyos nagtagana ug senemanang pisikal nga pahulay alang sa mga tawo. Ug Siya naghimo ug mga 
tagana aron ang mga tawo makatipig niini (cf. Exodo 16:5; Levitico 25:18-22). 

Daghan ang natingala sa pagkaamgo nga sila, sa kadugayan, makahimo og mas daghan pinaagi sa 
pagtrabaho og unom ka adlaw imbes pito. Apan tinuod kana. 

Ug tungod kay ang mga tawo wala makasabut sa mga kasulatan, kini usa ka misteryo sa kadaghanan. 

Giinspirar sa Diyos si propeta Ezekiel sa pagsulat: 

26 Ang iyang mga sacerdote nakalapas sa akong Kasugoan, ug nagpasipala sa akong balaan nga 
mga butang; sila wala makaila sa taliwala sa balaan ug sa dili balaan, ni sila nagpahibalo sa 
kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo; ug ilang gitagoan ang ilang mga mata gikan sa akong mga 
adlaw nga igpapahulay, sa pagkaagi nga ako gipasipad-an sa taliwala nila. ( Ezequiel 22:26 ) 

Daghang lider sa relihiyon ang naglapas sa balaod sa Diyos ug ilang gitagoan ang ilang mga mata nga 

may kalabotan sa mga Igpapahulay. Ang Akong mga Igpapahulay maoy usa ka reperensiya sa sinemana 

nga Igpapahulay ingon man sa tinuig nga mga Igpapahulay nga nailhan usab nga Balaan nga mga Adlaw 

sa Dios. Ang mga Igpapahulay maoy panahon sa pisikal nga pagpahulay/pagpasig-uli ug espirituhanong 

pagpabag-o. 

Ang pito ka adlaw nga semana naghulagway nga sama sa gihatag sa Dios sa mga tawo ug unom ka adlaw 

sa pagbuhat sa ilang buluhaton ug sa pagpahulay sa ikapito, nga ang Dios naghatag sa katawhan ug 

unom ka 'usa ka libo ka tuig nga mga adlaw' (cf. Salmo 90:4; 2 Pedro 3:8 ) ngadto sa pagbuhat sa 

buluhaton sa katawhan, apan unya sa pagkinabuhi sa 'ikapito nga usa ka libo ka tuig nga adlaw' sa 

milenyal nga gingharian (cf. Pinadayag 20:4-6). 

Ang 6,000/7,000 ka tuig nga plano nahiuyon pag-ayo sa mga pagtulun-an sa Bag-ong Tugon mahitungod 

sa pagkaanaa sa “kataposang mga adlaw” ( Mga Buhat 2:14-17 ) nga nagsugod sa dili madugay sa dihang 

si Jesus nagtapos sa Iyang yutan-ong ministeryo ( Mga Hebreohanon 1:1-2 ). Ang kataposang duha ka 

adlaw sa unom ka libo ka tuig mao ang kataposang mga adlaw nianang matang sa semana. 

Ang tradisyon sa mga Judio nagtudlo nga kining 6,000 ka tuig nga ideya unang gitudlo sa eskwelahan ni 

Elias nga propeta ( Babilonian Talmud: Sanhedrin 97a). 

Sa ulahing bahin sa ikaduha ug sayo nga ikatulo nga siglo, ang mga santos ug obispo sa Greco-Romano 

sama ni Irenaeus (Irenaeus. Adversus haereses , Basahon V, Kapitulo 28:2-3; 29:2) ug Hippolytus 

(Hippolytus. On the HexaËmeron , O Unom ka Adlaw nga Trabaho) usab nakasabot ug nagtudlo sa 6,000-

7,000 ka tuig ingon man usab nagtaho nga ang senemanang Igpapahulay naghulagway sa milenyal nga 

pagpahulay (ang ikapito sa usa ka libo ka tuig). 

Apan human sa pagbangon sa ika - 4 nga siglo ni Emperador Constantine, daghan pa ang mihunong sa 

pagtudlo niini. Dugang pa sa unang mga pagtuo makita sa libre nga libro, nga anaa online sa ccog.org, 

nga giulohan og Mga Pagtuo sa Orihinal nga Simbahang Katoliko . 
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Bisan pa sa mga Greco-Roman nga Katoliko wala na opisyal nga nagtudlo sa 6000 ka tuig nga doktrina, 
gitugotan sa Dios ang Yawa ug ang katawhan niining 6,000 ka tuig nga edad sa pagpili sa paglakaw sa 
sayop nga dalan aron mamenosan ang bug-os nga pag-antos ug mahimong bahin sa proseso sa 
paghingpit sa tanang tawo. kinsa maminaw Kaniya—bisan niining panahona o sa umaabot nga panahon. 

Nganong 6,000 ka tuig? 

Mopatim-aw nga ang Diyos mihinapos nga kini igo na nga panahon alang sa mga tawo sa pagsulay sa 

daghang lainlaing mga paagi sa pagkinabuhi nga ilang gihunahuna nga labing maayo —ug daghang mga 

henerasyon sukad nakabaton sina Adan ug Eva. Busa, sulod sa libolibo ka tuig mas masabtan sa mga 

tawo sa ulahi nga ang mga pulong sa Proverbio 14:12 ug 16:25 , “Adunay dalan nga daw matarong sa 

tawo, Apan ang kataposan niini mao ang dalan sa kamatayon,” maoy husto. 

Ang Diyos nahibalo nga kining kalibotana mograbe pag-ayo sa kataposan niadtong 6,000 ka tuig, nga 

“gawas kon kadtong mga adlawa pamub-on, walay unod nga maluwas” (Mateo 24:22). 

Human sa 6,000 ka tuig, si Jesus mobalik, ang mga santos mabanhaw, ang kinabuhi sa planeta maluwas , 

ug ang milenyal nga bahin sa Gingharian sa Dios matukod (cf. Pinadayag 20:4-6) 

Ug kini daw usa ka misteryo sa kadaghanan. 

Tan-awa ang usa ka butang nga giinspirar ni Isaias sa pagsulat: 

11 Kay uban sa mga ngabil nga nangamang ug lain nga dila siya mosulti niini nga katawhan, 12 

Kanila miingon siya, "Kini mao ang pahulay nga imong papahulayon ang gikapuyan," ug, "Kini 

mao ang kapahulayan"; Apan wala sila makadungog. ( Isaias 28:11-12 ) 

Ang Diyos nagsaad ug kapahulayan, apan tungod sa “mga ngabil ug laing dila”—sayop nga mga 

pagtulon-an ug mga isyu sa paghubad—ang kadaghanan dili modawat sa makapalagsik nga kapahulayan 

nga gitagana sa Diyos kada semana. 

Sa Bag-ong Tugon nga basahon sa Mga Hebreohanon, duha ka lain-laing mga pulong nga Griyego ang 

gigamit ug sagad gihubad ngadto sa English ingong “pahulay.” Gitransliterate ngadto sa English, sila mga 

katapausis ug sabbatismos . Tungod kay daghang mga maghuhubad ang nasayop sa paghubad sa duha 

ka mga pulong nga managsama, daghan ang naglibog. Ang Sabbatismos gigamit sa Hebreohanon 4:9, 

samtang ang katapausis gigamit sa mga dapit sama sa Hebreohanon 4:3. 

Tungod sa umaabot nga “kapahulayan” ( katapausis )--ang Gingharian sa Diyos--espirituwal nga Israel 

nga pagasudlan (Hebreohanon 4:3), adunay nagpabilin alang kanila nga usa ka sabbatismos —usa ka 

pagbantay sa adlaw nga Igpapahulay karon (Hebreohanon 4:9). ). Kini nagpasabot nga ang mga 

Kristohanon makasulod sa umaabot nga 'kapahulayan' sa Gingharian sa Diyos maingon nga ilang 

gibantayan karon ang senemanang Igpapahulay nga pagpahulay nga nagpaabot niini. Niining panahona, 

ang katawhan sa Diyos kinahanglang makugihong mopahulay sa samang adlaw sama sa gibuhat sa Diyos 

(Hebreohanon 4:9-11a), “aron walay bisan kinsa nga mahulog sa samang panig-ingnan sa 

pagkamasupilon” (Hebreohanon 4:11b). 
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Tungod sa sayop nga paghubad ug ang 'pagtago sa mga mata' sa mga magtutudlo sa relihiyon 

mahitungod sa mga Igpapahulay sa Dios, ang biblikal nga pagpahulay usa ka misteryo sa kadaghanan. 

Misteryo sa Sala 

Daghang mga tawo ang daw naglibog kon unsa ang sala. 

Daghan ang naglihok ingon nga sila makahubit niini. 

Apan, ang Diyos, ug dili ang mga tawo, ang naghubit sa sala. 

Unsa ang sala? 

Ania kung giunsa kini gihubit sa Bibliya: 

4 Ang bisan sin-o nga nagapakasala nagahimo man sang pagkamalinapason, kag ang sala amo ang 
pagkamalinapason. ( 1 Juan 3:4 , NKJV ) 

4 Bisan kinsa nga magabuhat ug sala nagabuhat usab ug kadautan; ug ang sala mao ang 
pagkadautan. ( 1 Juan 3:4 , DRB ) 

4 Ang matag usa nga nakasala naglapas sa balaod ug sa pagkatinuod, ang sala maoy paglapas sa 
balaod. (1 Juan 3:4, EOB Bag-ong Tugon) 

4 Ang bisan sin -o nga nagapakasala nagalapas man sang kasuguan: kay ang sala amo ang paglapas 
sang kasuguan. (1 Juan 3:4, KJV) 

Unsa nga balaod? 

Ang balaod sa Dios, nga anaa sa Iyang pulong (cf. Salmo 119:11), ug kana naglakip sa Napulo ka Sugo (cf. 
1 Juan 2:3-4; Salmo 119:172; tan-awa usab ang libre nga libro, nga anaa online sa www. ccog.org, 
giulohan og: The Ten Commandments: The Decalogue, Christianity, and the Beast ). 

Bisan tuod walay usa nga napugos sa pagpakasala, ang Bibliya nagtudlo nga ang tanan nakasala (Roma 
3:23). 

Nganong makasala man ang tawo? 

Aw, sa samang rason nga si Eva ug Adan nakasala. Nalimbongan sila ni Satanas ug/o sa ilang mga 
pangibog. 

Gilimbongan ni Satanas ang tibuok kalibotan (Pinadayag 12:9). Iyang gigamit ang tanang dautang 
hunahuna nga iyang mahimo sa pag-impluwensya ug paglimbong sa tanang katawhan. Si Satanas 
nagsibya sa iyang pilosopiya sa halayo ug halapad (cf. Efeso 2:2) — pagdani sa kakawangan, kaibog ug 
kahakog aron makaimpluwensya kanato. 

Matikdi ang mosunod gikan sa ulahing ebanghelista nga si Leroy Neff: 
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Matag usa kanato gipahiangay niining malimbongon nga pagpamomba sukad pa sa pagkabata. 
Gigamit ni Satanas kini nga paagi sa pagsal-ot sa sayop nga mga hunahuna, ug iyang gigamit ang 
palibot ug mga kahimtang sa pag-impluwensya kanato sa paghimog sayop nga mga desisyon 
sama sa gibuhat ni Adan ug Eva. 

Sa dihang kita natawo, kita walay pagdumot o pagdumot batok sa Dios o sa Iyang hingpit nga 
paagi. Wala gani kita mahibalo nga naglungtad ang Diyos, o nga Siya adunay hustong paagi aron 
kita mabuhi. Apan sa gitakdang panahon kita, usab, nakaugmad sa samang tinamdan ni Satanas, 
sa kahakog, sa kadalo ug kaibog, ug sa pagtinguha sa atong kaugalingong paagi. 

Sa gagmay pa kita nga mga bata, kita mahimong sama niadtong gisulti ni Kristo (Mateo 18:3, 4). 
Mapainubsanon sila ug dali tudloan - wala pa hingpit nga nalimbongan ni Satanas ug sa iyang 
katilingban. … 

Ang tanang tawhanon nga kaalaotan, kasubo, kasakit ug kagul-anan miabut ingon nga direkta 
nga resulta sa sala — ang paglapas sa espirituhanon ug pisikal nga mga balaod sa Dios. Ang 
kalipay ug ang bug-os nga madagayaong kinabuhi mao ang awtomatik nga mga resulta sa 
pagsunod sa Balaod sa Diyos. (Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. Abril 1972) 

Ug samtang si Jesus namatay alang sa tanan natong kasal-anan, ang sala adunay bili. Ug ang dugay nga 
gasto mao nga kini negatibo nga nakaapekto sa makasasala ug sa potensyal sa usa nga makahimo pa nga 
labi ka maayo. Busa, buhata ayaw paghunahuna nga ang pagpakasala karon maayo alang kanimo (o sa 
uban), apan hinaut nga ang tanan makakat-on sa mga leksyon gikan sa ilang mga sala (cf. 2 Pedro 2:18-
20), mokumpisal kanila (1 Juan 1:9), ug maghinulsol kanila ( cf. Buhat 2:37-38). 

Tungod sa dili husto nga mga pagtulon-an ug mga tradisyon, daghan ang wala makaila sa sala niining 
panahona. 

Si Apostol Pablo misulat: 

7 Kay ang tinago sa pagkamasupilon nagabuhat na; adunay usa lamang karon nga nagpugong 
niini, hangtud nga siya makagula sa taliwala. 8 Ug unya ang usa nga malapason igapadayag, nga 
pagalaglagon ni Ginoong Jesus pinaagi sa gininhawa sa iyang baba ug pagawagtangon pinaagi sa 
pagpadayag sa iyang pag-abut, 9 kansang pag-abut sumala sa buhat ni Satanas, sa matag gahum, 
ug sa mga ilhanan. , ug sa mga katingalahan sa kabakakan, 10 ug sa matag limbong sa kadautan 
ngadto sa mga nagakawala, nga tungod niana wala nila madawat ang gugma sa kamatuoran 
aron sila maluwas. 11 Ug tungod niini, ang Dios magapadala kanila ug usa ka buhat sa 
paglimbong, aron sila managpanoo sa bakak, 12 aron ang tanan nga wala motoo sa kamatuoran 
apan nalipay sa pagkadili matarung pagahukman. ( 2 Tesalonica 2:7-12 , Berean Literal nga 
Bibliya ) 

Kabahin sa “misteryo sa pagkamalapason” (“misteryo sa kadautan” DRB) mao nga daghan ang wala 
matudloi niana nga kamatuoran bahin sa sala ug/o gitudloan sa pagpangatarongan libot sa mga balaod 
sa Diyos sama sa mga Pariseo sa panahon ni Jesus ug sa baylo midawat sa dili hustong mga tradisyon. 
(cf. Mateo 15:1-9). Kadtong walay igong gugma sa kamatuoran mapintas nga malimbongan samtang 
nagkaduol na kita sa kataposan niining panahona. 
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Ang Bibliya nagtudlo, “Ayaw kamo palimbong, akong hinigugma nga mga igsoon” (Santiago 1:16). 

Bisan pa niana, kitang mga tawo lagmit nga maglimbong sa atong kaugalingon (ilabi na sa impluwensiya 
ni Satanas) ug dili makaamgo sa gidak-on sa atong mga hilig nga mahisalaag. 

Si Apostol Santiago mipasabut sa mosunod mahitungod sa tintasyon ug sala: 

12 Bulahan ang tawo nga molahutay sa pagsulay; kay sa diha nga siya uyonan, siya makadawat sa 
purongpurong sa kinabuhi nga gisaad sa Ginoo niadtong nahigugma kaniya. 13 Ayaw itugot nga 
adunay moingon sa diha nga siya pagatintalon, "Ako gitintal sa Dios"; kay ang Dios dili matintal 
sa dautan, ni siya sa iyang kaugalingon magtintal kang bisan kinsa. 14 Apan ang matag usa 
matintal sa dihang madani siya sa iyang kaugalingong mga tinguha ug mahaylo. 15 Unya, sa 
dihang ang tinguha makapanamkon, kini manganak ug sala; ug ang sala, sa diha nga kini hingkod 
na, manganak ug kamatayon. ( Santiago 1:12-15 ) 

Aron makasukol sa tentasyon, aron makuha ang sayop nga hunahuna gikan sa imong hunahuna nga 
mosulod niini, pun-a ang imong hunahuna sa maayong mga hunahuna (Filipos 4:8) ug balik sa Dios. 

Unsa pa may mas maayong mga hunahuna kay sa mahitungod sa Diyos ug sa Iyang Pulong? Kon husto ka 
nga mosukol kang Satanas, ang Bibliya nag-ingon nga siya mokalagiw (Santiago 4:7). 

Ang pagsukol makapahimo kanimo nga mas lig-on sa espirituhanon, samtang ang pagpatuyang sa sala 
makapaluya kanimo. 

Ang sala makatabang sa pagpakita, alang niadtong kinsa andam sa pagtuo, nga kita nagkinahanglan sa 
Dios ug sa Iyang mga paagi. 

Ang Dios nakasabut mahitungod sa impluwensya sa limbong ni Satanas, ingon man usab sa tawhanong 
mga kailibgon, ug naghimo ug usa ka plano sa kaluwasan nga nagkonsiderar niana (alang sa dugang mga 
detalye niana, palihog tan-awa ang libre nga online nga libro: Universal OFFER of Salvation. 
Apokatastasis: Can God pagluwas sa nawala sa umaabot nga panahon? Gatusan ka mga kasulatan 
nagpadayag sa plano sa Dios sa kaluwasan ). 
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3.  Unsay Gitudlo sa mga Relihiyon sa Kalibotan? 

Ang lainlaing mga tinuohan adunay ilang mga pagtuo bahin sa kung unsa ang katuyoan sa paglalang. 
Busa, atong tan-awon ang pipila ka mga pahayag gikan sa mga naghupot sa lain-laing mga relihiyon sa 
Sidlakan ug Kasadpan. 

Apan una, atong tagdon ang mga ateyista. Ang mga ateyista dili motuo nga ang mga tawo adunay bisan 
unsang katuyoan, gawas tingali sa kalipayan o usa ka porma sa personal nga katumanan. 

Adunay pipila (kinsa mahimo o dili mag-isip sa ilang kaugalingon nga mga ateyista) nga nagtuo nga mas 
maayo kung adunay gamay nga tawo: 

Ang anti-natalism mao ang pagtuo nga ang kinabuhi sa tawo walay pulos ug walay kapuslanan. 
Sama sa gipatin-aw sa The Guardian, ang mga anti-natalists nakiglalis nga ang pagpanganak sa 
tawo hinungdan sa dili makatarunganon nga kadaot sa tawhanong katilingban (nga dili 
kinahanglan nga maglungtad sa pagsugod, pinaagi niini nga paagi sa panghunahuna) ug sa 
planeta. Dugang pa, ang mga ginikanan sad-an sa usa ka moral nga krimen pinaagi sa 
pagpahamtang sa kinabuhi sa mga bata nga wala miuyon sa ilang paglungtad. … 

Ang mga anti-natalista kanunay nga nag-angkon nga ang ilang pagtuo sa kawalay bili sa kinabuhi 
sa tawo gipalihok sa kaluoy sa kinabuhi sa tawo ... 

Ang mga anti-natalist gusto nga panalipdan ang katawhan gikan sa kadaot pinaagi sa pagsiguro 
sa pagkawagtang niini ... (Walsh M. Growing 'Anti-Natalist' Movement Calls For The Extinction 
Of Humanity... Daily Wire, Nobyembre 15, 2019) 

Sa panguna, ang mga anti-natalista nagtuo nga ang mga tawo nagpahinabog labi nga kadaotan kaysa sa 
maayo, ang kinabuhi lisud, ug sa ingon ang mga tawo kinahanglan nga dili magdala ug daghang mga 
tawo sa kalibutan tungod kay ang pagbuhat niini makadugang sa tibuuk nga pag-antos ug kasakit. 

Apan, nasayop sila bahin sa bili sa tawo. 

Ang mga tawo adunay bili. Ug samtang adunay mga pag-antos, ang mga tawo gihimo aron makaamot ug 
makatabang. Adunay kahulogan ang kinabuhi. 

Karon, atong tan-awon kon unsay giingon sa Hinduismo bahin sa katuyoan sa katawhan. 

Gikataho nga adunay kapin sa usa ka bilyong Hindu. Ania ang impormasyon bahin sa pagtuo sa maong 
pagtuo: 

Sumala sa Hinduismo, ang kahulogan (katuyoan) sa kinabuhi upat ka pilo: aron makab-ot ang 
Dharma, Artha , Kama, ug Moksha. Ang una, dharma, nagpasabut sa paglihok nga mahiyason ug 
matarung. ... Ang ikaduhang kahulogan sa kinabuhi sumala sa Hinduismo mao ang Artha , nga 
nagtumong sa pagpangitag bahandi ug kauswagan sa kinabuhi sa usa ka tawo. ... Ang ikatulo nga 
katuyoan sa kinabuhi sa usa ka Hindu mao ang pagpangita sa Kama. Sa yano nga mga termino, 
ang Kama mahimong hubaron nga pag-angkon og kalipay gikan sa kinabuhi. Ang ikaupat ug 
kataposang kahulogan sa kinabuhi sumala sa Hinduismo mao ang Moksha, ang kalamdagan. Sa 
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layo nga labing lisud nga kahulugan sa kinabuhi nga makab-ot, ang Moksha mahimong magkuha 
sa usa ka indibidwal usa lang ka kinabuhi aron matuman (panagsa ra) o mahimo’g daghang pila. 
Apang, ginakabig ini nga pinakaimportante nga kahulugan sang kabuhi kag nagatanyag sing mga 
padya subong sang kahilwayan gikan sa reinkarnasyon, pagkilala sa kaugalingon, kasanag, ukon 
paghiusa sa Dios. ( Sivakumar A. Ang Kahulogan sa Kinabuhi Sumala sa Hinduismo, Oktubre 12, 
2014) 

Busa, sa esensya ang Hinduismo nagtudlo sa pagpaningkamot sa pagpuyo nga matarong, pagpangita sa 
kauswagan, pagtagamtam sa kinabuhi, ug pagkab-ot sa kalamdagan, nga sumala sa usa ka Hindu nga 
akong nadungog nga nagsulti, naglakip usab sa pagkadiosnon. Bisan tuod ang Hindu nga mga pagtuo 
mahimong nahiuyon sa Bibliya, wala nila ipatin-aw kon nganong kinahanglang adunay kinabuhi sa 
sinugdan. 

Gikataho nga adunay kapin sa tunga sa bilyon nga Budhista. Ang Budhismo adunay lahi nga panglantaw 
kay sa Hinduismo: 

Gipanghimakak sa Budhismo nga adunay bisan unsang permanente ug hingpit nga kahulogan sa 
kinabuhi, ug gihulagway ang kinabuhi nga dili makatagbaw (s. dukkha) ug walay sulod (s. 
sunyata). Bisan pa, giila ni Buddha nga adunay usa ka relatibo nga kahulogan sa kinabuhi, ug 
pinaagi niining relatibo ug kondisyon nga kinaiya sa kinabuhi nga kita makakab-ot ug makaamgo 
sa unibersal nga kamatuoran. Sumala sa mga diskurso sa Buddha, ang atong kinabuhi, ug ang 
kalibutan, walay lain kondili mga panghitabo nga mobangon ug mahulog. Kini usa ka proseso sa 
pagporma ug pagkadaot. (Unsa ang Kamahinungdanon sa Kinabuhi? Buddhanet.net, nakuha 
03/21/19) 

Samtang ang Hinduismo adunay daghang mga diyos, ang Budhismo walay usa. Ug, kung walay Diyos, 
ang mga Budhista (sama sa ubang mga ateyista) husto nga ang kinabuhi walay hingpit nga kahulogan. 

Apan kon adunay usa ka balaang Espiritu nga Binuhat, ug oo makatarunganon ang paghinapos nga 
adunay (aron adunay kasayuran nga nagpamatuod niini, tan-awa usab ang among libre nga booklet, 
online sa ccog.org, Is God's Existence Logical? ), nan kini makahimo mas pagbati nga ang usa ka balaang 
Maglalalang adunay tinuod ug hinungdanong katuyoan. 

Karon, ang Budhismo ug Hinduismo nagtudlo ug ideya nga gitawag ug Karma. Ania ang pipila ka 
impormasyon gikan sa tinubdan sa Budhista: 

Ang Karma mao ang balaod sa moral nga hinungdan. Ang teorya sa Karma usa ka sukaranan nga 
doktrina sa Budhismo. … Niini nga kalibutan walay mahitabo sa usa ka tawo nga dili niya 
angayan sa pipila ka rason o sa uban. … Ang termino sa Pali nga Karma literal nga nagpasabut 
nga aksyon o pagbuhat. Ang bisan unsang matang sa tinuyo nga aksyon mental, verbal, o pisikal, 
giisip nga Karma. Kini naglangkob sa tanan nga gilakip sa hugpong sa mga pulong "hunahuna, 
pulong ug buhat". Sa kinatibuk-an, ang tanan nga maayo ug dili maayo nga aksyon naglangkob 
sa Karma. Sa kataposang diwa niini ang Karma nagpasabot sa tanang moral ug imoral nga 
kabubut-on. ( Sayadaw M. The Theory of Karma. Buddhanet.net, nakuha 07/22/19) 

Samtang ang Bibliya wala mogamit sa termino nga "Karma" kini nagtudlo nga ang usa mag-ani kung unsa 
ang gipugas sa usa (Galacia 6: 7-8). Apan dili sama sa Budhismo, ang Bibliya nagtudlo nga ang Dios 
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nagdumala sa mga butang ( Proverbio 16:9) mao nga sa katapusan kini molihok nga maayo alang 
niadtong modawat sa Iyang kabubut-on (cf. Roma 8:28). Ug walay katapusan ang pag-uswag sa kalinaw 
(Isaias 9:7). 

Karon, bisan pa, kinahanglan ipunting nga gusto sa Hinduismo ug Budhismo nga ang kalibutan 
mahimong usa ka labi ka maayong lugar. Pero wala nila mahangpan kon paano ini ginatudlo sang Biblia. 

Dili sama sa mga Budhista, ang mga Muslim nagtuo sa usa ka Diyos nga Maglalalang nga adunay 
katuyoan alang sa mga tawo. Adunay gikataho nga 1.8 bilyon nga Muslim. Ania ang usa ka panan-aw sa 
Islam nga may kalabutan kung nganong gibuhat sa Dios ang mga tawo: 

Ang atong lawas, atong espiritu, atong predisposisyon sa pagsimba sa Dios, ug ang atong 
kahayag maoy mga gasa nga direkta nga gipadala gikan sa Dios aron magsilbing kritikal nga paagi 
sa pagkab-ot sa tawhanong kahingpitan. Kana nga kahingpitan naa sa pag-ugmad sa mga bahin 
sa espiritu nga labaw pa sa makapadasig nga mga hiyas niini, pagpaaktibo sa atong disposisyon 
sa pagsimba, ug paglunsay sa atong kahayag. Kung kini mahitabo, ang tawo usa ka matahum nga 
binuhat, ug ingon niana, usa ka angay nga butang sa balaan nga gugma, tungod kay ingon sa 
giingon sa atong Propeta , "Sa pagkatinuod, ang Dios matahum ug nahigugma sa katahum." 
(Shakir A. Ang Tawo sa Qur'an. Journal sa Zaytuna College, Hunyo 5, 2018) 

Karon samtang gipunting usab ni Jesus nga ang kahingpitan kinahanglang mao ang tumong (Mateo 
5:48), ang ibabaw wala gayod magpatin-aw kon nganong gibuhat sa Diyos ang mga tawo. Apan, ang 
mosunod nga tinubdan sa Islam naghatag ug rason: 

Gibuhat sa Dios ang tawo aron mag-alagad Kaniya, nagpasabut nga ang mga tawo kinahanglan 
nga motuo sa Usa ka Dios ug magbuhat og maayo. Kini ang tumong sa kinabuhi sa tawo. Ang 
Dios nag-ingon, “Wala ko buhata ang mga tawo gawas nga sila mag-alagad Kanako.” (The Winds 
That Scatter, 51:56) (Unsa ang katuyoan sa kinabuhi sa tawo sa Islam? Muslim Converts 
Association of Singapore, gi-access 03/21/19) 

Bisan tuod ang mga tawo kinahanglang magbuhat ug maayo , kadaghanan sa ubang bahin sa ibabaw 
susama sa pipila ka Protestante nga mga panglantaw kon nganong gibuhat sa Diyos ang mga tawo, nga 
atong tan-awonon sa sunod. 

Pipila ka Protestante nga Pagtan-aw 

Adunay nagkalainlaing mga panglantaw kon nganong gilalang sa Diyos ang mga tawo sulod sa mga 
relihiyon nga nahisgotan na. 

Ug mao usab ang tinuod taliwala sa mga Protestante. 

Adunay gikataho nga sobra sa 800 ka milyon nga mga Protestante, ug sila gibahin sa daghang mga 
denominasyon, ministeryo, ug mga sekta (pahinumdom: ang Nagpadayon nga Simbahan sa Dios DILI 
Protestante—mga detalye kung ngano nga makita sa among libre nga mga libro sa online: Ang 
Nagpadayon nga Kasaysayan sa Simbahan sa Dios ug Paglaum sa Kaluwasan: Giunsa ang Nagpadayon 
nga Simbahan sa Dios Lahi gikan sa Protestantismo ). 
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Bisan pa, bisan pa sa pagkalainlain sa mga Protestante, ingon og adunay pipila ka kinatibuk-ang mga 
kasabutan kung nganong gibuhat sa Dios ang bisan unsang butang. 

Matikdi ang usa ka Protestante nga panglantaw kon nganong gibuhat sa Diyos ang mga tawo: 

Nganong Gilalang sa Diyos ang mga Tawo? 

Gibuhat niya kini aron mahatagan ang iyang kaugalingon nga himaya. Gilalang kita sa Dios aron 
mabuhi ug magpahimulos sa mga relasyon sama sa iyang gibuhat. Si Jesus miingon, “Gisulti ko 
kini kaninyo aron ang akong kalipay maanaa kaninyo ug ang inyong kalipay mamahingpit” (Juan 
15:11). ... 

Ang paghatag ug himaya sa Diyos—nga mao, ang pagbayaw kaniya, pagbayaw kaniya, pagdayeg 
kaniya, sa pagpalandong kaniya nga dungganon—sa pagkatinuod maoy atong katuyoan sa 
kinabuhi. (Bell S. Josh McDowell Ministry. gipatik Abril 11, 2016) 

Kami sa CCOG dili mouyon. Ang Dios wala maglalang kanato tungod kay Siya usa ka ego-driven nga 
espirituhanon nga entidad nga nagkinahanglan sa mga tawo aron sa paghatag Kaniya sa himaya. Ni ang 
paghatag ug himaya sa Diyos maoy katuyoan sa kinabuhi sa tawo. Apan tinuod nga gusto sa Diyos nga 
dugangan ang kalipay. 

Ania ang lain, medyo susama nga tubag sa Protestante: 

Ngano nga gilalang sa Dios sa unang dapit? Nauwaw ba Siya? Nag-inusara ba Siya? Ngano nga 
ang Dios nag-antus sa kasamok sa paghimo sa mga tawo? 

Ang Bibliya nagsulti kanato nga ang kataposang katuyoan sa Diyos alang sa uniberso mao ang 
pagpadayag sa Iyang himaya. Ang Bibliya nagsulti kanato nga ang kataposang katuyoan sa Diyos 
alang sa katawhan mao ang pagpadayag sa Iyang gugma. (Nakalaay ba ang Diyos? All About God 
Ministries, gi-access 03/21/19) 

Aw, kini mas duol kay ang gugma kabahin niini, apan pag-usab ang implikasyon mao nga gibuhat sa Dios 
ang tanan tungod sa Iyang panginahanglan nga mabuak ang Iyang ego. Ang Dios dili kawang ug wala 
magkinahanglan niana. 

Ania ang mga panglantaw gikan sa laing duha ka mga Protestante: 

Nganong Gilalang sa Diyos ang Kalibotan? 

Ang mubo nga tubag nga milanog sa tibuok Bibliya sama sa nagdalugdog mao ang: Gibuhat sa 
Diyos ang kalibotan alang sa iyang himaya . (Piper J. Septiyembre 22, 2012. 
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world accessed 01/16/19) 

Nganong Gilalang sa Diyos? 

Ang Dios wala maglalang tungod sa pipila ka limitasyon sulod sa Iyang kaugalingon. Hinunoa, 
Iyang gilalang ang tanan gikan sa wala aron sa pagpakita sa Iyang himaya alang sa kalipay sa 
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Iyang mga binuhat ug aron sila makapahayag sa Iyang pagkahalangdon. (Lawson J. Ligonier 
Ministries, Hulyo 3, 2017) 

Duha pa ka nag-angkon nga gibuhat sa Dios ang mga butang alang sa Iyang personal nga himaya. 

Busa, ang mga tinubdan sa Protestante (lakip ang Baptist) morag nagkauyon. Apan kami sa CCOG dili 
motuo nga nakasabot gyud sila sa misteryo sa plano sa Diyos. 

Mga panglantaw gikan sa Simbahang Romano Katoliko ug sa mga Saksi ni Jehova 

Komosta ang mga Romano Katoliko? 

Ang Katesismo sa Simbahang Katoliko nagtudlo: 

293 Ang Kasulatan ug Tradisyon wala gayud mohunong sa pagtudlo ug pagsaulog niining 
sukaranang kamatuoran: “Ang kalibutan gibuhat alang sa kahimayaan sa Dios.” 134 Si St. 
Bonaventure nagpatin-aw nga gibuhat sa Dios ang tanang butang “dili aron sa pagdugang sa 
iyang himaya, kondili aron sa pagpakita niini ug sa pagpaambit niini”, 135 kay ang Dios walay laing 
rason sa paglalang gawas sa iyang gugma ug kaayo: “Ang mga binuhat mitungha sa dihang ang 
yawe sa gugma miabli sa iyang kamot.” 136 Ang Unang Konsilyo Batikano nagpatin-aw: 

Kini nga usa, tinuod nga Diyos, sa iyang kaugalingon nga kaayo ug "makagagahum nga gahum", 
dili alang sa pagdugang sa iyang kaugalingon nga kabulahanan, ni alang sa pagkab-ot sa iyang 
kahingpitan, apan aron ipakita kini nga kahingpitan pinaagi sa mga kaayohan nga iyang gihatag 
sa mga binuhat, nga adunay hingpit nga kagawasan sa pagtambag. “ug sukad sa sinugdan sa 
panahon, gihimo gikan sa wala ang duha ka han-ay sa mga binuhat, ang espirituhanon ug ang 
lawasnon. . . ” 137 

294 Ang himaya sa Dios naglangkob sa katumanan niini nga pagpakita ug komunikasyon sa iyang 
kaayo, diin ang kalibutan gibuhat. Gibuhat kita sa Dios “nga mahimong iyang mga anak pinaagi 
kang Jesu-Kristo, sumala sa katuyoan sa iyang kabubut-on, alang sa pagdayeg sa iyang 
mahimayaong grasya ”, 138 kay “ang himaya sa Dios mao ang tawo nga bug-os nga buhi; labut pa 
ang kinabuhi sa tawo mao ang panan-awon sa Dios: kon ang pagpadayag sa Dios pinaagi sa 
paglalang nakabaton na ug kinabuhi alang sa tanang mga binuhat nga nagpuyo sa yuta, unsa pa 
kaha ang pagpadayag sa Pulong sa Amahan nga makabaton ug kinabuhi alang niadtong nakakita 
sa Dios.” 139 Ang kinatas-ang katuyoan sa paglalang mao nga ang Dios “nga mao ang magbubuhat 
sa tanang butang mahimo nga sa katapusan mahimong “tanan sa tanan”, sa ingon dungan nga 
nagpasalig sa iyang kaugalingong himaya ug sa atong kabulahanan. 

Karon, tungod sa paghisgot sa gugma, ang sa ibabaw mas duol kay sa ubang mga tinubdan, bisan tuod 
kini dili igo nga kompleto tungod kay wala kini usa ka importante nga rason. 

Ang namatay nga Cardinal John Henry Newman nagkaduol sa dihang iyang gisulat ang mosunod: 

Ako gilalang aron sa pagbuhat sa usa ka butang o sa usa ka butang diin walay lain nga gibuhat. 
Ako adunay usa ka dapit sa mga tambag sa Dios, sa kalibutan sa Dios, nga walay lain nga aduna 
... Kon, sa pagkatinuod, ako mapakyas, Siya makabangon ug lain, sama sa Iyang paghimo sa mga 
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bato nga mga anak ni Abraham. Bisan pa niana ako adunay bahin niining talagsaong buhat … 
Siya wala maglalang kanako sa walay hinungdan. (Newman JH. Meditations and Devotions of the 
Late Cardinal Newman. Longmans, Green, 1903, p. 301) 

Ang sa ibabaw sa batakan husto, bisan kung kini dili pa kompleto. Ang ubang mga Protestante nakaamgo 
usab nga ang Dios adunay usa ka buhat alang sa Iyang mga santos sa kahangturan, apan sila lagmit nga 
dili klaro kon unsa nga buhat o ngano. 

Karon, ania ang gitudlo sa mga Saksi ni Jehova sa Leksiyon 2.3 sa online nga mga pagtulon-an sa Bibliya 
nga nag-ulohang Nganong Gilalang sa Diyos ang mga Tawo ? : 

Gintuga ni Jehova ang mga tawo para magkabuhi sing dayon sa duta kag makilala sia subong ila 
mahigugmaon nga Amay. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#78 na-access 01/16/ 19) 

... nganong naglungtad ang yuta? ... Gibuhat kini aron mahimong nindot nga balay alang sa mga 
tawo (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-
did-god- create-man-purpose/#85 na-access 01/16/19). 

1. Gilalang sa Diyos ang yuta aron mahimong permanenteng puy-anan sa mga tawo 
2. Gilalang sa Diyos ang mga tawo aron mabuhi sa walay kataposan ilalom sa iyang 
mahigugmaong pagtultol. Iyang tumanon ang maong katuyoan (https://www.jw.org/en/bible-
teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 ) 

Bisan tuod tinuod nga gilalang sa Diyos ang yuta aron mahimong puloy-anan sa mga tawo, ug nga ang 
Diyos mohatag niadtong hustong maghinulsol ug modawat kang Jesus ug kinabuhing dayon, kana wala 
gayod magpatin-aw NGANONG gibuhat sa Diyos ang mga tawo sa sinugdan. 

Ang Beatific nga Panan-awon 

Ang uban mibati nga ang kahangturan igahin una sa pagtan-aw sa nawong sa Dios. Nailhan kini nga 
'Beatific Vision.' 

Samtang ang Bibliya nagtudlo nga makita nato ang nawong sa Diyos hangtod sa kahangtoran (Salmo 
41:12), ang Beatific Panan-awon gitudlo sa pipila isip Kristohanong ganti ug katuyoan sa paglalang. 

Ania kung giunsa kini paghulagway sa New World Encyclopedia : 

Ang Beatific Vision usa ka termino sa Katolikong teolohiya nga naghulagway sa direktang 
pagsabot sa Diyos nga natagamtaman niadtong anaa sa Langit, naghatag ug labaw nga kalipay o 
kabulahanan. Niini nga panglantaw, ang pagsabot sa mga tawo sa Diyos samtang buhi kay dili 
direkta (mediated), samtang ang Beatific Vision direkta (diha-diha). ... 

Gipasabot ni Thomas Aquinas ang Beatific Vision isip katapusang tumong sa kinabuhi sa tawo 
human sa pisikal nga kamatayon. Ang pormulasyon ni Aquinas sa pagtan-aw sa Dios sa Langit 
susama sa paghulagway ni Plato sa pagtan-aw sa Maayo sa kalibutan sa mga Porma, nga dili 
mahimo samtang anaa pa sa pisikal nga lawas. ... 
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Ang pilosopiya ni Plato nagpakita sa konsepto sa Beatific Vision sa Allegory of the Cave, nga 
makita sa Republic Book 7 (514a-520a), nga nagsulti pinaagi sa kinaiya ni Socrates: 

Ang akong opinyon mao nga sa kalibutan sa kahibalo ang ideya sa maayo (ang Maayong) 
makita sa katapusan sa tanan, ug makita lamang sa usa ka paningkamot; ug, kon makita, 
gipasabot usab nga mao ang unibersal nga tagsulat sa tanang butang nga matahum ug 
matarung, ginikanan sa kahayag ug sa ginoo sa kahayag niining makita nga kalibutan, ug 
ang diha-diha nga tinubdan sa rason ug kamatuoran diha sa intelektwal (517b ,c ) . 

Alang kang Plato, ang Maayo mopatim-aw nga katumbas sa Diyos sa Kristohanong teolohiya. ... 

Si San Cyprian sa Carthage (ikatulo nga siglo) misulat bahin sa naluwas nga nakakita sa Diyos sa 
Gingharian sa Langit: 

Unsa ka dako ang imong himaya ug kalipay, nga tugutan nga makakita sa Dios, nga 
pasidunggan sa pag-ambit sa kalipay sa kaluwasan ug walay katapusan nga kahayag 
uban ni Kristo nga imong Ginoo ug Dios… ug mga higala sa Diyos. ... 

Sa ikanapulog tulo nga siglo, ang pilosopo-teologo nga si Thomas Aquinas, nga nagsunod sa 
iyang magtutudlo nga si Albertus Magnus, naghulagway sa katapusang tumong sa kinabuhi sa 
tawo nga naglangkob sa intelektwal nga Beatific Vision sa esensya sa Dios human sa kamatayon. 
Matod ni Aquinas, ang Beatific Vision milabaw sa pagtuo ug katarungan. ... 

Ang Hindu ug Budhista nga panghunahuna dugay nang naghisgot sa kasinatian sa samadhi, diin 
ang kalag nakakaplag ug panaghiusa uban sa balaan samtang anaa pa sa lawas. Ang 
misteryosong tradisyon sa Islam naghisgot sa literal nga pagtan-aw sa mga mata sa Diyos: “Sa 
dihang gihigugma ko siya, ako mao ang iyang pandungog diin siya makadungog; ug ang iyang 
panan-aw diin siya makakita; iyang kamot nga iyang gihampak; ug ang iyang tiil diin siya 
naglakaw” (Hadith sa An-Nawawi 38). 

Si George Fox ug ang ubang unang mga Quaker nagtuo nga ang direktang kasinatian sa Diyos 
anaa sa tanang tawo, nga walay pagpataliwala. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 2013. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision gi-access 04/16/19) 

Matikdi: Ang Bibliya tin-aw nga ang Dios manaog sa yuta (Pinadayag 21:1-3), busa ang kasulatan 

nagsalikway sa panglantaw sa usa ka matahom nga panan-awon sa langit. 

Ang editor sa Lutheran Journal of Ethics misulat: 

Apan ang kataposang tumong sa katuyoan sa Diyos alang sa tawhanong linalang nagdan-ag 

pinaagi sa eschatological nga pagsabot sa pagkabalaan, diin gisaaran kita sa beatific nga panan-

awon sa pagkabalaan ug bug-os nga pakig-uban sa Diyos sa kahangturan. (Santos C. Editor's 

Introduction: Lutherans and Sanctification. © September/October 2017. Journal of Lutheran 

Ethics, Tomo 17, Isyu 5) 
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Daghang mga Protestante nga mituo sa Beatific Vision nagsalig sa panglantaw nga kini nga panan-awon 
usa ka espirituhanon, dili pisikal nga panan-aw (eg Ortlund G. Nganong Wala Kita Makasabot sa Beatific 
Vision. First Baptist Church of Ojai, September 26, 2018). 

Kadtong midawat sa mga bersyon sa Beatific Vision isip katapusan nga tumong lagmit maghunahuna nga 
ang pagkakita sa Dios mopuno kanila sa Iya o sa ilang kaugalingong kalipay. 

Ania ang sukwahi nga panglantaw niana nga panan-awon gikan sa usa ka magsusulat sa Simbahan sa 
Dios kaniadto: 

Kung ang kahangturan igugol nga nagtan-aw nga malipayon sa nawong sa Diyos, o ang matag 
pangandoy nga matuman dayon - sama sa gitudlo sa daghang mga relihiyon - pagkahuman sa 
pipila ka bulan (o pagkahuman sa pipila ka octillion nga tuig, dili kini hinungdanon), ang kinabuhi 
mahimong makalaay. . Ug sa higayon nga makalaay ang kinabuhi, kini mahimong sakit ug 
makalilisang nga makalilisang. Tungod kay wala nay mahibilin gawas sa usa ka walay katapusan 
nga kahangturan sa kalaay nga moabut - uban sa kamatayon usa ka talagsaon apan imposible 
nga paagi sa pag-ikyas (tan-awa ang Lucas 20:35-38). Kini sa pagkatinuod mao ang kinatas-ang 
tortyur. 

Apan ang atong Amahan sa Kahangturan adunay mas maayong ideya. Nagdisenyo siya og plano 
diin ang kahangturan dili na molambo nga mas makalaay. Apan, ingon nga daw dili katuohan, 
ang kahangturan motubo nga labi ka makapaukyab, labi ka makapakurat, ug labi ka makalipay 
samtang ang matag eon nagsunod sa eon. (Kuhn RL. The God Family - Part Three: To Inhabit 
Eternity. Good News, July 1974) 

Oo, gibuhat sa Dios ang Iyang gibuhat aron ang kahangturan mahimong mas maayo. Matikdi ang usa ka 
butang gikan sa usa ka namatay nga magsusulat sa Simbahan sa Dios: 

Ang Diyos nga naghiusa niining kalibotana mibuhat niini uban ang plano sa hunahuna. Kana nga 
plano dili ang walay paglaum nga Nirvana sa usa ka mayor nga relihiyon sa kalibutan nga 
nagsaad nga ikaw mahimong usa ka walay panimuot nga bahin sa dako nga kinatibuk-an nga 
walay bisan unsa nga walay mga kabalaka sa kahangturan - tungod kay ikaw walay indibidwal 
nga panimuot hangtud sa kahangturan. Dili kini ang kalipay sa pagkatulog sa usa ka duyan nga 
gibitay sa taliwala sa duha ka mga palma sa datiles sa usa ka oasis, nga gipakaon sa mga bulto 
nga mga dalaga hangtod sa kahangturan, ang saad diin ang mga sumusunod ni Allah gipasaligan. 
Dili kini ang paglakaw sa bulawan nga mga dalan nga adunay bulawan nga mga tsinelas, nga nag-
strum sa usa ka alpa nga ang imong gikabalak-an mao lamang kung unsaon pagpabilin nga tul-id 
ang imong halo, ingon nga daw saad sa kadaghanan sa mga grupo sa Protestante. Dili gyud kini 
ang saad nga sa katapusan makahimo sa pagtan-aw sa nawong sa Dios ug pagpasalamat sa 
matahum nga panan-awon (bisan unsa kana), sama sa saad sa mga nagsunod sa pagtuo nga 
Katoliko: Ang gisugyot sa Dios nga nagbuhat sa tanan dad-on ka sa Iyang pamilya. Ang pagka-
Dios sama nga ang Diyos mao ang Diyos! Dili lamang aron mahimong usa ka Dios sa euphemistic 
nga diwa nga kitang tanan mga igsoon sa Dios ingon nga atong figurehead nga Amahan, apan sa 
pagpakigbahin sa Iyang balaan nga kinaiya sa hingpit. … 

Ang tinuod nga plano sa Dios praktikal. Siya nag-ingon bahin sa Iyang pamilya nga Gingharian 
nga walay kataposan sa pagpalapad niini. Ang Iyang plano mao ang pagpadayon sa pagdugang 



41 
 

og mga anak nga lalaki ug babaye kinsa tan-awon, mobati, molihok sama Kaniya ug kinsa 
gilangkuban sa sama nga nagpabag-o sa kaugalingon nga mahangturong espiritu nga kinabuhi 
sama Kaniya, sa kahangturan! Mao nga ang tumong nga gibutang sa Dios sa Iyang kaugalingon 
maoy usa ka paglaum nga bisan Siya dili gayud matuman. Walay katapusan, walay katapusan, 
walay katapusan nga nagmugna sa usa ka walay katapusan nga nagkalapad nga pamilya aron sa 
pagtagamtam ug pagmando sa dakung kabuhatan nga Iyang nahimo - ug aron ikaw ug ako 
makaambit sa umaabot nga mga binuhat nga walay katapusan. Usa ka busy, praktikal, 
makapaikag, mahagiton, nagpadayon nga plano nga naghatag ug mahangturong rason sa 
pagkinabuhi. 

Walay kalaay sa maong plano. Wala'y panahon nga mahurot ang imong interes. Walay 
mitolohiya, relihiyoso-tunog nga folderol mahitungod sa pipila ka espirituhanon nga dili-dili 
gayud yuta diin ikaw walay mahimo sa walay katapusan - apan usa ka walay katapusan nga 
trabaho sa pagmugna, pagdumala! pagsulbad sa problema nga adunay makita nga kaayohan. … 
Siya adunay gahum sa pagbanhaw kanimo … (Hill DJ. What the World Needs Now Is...HOPE. 
Plain Truth, February 1979) 

Matikdi ang usa ka butang gikan sa usa ka ulahi nga lider sa Simbahan sa Dios: 

“Kon ang tawo mamatay, mabuhi ba siya pag-usab?” ( Job 14:14 ). Kini kinahanglan nga usa ka 
panahon sa PAGLAUM, tungod kay bisan kung KINI NGA KALIBUTAN mamatay - ug kini - adunay 
mosunod nga PAGKABANHAW sa usa ka bag-o ug mas maayo nga kalibutan - usa ka kalibutan 
sa kalinaw - usa ka kalibutan sa katagbawan, kalipay, kadagaya, KALIPAY! Tabangi kami sa Dios 
nga makasabut! Dili lamang padayon nga paglungtad - apan ang bug-os, malipayon, makapaikag, 
Abunda nga kinabuhi! Oo - ug kana alang sa TANANG KAHANGTURAN! (Armstrong HW. Unsa 
ang Katuyoan sa Pagkabanhaw? Maayong Balita, Marso 1982) 

Tungod kay daghan ang dili hingpit nga makasabut sa kasulatan, ilang gipasiugda ang mga panan-aw, 
sama sa ilang pagtudlo sa matahom nga panan-awon, nga dili hingpit nga nahiuyon sa plano sa Dios. 

Ang atong pagtan-aw sa Dios dili, sa iyang kaugalingon, makahimo sa kahangturan nga mas maayo. Bisan 
pa nga Siya nagpanalangin kanato sa kahangturan sigurado nga buhaton kana (cf. Salmo 72:17-19). 

Tanang Butang Gibuhat para kang Jesus 

Ang Bag-ong Tugon nagtudlo niini nga may kalabutan kang Jesus ug sa paglalang: 

15 Siya ang dagway sa dili makita nga Diyos, ang panganay sa tanang binuhat. 16 Kay pinaagi 
kaniya gibuhat ang tanang butang nga atua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, bisan 
ang mga trono o mga kamandoan o mga punoan o mga kagamhanan. Ang tanang butang 
gibuhat pinaagi Kaniya ug alang Kaniya. Colosas 1:15-16) 

2 … Iyang Anak, nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa 
usab gibuhat niya ang mga kalibutan; 3 nga mao ang kahayag sa iyang himaya ug ang dayag nga 
dagway sa iyang pagkatawo, ug nagsapnay sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iyang 
gahum, (Hebreohanon 1:2-3) 



42 
 

Karon, gilalang ba lamang kita aron motan-aw kang Jesus alang sa kahangturan? 

Dili. 

Matikdi nganong si Jesus miingon nga Siya mianhi: 

10 … Ako mianhi aron sila makabaton sa kinabuhi, ug aron sila makabaton niini nga mas 
madagayaon. ( Juan 10:10 ) 

Pinaagi sa pagbaton ug “kinabuhi” ug pagbaton niini “sa mas madagayaon,” si Jesus nagtudlo nga Siya 
mianhi aron kita makabaton og mas maayong kahangturan ug nga kita makatabang sa paghimo sa 
kahangturan nga mas maayo. 

Ang Dios wala maglalang sa mga tawo alang sa katuyoan sa mga tawo nga motutok Kaniya hangtod sa 
kahangturan. 
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4.  Nganong Gitugotan sa Diyos ang Pag-antos? 

Kon si Jesus mianhi aron kita makabaton ug kinabuhi “nga mas madagayaon” (Juan 10:10), gitugotan ba 
sa Diyos ang pag-antos? 

Oo. 

Aduna bay katuyoan niini? 

Oo. 

31 Kay ang Ginoo dili mosalikway sa kahangturan. 32 Bisan siya nagpahinabog kaguol, Apan siya 
magpakita ug kaluoy sumala sa gidaghanon sa iyang mga kaluoy. 33 Kay siya dili magasakit sa 
kinabubut-on, Ni magapasubo sa mga anak sa mga tawo. ( Lamentaciones 3:31-33 ) 

Matikdi nga ang Diyos dili kinabubut-ong magpasakit o magpaguol kanato. Siya gusto nga kita mobuhat 
og maayo (cf. 3 Juan 2). 

Daw dili maayo nga mga butang ang mahitabo sa desente nga mga tawo. 

Si Jesus wala gayud makasala (Hebreohanon 4:15), apan nag-antus alang kanato (1 Pedro 2:21). Ug 
“bisan tuod Siya Anak, Siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga Iyang giantus” 
(Mga Hebreohanon 5:8). 

Nganong gitugotan sa Diyos nga mag-antos ang mga tawo? 

Adunay duha ka rason. Ang usa mao ang silot sa/resulta sa atong mga sala aron sa pagdasig kanato sa 
dili pagpakasala ug sa pagbalik ngadto sa Dios (Lamentaciones 3:39-40; Levitico 26:18). Ug, angay natong 
sabton nga ang Bibliya nagtudlo nga ang Diyos nagsilot kanato nga ubos pa sa angay sa atong mga kasal-
anan (cf. Esdras 9:13; Job 11:6). Karon, bisan ang mga tawo nga nagtuo sa labing menos sa mga bahin sa 
Bibliya, nakaamgo niana. 

Apan adunay lain, mas komplikado, nga rason. 

Si Apostol Pablo nagsulti kanato nga “ang kabuhatan gipailalum sa kakawangan, dili sa kinabubut-on, 
kondili tungod Kaniya nga nagpasakup niini diha sa paglaum” (Mga Taga-Roma 8:20). Misulat usab siya: 

16 Busa dili kami mawad-an ug kasingkasing. Bisan pa ang atong pagkatawo sa gawas 
nagakahanaw, ang sulod nga pagkatawo ginabag-o adlaw-adlaw. 17 Kay ang among magaan nga 
kagul-anan, nga sa makadiyot, nagabuhat alang kanamo ug usa ka labaw pa ug walay katapusan 
nga kabug-at sa himaya, 18 samtang kami wala magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa 
mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga 
butang nga dili makita walay katapusan. ( 2 Corinto 4:16-18 ) 

Ang mga tawo anaa sa proseso sa pagputli—nga naglakip sa kasubo ug kasakit—apan adunay paglaum. 
Kadtong wala tawga niining panahona giputli sa usa ka paagi (Isaias 48:10; Jeremias 9:7), samtang 
kadtong mga gitawag kinahanglang ulayon ug putli sama sa plata ug/o bulawan (Zacarias 13:9; Salmo 
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66:10; Daniel 11:35, 12:10; 1 Pedro 1:7; cf. Pinadayag 3:18). Busa adunay “kalayo” nga mga pagsulay 
niining panahona (1 Pedro 1:7; 4:12). 

Adunay paglaum alang sa unsa ang mahimong mas maayo: 

9 Apan, mga hinigugma, kami masaligon sa mas maayong mga butang mahitungod kaninyo, oo, 
mga butang nga kauban sa kaluwasan, bisan tuod kami nagasulti niining paagiha. 10 Kay ang Dios 
dili dili-matarung sa paghikalimot sa inyong buhat ug paghago sa gugma nga inyong gipakita 
alang sa iyang ngalan, nga kamo nag-alagad sa mga balaan, ug nagaalagad. 11 Ug among 
gitinguha nga ang matag usa kaninyo magpakita sa samang kakugi ngadto sa bug-os nga 
kasegurohan sa paglaom hangtod sa kataposan, 12 aron dili kamo mahimong tapolan, kondili 
sundogon kadtong pinaagi sa pagtuo ug pailob nakapanunod sa mga saad. ( Hebreohanon 6:9-
12 ) 

Busa, kita kinahanglang magmapailobon ug mosalig nga ang mga paagi sa Diyos moresulta sa “mas 
maayong mga butang.” 

Ang mapailubon nga pag-antus sa pag-antus usa ka timaan sa gugma: 

4 Ang gugma hataas-ug-pailob, kini maluloton, ang gugma dili masina, ang gugma dili 
magpasigarbo sa kaugalingon, dili mohambog, 5 dili mobuhat ug dili angay, dili mangita sa iyang 
kaugalingong mga butang, dili masuk-anon, dili mag-isip ug daotan, 6 dili magakalipay sa 
pagkadilimatarung, ug magakalipay uban sa kamatuoran; kini nagaantus sa tanang mga butang, 
7 kini nagatoo sa tanan, kini naglaum sa tanan, kini nagaantus sa tanan. 8 Ang gugma dili 
mapakyas; ( 1 Corinto 13:4-8 , Literal nga Sumbanan nga Bersyon ) 

Ang Griyego nga pulong nga gihubad nga gugma gihubad nga 'agape'—ug kini nga matang sa gugma 
nagmaya sa kamatuoran ug mopas-an sa tanang butang. Ang usa ka misteryo sa tinuod nga gugma mao 
nga ang pag-antos mahimong nalangkit sa pagpalambo sa gugma. Ang tinuod nga gugma dili mapakyas. 

Usahay ang mga tawo mag-antus tungod sa pagbuhat og maayo: 

17 Kay labi pang maayo, kon kini mao ang kabubut-on sa Dios, nga mag-antus tungod sa 
pagbuhat ug maayo kay sa pagbuhat ug dautan. ( 1 Pedro 3:17 ) 

Timan-i nga ang naa sa ibabaw WALA NAG-INGON nga kabubut-on sa Dios nga magpahamtang ug pag-
antos sa atong kaugalingon aron kita mahimong alaot. Ang mga paagi sa Dios mas taas pa kay sa atong 
mga dalan ( Isaias 55:8-9 ) ug ang mga aspeto sa gugma usa ka misteryo sa plano sa Dios (cf. Efeso 5:25-
32). 

Karon, ang Bibliya tin-aw nga adunay mga kaayohan nga motungha gikan sa pag-antos nga nag-antos 
kanato: 

3 Ang kasubo labi pang maayo kay sa pagkatawa ; 4 Ang kasingkasing sa manggialamon anaa sa balay sa 
kasub-anan, Apan ang kasingkasing sa mga buang anaa sa balay sa kasadya. ( Ecclesiastes 7:3-4 ) 
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16 Ang Espiritu mismo nagpamatuod uban sa atong kaugalingong espiritu, nga nagpamatuod nga 
kita mga anak sa Diyos. 17 Karon kon kita mga anak, kita usab mga manununod—sa pagkatinuod, 
mga manununod sa Diyos ug mga isigkamanununod uban kang Kristo—kon sa pagkatinuod kita 
mag-antos uban kaniya, aron kita usab pagahimayaon uban kaniya. ( Roma 8:16-17 , AFV ) 

18 Kay ginahunahuna ko nga ang mga pag-antus niining panahona dili takus ikatandi sa himaya 
nga igapadayag dinhi kanato. ( Roma 8:18 ) 

12 Mga hinigugma, ayaw kamo kahibulong sa nagdilaab nga pagsulay nga moabut kaninyo, nga 
daw usa ka katingalahang butang ang nahitabo kaninyo; 13 Apan managkalipay kamo sa gidak-on 
nga makaambit kamo sa mga pag-antus ni Cristo, aron nga sa igapadayag na ang iyang himaya, 
managkalipay usab kamo uban ang hilabihan nga kalipay. ( 1 Pedro 4:12-13 ) 

11 Anak ko, ayaw pagtamaya ang pagpanton ni Jehova, Ni pagdumti ang iyang pagbadlong; 12 Kay 
ang gihigugma sa Ginoo iyang gibadlong, sama sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-
an. ( Proverbio 3:11-12 ) 

5 Ug nakalimtan na nimo ang pag-awhag nga nagsulti kanimo ingon nga mga anak: “Anak ko, 
ayaw pagtamaya ang pagpanton sa Ginoo, ug ayaw kaluya kon badlongon ka niya; 6 Kay ang 
gihigugma sa Ginoo iyang gicastigo, ug gihampak niya ang matag anak nga iyang gidawat.” 

7 Kong kamo moantus sa pagpanton, ang Dios magatagad kaninyo ingon sa mga anak; kay kinsa 
bay anak nga wala ginacastigo sa amahan? 8 Apan kon kamo walay pagpanton, diin ang tanan 
nahimong umalambit, nan kamo mga anak sa gawas ug dili mga anak. 9 Dugang pa, kita adunay 
tawhanong mga amahan nga nagtul-id kanato, ug kita nagtahod kanila. Dili ba kita mas andam 
nga magpasakop sa Amahan sa mga espiritu ug mabuhi? 10 Kay sila sa pagkatinuod nagcastigo 
kanato sulod sa pipila ka adlaw sumala sa ilang gihunahuna nga labing maayo, apan siya alang sa 
atong kaayohan, aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan. 11 Karon walay pagpanton nga daw 
makapalipay sa pagkakaron, kondili makapasakit; bisan pa niana, pagkahuman kini mamunga sa 
malinawon nga bunga sa pagkamatarung ngadto kanila kinsa nabansay niini. ( Hebreohanon 
12:5-11 ) 

Gitugotan ang pag-antos aron ang mga tawo matul-id, mabansay, makaugmad ug kinaiya, ug mahimong 
mas maayo gikan niini (tan-awa usab ang Roma 5:3-4, 8:17; 2 Tesalonica 1:3-5; Santiago 1:2-4; 2 Pedro 
1:5-8; Pinadayag 21:7-8 ). Ang mga pagsulay ug mga problema makatabang sa paglig-on sa pagtuo, 
pagtudlo sa pagkamapainubsanon, pagtudlo kanato og mga leksyon, ug makatabang kanato nga mas 
maduol sa Dios. 

Bisan kung kini ingon ka bug-at karon, ang Dios nakasabut ug naghimo niini aron ang Iyang mga tawo 
makaagwanta niini (1 Mga Taga-Corinto 10:13). Si Jesus sa esensya nagtudlo sa pagkuha niini usa ka 
adlaw matag higayon (Mateo 6:34). Ug unsa ang Iyang giplano sa umaabut labaw pa sa unsa ang pisikal 
nga mga pag-antus nga mahitabo niining kinabuhia ( Roma 8:18 ). 

Si Jesus ug ang katawhan sa Diyos nag-antos: 

1 Busa, sanglit gilibutan man usab kita sa hilabihan ka daku nga panganod sa mga saksi, nga 
gibiyaan ang tanang kabug-at sa sala nga naglibut kanato, daganon ta uban ang pailub sa lumba 
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nga gibutang sa atong atubangan, 2 uban ang atong mga mata nga nagtutok kang Jesus, ang 
magbubuhat ug ang magtatapos sa atong pagtoo, nga gihalad sa kalipay, miantus sa krus {Gr. 
stauros – stake}, nga nagtamay sa kaulawan, ug naglingkod sa too sa trono sa Dios. 3 Kay 
palandunga siya nga nag-antus sa ingon nga pagsukol sa mga makasasala batok sa iyang 
kaugalingon, aron dili kamo kapuyan sa inyong mga kalag ug mangaluya. ( Hebreohanon 12:1-3 , 
Bibliya sa Jubileo) 

Ang pag-antos matapos: 

12 … Bisan pa gisakit ko ikaw, dili ko na ikaw pagsakiton; 13 Kay karon bunggoon ko ang iyang 
yugo gikan kanimo, Ug lugtason ko ang imong mga gapus. ( Nahum 1:12-13 ) 

Samtang kini gihatag ingon nga usa ka propesiya nga may kalabutan sa Ninive, ang ubang mga kasulatan 
nagpamatuod nga ang pag-antos matapos (Pinadayag 21:4) ug ang yugo ni Satanas pagabalion ( Isaias 
14:12-17; Pinadayag 20:1-3). 

Kinahanglang ipunting nga ang pag-antos dili kanunay nga resulta sa atong mga aksyon. Kita, sama ni 
Jesus, mahimong mag-antus sa sayop nga paagi: 

19 Kay kini dalayegon , kon tungod sa konsensiya ngadto sa Diyos ang usa molahutay sa kaguol, 
nga mag-antos sa dili-maayong paagi. 20 Kay unsa may dungog kon, sa diha nga gihampak kamo 
tungod sa inyong mga sala, kamo modawat niini nga mapailubon? Apan kon kamo magbuhat ug 
maayo ug mag-antos, kon kamo mag-antos niini, kini dalayegon sa atubangan sa Diyos. 

21 Kay alang niini gitawag kamo, tungod kay si Kristo nag-antus man alang kanato, nga nagbilin 
kanamo ug panig-ingnan, aron kamo managsunod sa iyang mga lakang: 

22 “Nga wala makabuhat ug sala, Ni hingkaplagan ang limbong sa iyang baba”; 

23 Nga, sa gipasipalahan siya, wala mobalus sa pagpasipala; Sa diha nga siya nag-antus, wala siya 
maghulga, kondili mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto kaniya nga nagahukom sa matarung; ( 
1 Pedro 2:19-23 ) 

Si Jesus naghatag ug ehemplo kanato mahitungod sa pag-antos (1 Pedro 2:21-24). Sama sa gibuhat sa 
mga propeta (Santiago 5:10-11). 

Atong sundogon si Jesus (1 Pedro 2:21-24), ingon man si propeta Pablo (1 Corinto 13:2) sama sa iyang 
pagsundog kang Jesus (1 Corinto 11:1). 

Mga bata 

Komosta ang mga bata nga nag-antos? 

Ang Bibliya naghisgot bahin sa mga bata nga nag-antos. Labing menos usa ka tawo ang natawo nga buta 
aron “ang mga buhat sa Dios mapadayag diha kaniya” (Juan 9:3). Apan ang laing rason mao nga 
makatukod usab sila og kinaiya. 
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Ang Dios adunay plano alang kanato, bisan sa wala pa kita matawo: 

16 Ang imong mga mata nakakita sa akong lawas, nga wala pa maporma. Ug sa imong basahon 
nahisulat silang tanan: Ang mga adlaw gibuhat alang kanako, Sa diha nga wala pay usa kanila. ( 
Salmo 139:16 ) 

Komosta ang mga bata nga namatay, gipakuha, o gipatay sa bata pa? 

Samtang kana mga tawhanon nga mga trahedya, ang Dios adunay plano alang kanila—wala Niya sila 
kalimti (cf. Isaias 49:15). Sila, sama sa uban nga dili tinawag ug dili pinili niining panahona, mahimong 
bahin sa ikaduhang pagkabanhaw (Pinadayag 20:5, 11). Ug, ang Bibliya nag-ingon nga sila mabuhi pag-
usab—apan kanang panahona sulod sa 100 ka tuig sumala sa Isaias 65:20. 

Pagbalhin Ngadto sa Kahingpitan 

Sa Daang Tugon, si Moises misulat nga ang “buhat sa Dios hingpit” (Deuteronomio 32:4). Sa Bag-ong 
Tugon, si Apostol Santiago misulat: 

2 Mga igsoon ko, isipa nga bug-os nga kalipay sa dihang mahulog kamo sa lainlaing mga pagsulay, 
3 kay nahibalo nga ang pagsulay sa inyong pagtuo makapatunghag pailob. 4 Apan himoa nga ang 
pailub adunay hingpit nga buhat, aron kamo mamahingpit ug hingpit, nga walay makulang. 5 Kon 
aduna kaninyoy nakulangan ug kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagahatag sa tanan sa 
madagayaon gayud ug sa walay pagpamuyboy, ug kini igahatag kaniya. ( Santiago 1:2-5 ) 

Ang pag-antos morag bahin sa paglihok padulong sa kahingpitan. WALA kini magpasabot nga tinuyo 
natong pahimuslan ang atong kaugalingon sama sa gibuhat sa uban, apan mapailubon nga molahutay sa 
mga pagsulay ug pag-antos nga atong masugatan. 

Ug oo, kana mas sayon sa pagsulat kay sa pagsinati—ug ang Dios nahibalo niini (cf. Hebreohanon 12:11): 

8 Ang Ginoo magahingpit niana nga mahitungod kanako; ( Salmo 138:8 ) 

Ang Dios nagabuhat aron mahingpit ka! 

Hunahunaa nga ang Bibliya nagtudlo nga si Jesus nakakat-on sa pagkamasulundon gikan sa pag-antus: 

8 Bisan siya Anak, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang 
giantus. 9 Ug sa nahingpit na, Siya nahimong tinubdan sa walay katapusan nga kaluwasan sa 
tanan nga mosugot Kaniya, (Hebreohanon 5:8-9) 

Ang iyang mga sumusunod kinahanglang makakat-on usab niana. 

Si Jesus mitudlo: 

48 Busa magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong Amahan sa langit. ( Mateo 5:48 ) 

Nagpasabot ba kana nga ang mga Kristohanon karon hingpit na? 
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Dili. 

Si Apostol Juan tin-aw nga mitudlo nga ang tinuod nga mga Kristohanon makasala gihapon ug 
nagkinahanglan og kapasayloan (1 Juan 1:8–10). 

Busa, nagpasabot ba kini nga ang mga Kristohanon kinahanglan nga mohinapos tungod kay kini 
imposible, nga kini okay nga dili mosulay? 

Dili. 

Ang mga Kristohanon kinahanglang mobuntog uban sa tabang sa Diyos (Roma 12:21; Filipos 4:13; 1 Juan 
4:4) ang mga pagsulay ug mga pagsulay niini nga kinabuhi, nga makatabang sa pagpaduol nato sa 
kahingpitan (Santiago 1:2-4). 

Si Apostol Pablo, samtang nag-antus sa usa ka kasakit, miasoy og usa ka butang nga gisulti ni Jesus 
kaniya: 

9 Ug siya miingon kanako, Ang akong grasya igo alang kanimo, kay ang akong kusog ginahingpit 
diha sa kahuyang. ( 2 Corinto 12:9 ) 

Gihingpit na kita karon pinaagi sa atong naagian. 

Sa diha nga ang mga Kristohanon mabanhaw ingon nga mga anak sa Dios nga sila hingpit nga mahingpit 
(cf. Efeso 4:13; Hebreohanon 11:40). 
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5.  Nganong Gibuhat Ka sa Diyos? 

Unsa imong tuyo? 

DILI KA pareha sa uban. Ang Bibliya nagtudlo nga “ang tanan nga mga bahin dili managsama og 
buluhaton … sa tagsa-tagsa … gibutang sa Dios ang mga bahin, ang matag usa kanila, diha sa lawas 
sumala sa Iyang gikahimut-an” (Roma 12:4-5, 1 Mga Taga-Corinto 12:18). . 

Busa, lahi ka. Ang imong kapalaran talagsaon ug importante. Ang imong kinabuhi adunay kahulogan. 

Unsa ang biblikanhon nga kahulogan sa imong kinabuhi? 

Kinsa ka? 

IKAW ang makahatag ug gugma sa talagsaong paagi. 

Ug kana mao ang usa ka butang nga imong mahimo sa kahangturan. 

Sa tungatunga sa miaging siglo, ang Simbahan sa Dios (Ikapitong Adlaw) nagpatik: 

Ang Kristohanon nagkinabuhi dili lamang alang sa karon; iyang gipaabot ang mas maayong 
ugma. ( Unsay Gituohan sa Simbahan sa Diyos. The Bible Advocate and Herald of the Coming 
Kingdom. Oktubre 3, 1949, p. 7) 

Apan ang usa ka Kristohanon dili lamang magpaabot ug mas maayong ugma. Ang tinuod nga 
Kristohanon nagtukod ug kinaiya karon pinaagi sa mga pagsulay, kahigayonan, ug mga pagsulay sa 
kinabuhi (cf. Roma 5:1-4) nga makatabang sa Kristohanon nga personal nga makatampo sa “maayong 
ugma.” 

Sa katapusan ang Dios adunay espesyal nga mga plano alang kanimo sa personal. 

Ang Dios naghimo kanimo sa paghatag ug gugma sa imong kaugalingong indibidwal nga paagi (cf. 1 
Corinto 12:20-13:10). 

Pero unsaon? 

Sa esensya, sa pagkakaron nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo ug pagsunod sa Diyos niining kinabuhia. 

Pinaagi sa pagkamasulundon, paghimo sa mga pagpili sa bibliya, pagbaton og hugot nga pagtuo, 
pagpraktis sa gugma, ug paglahutay hangtud sa katapusan, ang mga Kristohanon dili lamang magtukod 
og kinaiya apan maghimo sa kahangturan nga mas maayo alang sa ilang kaugalingon ug sa uban. 

Kutob sa pagtuo, tungod kay ang paglungtad sa Diyos usa ka kamatuoran (cf. Roma 1:20; tan-awa usab 
ang libre nga libro, nga anaa sa ccog.org, Is God's Existence Logical?), wala magkinahanglan ug pagtuo 
aron motuo nga adunay Dios. Bisan ang mga demonyo nagtuo ug nangurog (Santiago 2:19). Bisan pa 
niana, gikinahanglan ang pagtuo aron mosalig, motuo, ug mosunod sa Diyos. Kabahin kana sa "misteryo 
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sa pagtuo" (cf. 1 Timoteo 3:9; dugang pa bahin sa pagtuo makita sa libre nga booklet, nga anaa online sa 
ccog.org, Faith for Those God has Called and Chosen ). 

Ang Dios naghatag sa Iyang Balaang Espiritu niadtong “ nagtuman Kaniya” (Mga Buhat 5:32). Kana, ang 
Espiritu sa Dios, mao ang naghimo sa usa ka tinuod nga Kristohanon (Roma 8:9-11). 

Ang mga Kristohanon, sa ilang kaugalingon, sa ulahi mausab ug mahingpit sa unang pagkabanhaw (1 
Corinto 15:50-54; Pinadayag 20:5-6) aron makatabang sa paghatag ug gugma ug sa aktuwal nga paghimo 
sa kahangturan nga mas maayo. Kini nga pagkabanhaw motakdo sa ikapito ug kataposang trumpeta (1 
Corinto 15:52), nga mao ang panahon nga ang bahin sa misteryo sa Diyos mahuman (Pinadayag 10:7). 

Gihisgotan ni Apostol Pablo ang kausaban mismo isip “usa ka misteryo” (1 Mga Taga-Corinto 15:51). 

Kadtong kinsa sa pagkakaron dili Kristiyano makabaton niini nga oportunidad sa pagbag-o human sila 
mabanhaw sa ulahi (tan-awa usab ang libre nga libro, online sa ccog.org, Universal OFFER of Salvation, 
Apokatastasis: Makaluwas ba ang Dios sa nawala sa umaabot nga panahon? Gatusan sa mga kasulatan 
nagpadayag sa plano sa Dios sa kaluwasan ). 

Buhata ang Maayo 

Ang Dios maayo (Marcos 10:18; Salmo 143:10) ug nagbuhat kung unsa ang matarung (cf. Genesis 18:25). 

Gusto usab sa Dios nga kita mobuhat ug maayo ingon nga makapahimuot kini Kaniya (Salmo 34:14; 
Hebreohanon 13:16). 

19 Ikaw daku sa tambag ug gamhanan sa buhat, kay ang imong mga mata bukas sa tanang mga 
dalan sa mga anak sa mga tawo, sa paghatag sa tagsatagsa sumala sa iyang mga dalan ug sumala 
sa bunga sa iyang mga buhat. ( Jeremias 32:19 ) 

9 Ug dili kita maluya samtang nagabuhat ug maayo, kay sa tukma nga panahon kita magaani kon 
kita dili mawad-an ug kasingkasing. 10 Busa, samtang kita may kahigayonan, magbuhat kita ug 
maayo ngadto sa tanan , ilabina niadtong mga sakop sa panimalay sa pagtoo. ( Galacia 6:9-10 ) 

5 … Ang Dios, 6 nga “magabalus sa matag usa sumala sa iyang mga buhat”: 7 Kinabuhing dayon 
niadtong kinsa pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa pagbuhat ug maayo nangita sa 
himaya, dungog, ug pagka-imortal; ( Roma 2:5-7 ) 

Ang Dios gusto og maayo alang kanimo ug kon ikaw tinuod nga nahigugma ug “motuman Kaniya” (Mga 
Buhat 5:32; Hebreohanon 5:9), mao kana ang mahitabo sa tanan (Roma 8:28). 

Matikdi ang mosunod: 

24 Wala nay maayo pa alang sa usa ka tawo kay sa mokaon siya ug moinum, ug nga ang iyang 
kalag makapahimulos ug maayo sa iyang buhat. Kini usab, akong nakita, gikan sa kamot sa Dios. ( 
Ecclesiastes 2:24 ) 
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12 Ako nahibalo nga walay mas maayo alang kanila kay sa pagmaya, ug sa pagbuhat ug maayo sa 
ilang mga kinabuhi, 13 ug usab nga ang matag tawo kinahanglan mokaon ug moinom ug 
magpahimulos sa kaayohan sa tanan niyang kahago--kini ang gasa sa Diyos. 14 Ako nahibalo nga 
bisan unsa ang pagabuhaton sa Dios, Kini magapadayon sa walay katapusan. ( Ecclesiastes 3:12-
14 ) 

Ang sa ibabaw tinuod, sa panguna tungod kay ang pagkamabungahon sa trabaho gituyo aron mahimong 
mas maayo ang mga butang. Ug ang mga tawo kinahanglan nga malipay nga mahimong produktibo. 

Dugang pa, gikonsiderar sa plano sa Diyos kung unsa ang nahitabo kanimo. Matikdi ang mga pagtulun-an 
sa Daang Tugon nga may kalabutan niana: 

11 Ang tambag ni Jehova nagapadayon sa walay katapusan, Ang mga laraw sa iyang kasingkasing 

ngadto sa tanang mga kaliwatan. 12 Bulahan ang nasud kansang Dios mao si JEHOVA , Ang 

katawohan nga iyang gipili ingon nga iyang kaugalingong panulondon. 13 Gikan sa langit nagtan-aw ang 

GINOO ; Nakita niya ang tanang anak sa mga tawo. 14 Gikan sa dapit sa iyang puloy-anan siya 

nagasud-ong Sa tanang mga pumoluyo sa yuta; 15 Siya ang nag-umol sa ilang mga kasingkasing 

sa tagsa-tagsa; Iyang gikonsiderar ang tanan nilang mga buhat . ( Salmo 33:11-15 ) 

1 Kay kining tanan gipalandong ko sa akong kasingkasing, aron akong ikapahayag kining tanan: 
Nga ang matarung ug ang manggialamon, ug ang ilang mga buhat anaa sa kamot sa Dios. ( 
Ecclesiastes 9:1a ) 

9 Ang kasingkasing sa tawo nagaplano sa iyang dalan, Apan ang GINOO nagamando sa iyang mga 
lakang. ( Proverbio 16:9 ) 

24 Ang mga lakang sa tawo iya sa GINOO ; Nan unsaon man sa usa ka tawo nga makasabut sa 
iyang kaugalingong paagi? ( Proverbio 20:24 ) 

73 Ang imong mga kamot nagbuhat kanako ug nag-umol kanako; ( Salmo 119:73 ) 

17 ... “Ang Dios mohukom sa matarung ug sa dautan, Kay adunay panahon didto alang sa matag 
katuyoan ug alang sa matag buluhaton.” ( Ecclesiastes 3:17 ) 

Matikdi, karon, ang mga tudling sa Bag-ong Tugon: 

11 Apan ang usa ug mao ra nga Espiritu nagalihok niining tanang mga butanga, nga 
nagabahinbahin sa tagsatagsa sumala sa gitinguha sa Dios . … 27 Karon kamo mao ang lawas ni 
Kristo, ug kamong tanan indibidwal nga mga bahin. ( 1 Corinto 12:11, 27 , AFV ) 

7 Ayaw kamo palimbong, ang Dios dili mabiaybiay; kay bisan unsa ang igapugas sa tawo, kana 
mao usab ang iyang anihon. 8 Kay siya nga nagapugas alang sa iyang unod, gikan sa unod 
magaani ug pagkadunot, apan siya nga nagapugas alang sa Espiritu, gikan sa Espiritu magaani ug 
kinabuhi nga walay katapusan. ( Galacia 6:7-8 ) 

10 Kay ang Dios dili dili makiangayon sa pagkalimot sa inyong buhat ug paghago sa gugma nga 
inyong gipakita alang sa iyang ngalan ... (Hebreohanon 6:10) 
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Adunay plano ang Dios sa TANAN! Apil kana IKAW TAGSA-TAGSA kon ikaw gitawag niining panahona o 
dili. Ug Iyang gikonsiderar ang TANANG IMONG MGA BUHAT. 

Ang tanan nga imong naagian, ang tanan nga imong giantus, ang tanan nga imong nahimo, ug uban pa 
nag-andam KANIMO sa paghimo sa kahangturan nga labi ka maayo (gawas kung sa katapusan modumili 
ka sa pagsuporta sa Gingharian sa Dios). Ang tanan nga imong naagian nag-andam kanimo alang sa 
pagtawag ug buluhaton sa Dios alang kanimo! IKAW makahimo sa paghatag sa usa ka talagsaon nga 
paagi ug makatabang sa paghimo sa kahangturan nga mas maayo! 

Ang Bibliya naghisgot nga sama nga ang lawas adunay mga bahin sama sa mga kamot ug mga mata ug 
mga bahin sa pagpanimaho, pandungog, ug uban pang mga butang (1 Mga Taga-Corinto 12:12-26), 
kitang tanan adunay talagsaon nga bahin sa walay katapusan nga plano sa Dios. Oo, ang imong tahas 
mahimong lahi kaayo sa ubang binilyon nga mga tawo—ayaw hunahunaa nga ang Dios walay tinuod nga 
plano alang kanimo. 

Dugang pa, ikaw adunay tulubagon sa imong gibuhat (Roma 14:12). Ang Dios mohukom pinasikad sa 
imong gibuhat (Ecclesiastes 12:14; Pinadayag 20:12) ingon man sa wala nimo mahimo (Mateo 25:24-30). 
Kon mas buhaton nimo ang angay nimong buhaton, mas himoon nimo ang kahangturan nga mas maayo 
para sa imong kaugalingon ug sa uban. Kon mas dili nimo buhaton ang dili nimo angay buhaton, imong 
himoon ang kahangturan nga mas maayo para sa imong kaugalingon ug sa uban. Ang Dios maoy usa ka 
matarong nga maghuhukom (2 Timoteo 4:8). 

Ang Biblia nagtudlo nga kita pagagantihan sumala sa atong mga buhat (Mateo 16: 2 7; Roma 2:6; 
Proverbio 24:12; Jeremias 17:10; Pinadayag 22:12). Ug kita makahimo sa pagtabang sa mas daghang 
mga tawo tungod niana (cf. Lucas 19:15-19). Ang Bibliya nag-ingon nga human sa kamatayon, ang atong 
mga buhat nagasunod kanato (cf. Pinadayag 14:13)—nga sa panguna nagpasabot nga ang atong nakat-
onan ug naugmad samtang pisikal maoy mohulma kon unsaon nato sa paghatag ug pagtrabaho hangtod 
sa kahangturan. 

Ang tanan nga gibuhat sa Dios Siya adunay hinungdan (Ezekiel 14:23). Naglakip sa gitas-on sa atong 
kinabuhi, nga kasagaran usa ka misteryo alang kanato (cf. Ecclesiastes 9:12). 

“Pagbaton ug pagtuo sa Diyos” (Marcos 11:22) tungod kay Siya adunay talagsaong mga rason sa tanan 
nga Iyang gibuhat—bisan kon kini dili kanunay ingon niana kanato (cf. Hebreohanon 12:11; Roma 8:28). 

Daghan ang nasayop nga naghukom sa Diyos base sa ilang kaugalingong mga konklusyon, apan ang 
Bibliya nagtudlo usab: 

5 Busa ayaw hukmi ang bisan unsa sa dili pa ang panahon , hangtud nga ang Ginoo moabut, nga 
mao ang magadala sa kahayag sa tinago nga mga butang sa kangitngit ug magpadayag sa mga 
tambag sa mga kasingkasing. Unya ang pagdayeg sa matag-usa magagikan sa Dios. ( 1 Corinto 
4:5 ) 

May mga butang nga gitago. Wala usab kita kahibalo sa tanan bahin sa bisan kinsa nga tawo. 

Ang tanan nga mga tawo dili managsama. Ang Dios adunay indibidwal nga plano alang sa matag usa 
kanato (1 Corinto 12:4-12). 
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Ang Dios nagtrabaho uban sa tanan aron ang matag usa kanato makabaton sa atong bahin sa 
kahangturan! Sama sa gitudlo sa kasulatan: 

17 Ang buhat sa pagkamatarung mahimong pakigdait, ug ang sangputanan sa pagkamatarung, 
kalinaw ug kasigurohan sa walay katapusan. ( Isaias 32:17 ) 

11 Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi; Sa imong presencia anaa ang kahupnganan sa 
kalipay; Sa imong toong kamot anaa ang mga kalipayan sa walay katapusan. ( Salmo 16:11 ) 

Kalinaw ug kalipay hangtod sa kahangtoran. Usa ka mas maayo nga kahangturan! 

Unsa ang KINAHANGLANG BUHATON? 

11 Dali, kamong mga anak, paminaw kanako; Tudloan ko kamo sa pagkahadlok sa Ginoo. 12 Kinsa 
ba ang tawo nga magatinguha ug kinabuhi, Ug mahagugma sa daghang mga adlaw, aron siya 
makakita sa maayo? 13 Bantayi ang imong dila gikan sa dautan, Ug ang imong mga ngabil gikan sa 
pagsulti ug limbong. 14 Pahalayo sa dautan, ug buhata ang maayo; Pangitaa ang kalinaw ug 
ipadayon kini. ( Salmo 34:11-14 ) 

3 Salig sa Ginoo, ug buhata ang maayo; Pumuyo ka sa yuta, ug kan-a ang iyang 
pagkamatinumanon. 4 Magkalipay ka usab kang Jehova, Ug siya magahatag kanimo sa mga 
tinguha sa imong kasingkasing. ( Salmo 37:3-4 ) 

BUHATA ANG MAAYO! SALIG SA DIOS. 

Unsay kahulogan niining tanan? 

Nagpasabot kini nga gilalang sa Dios ang Iyang gibuhat aron ang Iyang binuhat makahimo og maayo. 

O mas espesipiko, gibuhat sa Dios ang tanan nga Iyang gibuhat aron ang kahangturan mahimong mas 
maayo! 

Nindot kana? 

3 … Daku ug kahibulongan ang imong mga buhat, Ginoong Dios nga Makagagahum sa tanan! ( 
Pinadayag 15:3 ) 

19 Oh, pagkadaku sa imong kaayo, Nga imong gitagana alang kanila nga nangahadlok kanimo, 
Nga imong gitagana alang kanila nga nagasalig kanimo Sa atubangan sa mga anak sa mga tawo! ( 
Salmo 31:19 ) 

Dako ang kaayo sa Dios tungod sa Iyang giandam para sa atong pag-abot. 

Sa Mga Hebreohanon 11:4-12, sugod kang Abel, makat-on kita mahitungod sa lain-laing mga gitawag sa 
Dios diha sa Daang Tugon. Ug nag-refer ngadto kanila, tan-awa unsa ang gitudlo sa mosunod nga mga 
bersikulo: 
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13 Kini silang tanan nangamatay diha sa pagtoo, nga wala makadawat sa mga saad, apan sa 
nakakita kanila sa halayo, nakasalig niini, migakos kanila ug misugid nga sila mga estranyo ug 
mga langyaw dinhi sa yuta. 14 Kay kadto nga nagsulti sa maong mga butang nagpahayag sa dayag 
nga sila nangita ug yutang natawhan. 15 Ug sa pagkatinuod, kon nahinumdum pa sila niadtong 
yutaa nga ilang gigikanan, aduna unta silay kahigayonan sa pagbalik. 16 Apan karon ilang 
gitinguha ang usa ka labing maayo, nga mao, usa ka langitnon nga yuta. Busa ang Dios dili 
maulaw nga tawgon nga ilang Dios, kay Siya nag-andam ug usa ka siyudad alang kanila . ( 
Hebreohanon 11:13-16 ) 

Busa labing menos sukad sa panahon ni Abel, ang mga tawo adunay pagtuo nga ang Dios adunay plano 
alang sa usa ka butang nga mas maayo, ug nga ang Dios mao ang Dios niadtong kinsa tinuod nga 
nakasabut niana. Ang “siyudad” mao ang Bag-ong Jerusalem nga manaog sa yuta gikan sa langit 
(Pinadayag 21:2). 

Ang plano alang sa mga butang nga mahimong mas maayo. 

Hunahunaa ang mosunod gikan sa Bag-ong Tugon: 

17 Busa, kaniya nga nahibalo sa pagbuhat ug maayo ug wala magbuhat niini , ngadto kaniya kini 
sala. ( Santiago 4:17 ) 

Dili ba kana nagpasabot nga ang mga Kristohanon kinahanglang magbuhat ug maayo? 

Ang pagbuhat og maayo mao ang paghimo sa mga butang nga mas maayo. 

Ang Unang mga Magsusulat sa Simbahan sa Pagbuhat ug Maayo ug Pagdiyos 

Ang unang mga magsusulat sa simbahan adunay pipila ka pagsabut ug naghatag ug mga timailhan 
mahitungod sa katuyoan sa misteryo sa plano sa Dios. 

Sa ikaduhang siglo (AD) si Polycarp sa Smirna, kinsa giordinahan sa usa o labaw pa sa orihinal nga mga 
apostoles, misulat: 

Magmadasigon kita sa pagpangita sa maayo (Polycarp's Letter to the Philippians, Chapter 6) 

Siya {Jesus} nagtudlo ... alang sa bunga sa walay katapusan nga ganti. (Polycarp, Fragments gikan 
sa Victor sa Capua, seksyon 4) 

Sa susama, si Melito sa Sardis, kinsa mipuli sa ulahi ni Polycarp, misulat: 

Gihatagan ka niya og hunahuna nga gitugahan sa kagawasan; Siya nagbutang sa imong 
atubangan sa daghang mga butang, aron ikaw sa imong bahin makaila sa kinaiya sa matag 
butang ug makapili alang sa imong kaugalingon niana nga maayo; (Melito. A Discourse Which 
Was in the Presence of Antoninus Caesar. In Ante-Nicene Fathers ni Roberts ug Donaldson, 
Tomo 8, 1885. Hendrickson Publishers, Peabody (MA), pag-imprenta 1999, p. 755) 
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Ang pagkat-on sa pagbuhat og maayo makatukod og kinaiya. Kon kita mopili sa pagbuhat sa maayo kita 
makatabang sa paghimo sa mga butang nga mas maayo. 

Nakasabot si Melito nga gihatagan sa Diyos ang mga tawo ug kagawasan sa pagpili ug kinahanglang 
pilion nato ang maayo. Bisan pa sa pagpili ni Adan ug Eva sa paglapas, nga sa esensya nagdala ug 
pagkaulipon (cf. Roma 6:16-17), si Melito mipasabut: 

Apan ang tawo, nga sa kinaiyanhon makahimo sa pagdawat sa maayo ug dautan ingon nga yuta 
sa yuta makahimo sa pagdawat sa mga liso gikan sa duha ka kiliran, midawat sa mabatokon ug 
hakog nga magtatambag, ug pinaagi sa paghikap niana nga kahoy nakalapas sa sugo, ug misupak 
sa Dios. (Melito. Ang Homiliya Sa Paskuwa ni Melito, linya 48) 

Si Melito nakasabut usab nga si Jesus kabahin sa plano sa pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala: 

Ang misteryo sa paskuwa bag-o ug karaan, mahangturon ug temporal, madunot ug dili madunot, 
mortal ug imortal… Bueno, ang kamatuoran sa maong butang mao nga ang misteryo sa Ginoo 
karaan ug bag-o… Kay pinaagi sa tingog sa panagna nga ang misteryo sa Ginoo gimantala. …Kini 
mao ang nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon ngadto sa kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto 
sa kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa pagpanglupig ngadto sa usa ka 
walay katapusan nga gingharian, ug kinsa naghimo kanato nga usa ka bag-ong pagkapari, ug usa 
ka espesyal nga katawhan sa kahangturan. (Melito. Ang Homiliya Sa Paskuwa ni Melito, linya 
2,58,61,68 ) 

Oo, ang gingharian walay katapusan, alang sa kahangturan. Ug kini pinaagi sa misteryo sa propesiya—
mga panagna nga wala masabti ug maayo sa mga lider sa relihiyon sa panahon ni Jesus—giproklamar si 
Jesus sa wala pa Siya moanhi (alang sa gatusan ka mga panagna, tan-awa ang libre nga libro, online sa 
www.ccog.org nga giulohan og: Pamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas ). Ang laing misteryo nga 
nalangkit sa Paskuwa mao nga si Jesus nagpikas-pikas sa pan ug naghatag sa matag usa sa mga tinun-an 
og usa ka talagsaon nga piraso (cf. Lucas 24:30), nga, alang niadtong husto nga nagsaulog sa 
Kristohanong Paskuwa (nga usahay gitawag nga Eukaristiya) karon, makatabang. ipakita nga ang Dios 
adunay talagsaon alang sa matag usa kanato ug kitang tanan espesyal nga mga tawo. 

Si Irenaeus sa Lyon miangkon nga gitudloan ni Polycarp sa Smyrna. Si Irenaeus misulat nga ang mga 
Kristohanon adunay “paglaom sa pagkabanhaw hangtod sa kahangtoran” (Irenaeus. Against Heresies, 
Book IV, Kapitulo 18, para 5). Ug oo, ang nabanhawng mga Kristohanon mabuhi hangtod sa 
kahangtoran. 

Ang Mga Salmo nagtudlo: 

20 Ikaw, nga nagpakita kanako ug dagku ug mabug-at nga mga kagul-anan, Magabuhi kanako 
pag-usab, Ug modala kanako pag-usab gikan sa kahiladman sa yuta. 21 Pagadugangan mo ang akong 
pagkadaku, Ug lipaya ako sa tanang dapit. ( Salmo 71:20-21 ) 

Human sa pagkabanhaw (gitawag usab nga pagpabuhi pag-usab) ang Dios magadugang sa 
pagkahalangdon sa Iyang mga alagad. 

Unsa ka daghan? 
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Si Jesus mikutlo sa “kamo mga Dios” (Juan 10:34) nga bahin sa Salmo 82:6 nga maoy usa ka pagtulon-an 
nga may kalabutan sa hingpit nga pagkadios niadtong kinsa andam sa pagkinabuhi sa paagi sa Dios. 

Gitudlo usab ni Irenaeus nga: 

... walay lain nga gitawag og Dios pinaagi sa mga Kasulatan gawas sa Amahan sa tanan, ug sa 
Anak, ug niadtong nanag-iya sa pagsagop (Irenaeus. Adversus haereses , Libro IV, Pasiuna, 
Bersikulo 4) 

“Ako miingon, Kamong tanan mga anak sa Hataas Uyamut, ug mga dios; apan kamo mamatay 
sama sa mga tawo.” Sa walay duhaduha iyang gisulti kining mga pulonga niadtong wala 
makadawat sa gasa sa pagsagop, apan nagtamay sa pagpakatawo sa putli nga kaliwatan sa 
Pulong sa Dios, naglimbong sa tawhanong kinaiya sa pagpauswag ngadto sa Dios, ug 
nagpamatuod sa ilang kaugalingon nga dili mapasalamaton sa Pulong sa Dios, kinsa nahimong 
unod alang kanila. Kay tungod niini nga katuyoan nga ang Pulong sa Dios nahimong tawo, ug 
Siya nga mao ang Anak sa Dios nahimong Anak sa tawo, nga ang tawo, nga gidala ngadto sa 
Pulong, ug nakadawat sa pagsagop, mahimong anak sa Dios. . Kay sa bisan unsa nga paagi dili 
kita makakab-ot sa pagkadili madunot ug pagka-imortal, gawas kon kita nahiusa sa pagkadili 
madunot ug pagka-imortal. Irenaeus. Adversus haereses , Libro III, Kapitulo 19, Bersikulo 1). 

Si Apostol Juan misulat: 

2 Mga hinigugma, karon mga anak na kita sa Dios, ug kung unsa kita sa umaabut wala pa 
ipadayag; kita nasayud nga kon kini igapadayag kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya 
ingon nga siya mao. ( 1 Juan 3:2 , Darby Bible Translation ) 

Tungod kay si Jesus wala pa mibalik, ang mga Kristohanon wala pa mausab aron mahisama Kaniya—
apan ang pag-usab sa ingon bahin sa plano (cf. 1 Corinto 15:50-53). Adunay pa pipila ka misteryo kung 
unsa ang atong tan-awon (1 Corinto 13:12), apan ang plano sa Dios naglakip sa pagkadios (Roma 8:29; 
Buhat 17:29; Mateo 5:48; Efeso 3:14-19; Malaquias 2). :15). 

Sa unang bahin sa ikaduhang siglo, si Ignatius sa Antioquia misulat: 

Kay dili ko tinguha ang pagbuhat nganha kaninyo ingon nga makapahimuot sa tawo, kondili 
ingon nga makapahimuot sa Dios, maingon nga kamo usab makapahimuot kaniya. Kay dili na 
gayud ako makaangkon og ingon niana [laing] oportunidad sa pagkab-ot sa Dios ... nga adunay 
katungod sa dungog sa usa ka mas maayo nga buhat … Kini maayo nga ibutang gikan sa 
kalibutan ngadto sa Dios, nga ako mobangon pag-usab ngadto Kaniya. ... Itugot nga ako 
mahimong kalan-on sa ihalas nga mga mananap, pinaagi sa kang kinsang galamiton igahatag 
kanako ang pagkab-ot sa Dios ... Gusto ko ang ilimnon sa Dios, nga mao ang Iyang dugo, nga 
mao ang dili madunot nga gugma ug kinabuhing dayon. (Ignatius. Sulat ngadto sa mga Taga-
Roma, Kapitulo 2,4). 

Siya ang pultahan sa Amahan, diin mosulod kang Abraham, ug Isaac, ug Jacob, ug sa mga 
propeta, ug sa mga apostoles, ug sa Simbahan. Kining tanan adunay alang sa ilang tumong ang 
pagkab-ot sa kahiusahan sa Dios (Ignatius. Sulat ngadto sa mga Taga-Roma, Kapitulo 9). 
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Busa, si Ignatius mitudlo nga ang tumong sa katawhan sa Diyos mao ang pagkadios ug paghimog mas 
maayo, walay kataposan, nga buluhaton. 

Sa ulahing bahin sa ikaduhang siglo, si Teofilo sa Antioquia misulat: 

Ngadto niadtong kinsa pinaagi sa mapailubon nga pagpadayon sa maayong pagbuhat nangita sa 
pagka-imortal, Siya magahatag ug kinabuhing dayon, kalipay, kalinaw, kapahulayan, ug kadagaya 
sa maayong mga butang, nga wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni makasulod sa 
kasingkasing sa tawo. sa pagmabdos. (Theophilus. To Autolycus, Book I, Kapitulo 14) 

Busa usab, sa diha nga ang tawo naporma niini nga kalibutan, kini mistiko nga nahisulat sa 
Genesis, ingon nga siya kaduha gibutang sa Paraiso; aron ang usa natuman sa diha nga siya 
gibutang didto, ug ang ikaduha matuman human sa pagkabanhaw ug sa paghukom. Kay 
maingon nga ang usa ka sudlanan, sa diha nga kini mahulma kini adunay pipila ka depekto, 
ginaumol pag-usab o ginabuhat pag-usab, aron kini mahimong bag-o ug bug-os; mao usab ang 
mahitabo sa tawo pinaagi sa kamatayon. Kay sa usa ka paagi o sa lain siya nabungkag, aron siya 
mabanhaw nga bug-os sa pagkabanhaw; Ang akong gipasabot walay buling, ug matarong, ug 
imortal. ... 

Kay kon Siya mihimo kaniya nga walay kamatayon sukad pa sa sinugdan, Siya unta naghimo 
kaniya nga Dios ... aron nga kon siya mokiling ngadto sa mga butang sa pagka-imortal, maghupot 
sa sugo sa Dios, siya makadawat ingon nga ganti gikan Kaniya sa pagka-imortal, ug mahimong 
Ang Dios ... Kay ang Dios mihatag kanato og balaod ug balaan nga mga sugo; ug ang matag usa 
nga magabantay niini maluwas, ug, makabaton sa pagkabanhaw, makapanunod sa pagkadili 
madunot (Theophilus of Antioch. To Autolycus, Book 2, Chapters 26, 27, p. 105). 

siya nga nagabuhat sa matarung makalingkawas sa walay katapusan nga mga silot, ug 
pagaisipon nga takus sa walay katapusan nga kinabuhi gikan sa Dios. (Theophilus. To Autolycus, 
Book II, Kapitulo 34) 

Apan kadtong nagsimba sa walay kataposang Diyos, Sila makapanunod sa kinabuhing dayon, 
(Theophilus. To Autolycus, Book II, Chapter 36) 

Ug kita nakakat-on og usa ka balaan nga balaod; apan aduna kita ingon nga maghahatag-balaod 
Siya nga mao gayud ang Dios, nga nagatudlo kanato sa pagbuhat sa matarung, ug sa 
pagkadiosnon, ug sa pagbuhat ug maayo. ( Theophilus. To Autolycus, Book III, Kapitulo 9) 

Busa, si Teofilo nagtudlo sa pagkadios ug pagbuhat ug maayo alang niadtong tinuod nga mga 
Kristohanon. 

Sa ikatulong siglo, ang santo Romano Katoliko ug si Obispo Hippolytus sa Roma misulat: 

Ang Amahan sa pagka-imortal mipadala sa imortal nga Anak ug Pulong nganhi sa kalibutan, kinsa 
mianhi sa tawo aron sa paghugas kaniya sa tubig ug sa Espiritu; ug Siya, nga nanganak kanato 
pag-usab ngadto sa pagkadili-madunoton sa kalag ug sa lawas, mihuypan kanato sa gininhawa 
(espiritu) sa kinabuhi, ug naghatag kanato sa usa ka dili madunot nga panon. Busa, kon ang tawo 
nahimong imortal, siya usab mahimong Diyos. Ug kon nahimo siyang Dios pinaagi sa tubig ug sa 
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Espiritu Santo human sa pagbag-o sa lut-od makaplagan usab siya nga kaubang manununod ni 
Kristo human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay (Hippolytus. The Discourse on the Holy 
Theophany, Chapter 8).  

Kay, pinaagi sa pag-uswag diha sa hiyas, ug pagkab-ot sa mas maayo nga mga butang, “pag-abot 
sa mga butang nga nag-una,” {Filipos 3:13, KJV} sumala sa pulong sa bulahan nga si Pablo, kita 
mosaka sa mas taas nga katahum. Ang buot kong ipasabot, hinoon, siyempre, espirituhanon nga 
katahum, aron nga kanato usab maingon sa ulahi, "Ang Hari naghandum sa imong katahum." 
(Hippolytus. Mga tipik gikan sa mga Komentaryo sa Kasulatan ni Hippolytus) 

Busa, si Hippolytus nagtudlo sa pagkadios ug nga ang mga Kristohanon, pinaagi sa pag-uswag diha sa 
hiyas, makakab-ot ug mas maayong mga butang. 

Sa ika -4 nga siglo, ang Greco-Roman nga santos ug Obispo Ambrose sa Milan mitudlo: 

Unya ang usa ka Birhen nanamkon, ug ang Pulong nahimong unod aron ang unod mahimong 
Dios (Ambrose sa Milan. Mahitungod sa Birhen (Basahon I, Kapitulo 11). 

Sa ika -4 nga siglo, ang Greco-Orthodox nga santos ug Obispo nga si John Chrysostom misulat: 

... ang tawo mahimong Dios, ug anak sa Dios. Kay atong mabasa, “Ako miingon, Kamo mga dios, 
ug kamong tanan mga anak sa Labing Halangdon” (Juan Chrysostom. Homiliya 32 sa Mga Buhat 
sa mga Apostoles). 

Ang pagkadiosnon gisabot nga tumong sa mga tawo sukad pa sa panahon ni Jesus. 

Misteryo sa Lahi? 

Ang mga tawo adunay lainlaing kolor, porma, ug hitsura. 

Walay rasa nga labaw sa bisan unsang rasa. 

Daghang mga tawo ang nagpuyo sa mga nasud diin ang ilang rasa nagdominar. Makakat-on sila og lain-
laing mga leksyon. 

Ang ubang mga tawo nagpuyo sa mga nasod diin ang ilang rasa gipihig kaayo. Makakat-on sila og lain-
laing mga leksyon. 

Ang uban usa ka kombinasyon sa labaw sa usa ka lumba. Makakat-on sila og lain-laing mga leksyon. 

Ang ubang mga tawo nagpuyo sa mga nasud nga mas modawat sa daghang mga rasa. Makakat-on sila 
og lain-laing mga leksyon. 

Ug adunay mga kalainan sa mga senaryo, nga partially moresulta sa pagkat-on sa lainlaing mga leksyon. 

Kitang tanan naggikan kang Adan ug Eva (Genesis 3:20), ug unya sa ulahi gikan sa mga kaliwat sa anak ni 
Noe ug sa ilang mga asawa. 
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Samtang adunay mga hominid sa lain-laing mga matang sa wala pa si Adan ug Eva, ang tanan nga 
modernong mga tawo naggikan kang Adan ug Eva–so, oo, kitang tanan kabahin sa tawhanong rasa, 
gikan sa pamilya ni Adan ug Eva. 

Ang Bag-ong Tugon naghisgot sa “misteryo taliwala sa mga Hentil” (Mga Taga-Colosas 1:27). 

Ang unang dapit nga atong masugatan sa termino nga mga Hentil anaa sa Genesis 10 diin nagpakita nga 
human sa lunop, ang mga anak ni Noe nanganak ug mibalhin sa lain-laing mga dapit ug mao ang mga 
katigulangan sa lain-laing mga rasa ug daghang mga etnikong grupo. 

Gikan sa panglantaw sa kaluwasan, walay kalainan tali sa Judio o Hentil, Israelite o dili Israelite (Colosas 
3:9–11), “kay walay pagpihigpihig sa Diyos” (Roma 2:11). “Moabot sila gikan sa sidlakan ug kasadpan, 
gikan sa amihanan ug habagatan, ug manglingkod sila sa gingharian sa Diyos” (Lucas 13:29). 

Ingon niana, nganong ang mga lahi? 

Aw, kana lagmit nga moresulta sa mga tawo nga adunay lainlaing mga set sa kasinatian. 

Apan komosta ang mga indibiduwal, dili lang mga grupo sa mga tawo? 

Ang plano sa Dios nagkonsiderar sa TANAN nimo nga indibidwal nga mga kasinatian ( Galacia 6:7-8; 
Hebreohanon 6:10; Salmo 33:11-15 ). 

Ang Bibliya naghisgot nga sama sa lawas nga adunay mga bahin sama sa mga kamot ug mga mata ug 
mga bahin sa pagpanimaho, pandungog, ug uban pang mga butang ang tanan sa lawas adunay papel: 

14 Kay sa pagkatinuod ang lawas dili usa ka bahin kondili daghan. 

15 Kon ang tiil moingon, "Tungod kay ako dili kamot, ako dili iya sa lawas," busa dili ba kini iya sa 
lawas? 16 Ug kon ang dalunggan moingon, “Tungod kay ako dili mata, ako dili iya sa lawas,” busa 
dili ba kana iya sa lawas? 17 Kon ang tibuok lawas mata pa, asa man ang igdulungog? Kung ang 
tanan nakadungog, asa na ang pagpanimaho? 18 Apan karon ang Dios nagbutang sa mga bahin, 
ang matag usa kanila, diha sa lawas sumala sa iyang gikahimut-an. 19 Ug kon silang tanan usa 
lang ka bahin, asa na man ang lawas? 

20 Apan karon adunay daghang mga bahin, apan usa ka lawas. 21 Ug ang mata dili makaingon sa 
kamot, “Wala ako magkinahanglan kanimo”; ni ang ulo sa tiil, "Wala ako magkinahanglan 
kanimo." 22 Dili, labi na hinoon, kadtong mga bahin sa lawas nga daw mga mahuyang 
gikinahanglan. 23 Ug kadtong mga bahina sa lawas nga atong ginahunahuna nga dili kaayo 
dungganan, kanila ginahatagan ta ug daku nga kadungganan; ug ang atong dili maanyag nga mga 
bahin adunay labaw nga kaligdong, 24 apan ang atong matahum nga mga bahin wala 
magkinahanglan. Apan ang Dios naglalang sa lawas, nga naghatag ug labaw nga dungog 
niadtong bahina nga nakulangan niini, 25 aron walay pagkabahinbahin sa lawas, kondili nga ang 
mga bahin kinahanglan adunay managsama nga pag-atiman sa usag usa. ( 1 Corinto 12:14-26 ) 



62 
 

Matikdi nga usa sa mga rason sa pagbaton og mga kalainan mao nga kita makabaton sa sama nga pag-
atiman sa lain–nga nagpasabut nga ang mga kalainan gituyo aron sa pagtabang kanato sa paghatag og 
gugma sa lain-laing mga paagi. 

Karon, ang uban tingali moingon nga mas lisud ang pagkinabuhi kung ikaw usa ka lahi, gitas-on, mas 
huyang, ug uban pa. 

Ug sa pipila ka mga paagi kana tinuod. 

Bisan pa, kana bahin sa plano: 

27 Apan gipili sa Dios ang mga binuang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga manggialamon, ug 
gipili sa Dios ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga butang nga 
gamhanan; ( 1 Corinto 1:27 ) 

Gihimo sa Dios ang mga tawo nga lainlaig kolor, porma, ug uban pa aron mahimong bahin sa usa ka 
lawas (Roma 12:4-5; 1 Corinto 12:12-14). 

Ang tanan adunay kahigayonan alang sa kaluwasan. 

Ang tanan nga modawat niana nga tanyag makahimo sa paghatag og gugma sa usa ka talagsaon nga 
paagi sa paghimo sa kahangturan nga mas maayo alang sa ilang mga kaugalingon ug sa tanan—nga 
adunay lain-laing mga rasa, mga etnisidad, ug mga panagway niini nga panahon makatampo sa umaabut 
nga edad sa kahangturan nga mas maayo pa kay sa kon dili. adunay. 

Trabaho sa Paghimog Maayo 

Si Solomon misulat nga ang mga tawo kinahanglan maghunahuna sa buhat sa Dios (Ecclesiastes 7:13). 
Daghang mga tawo ang wala makasabut sa buhat sa Dios o nagkonsiderar niini nga maayo--apan 
kinahanglan nila (cf. Mateo 6:33). Adunay buluhaton nga pagabuhaton karon aron sa pagsuporta (Mateo 
24:14, 28:19-20; Roma 9:28; 2 Corinto 9:6-8; Pinadayag 3:7-10). Ug kana maayo nga buhaton (cf. 2 
Corinthians 9:6-14; Pinadayag 3:7-13). 

Kapin sa duha ka dosena ka beses (NKJV) ang Bibliya espesipikong nag-ingon sa “pagbuhat ug maayo.” 
Nagbuhat kita og maayo pinaagi sa pagtrabaho aron sa pagtabang sa uban. Nagahimo kita sing maayo 
paagi sa paghigugma sa Dios kag sa aton isigkatawo ( Mateo 22:37-39 )—sa iban nga tawo. 

Kinahanglang suportahan sa mga Kristohanon ang buluhaton sa Diyos aron maabot ang uban (Mateo 
24:14, 28:19-20; Roma 10:15, 15:26-27). 

Ang katuyoan sa trabaho mao ang paghimo sa mga butang nga labi ka maayo: 

5 Ang mga plano sa kugihan mosangpot gayod sa kadagaya, (Proverbio 21:5a) 

23 Sa tanan nga buhat adunay ganansya, (Proverbio 14:23) 

23 Sa tanang paghago adunay kaayohan ( Proverbio 14:23 , Young's Literal Translation ) 
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Ang pagtrabaho kinahanglang maghatag ug kaayohan (bentahe) sa tanan. 

Si Apostol Pablo misulat: 

12 Busa, mga hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay nagmasinugtanon, dili ingon nga sa 
akong atubangan lamang, kondili karon labaw pa gayud sa akong pagkawala, buhata ang inyong 
kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog; 13 Kay ang Dios mao ang nagabuhat 
diha kaninyo sa pagtinguha ug sa pagbuhat alang sa iyang kahimuot. ( Filipos 2:12-13 ) 

Kita kinahanglan nga mobuhat alang sa kahimuot sa Dios—nga mao ang pagdugang sa gugma ug 
paghimo sa kahangturan nga mas maayo. 

Ang Dios adunay trabaho alang sa matag usa kanato: 

15 Ikaw motawag, ug ako motubag kanimo; Ikaw magatinguha sa buhat sa imong mga kamot. ( 
Job 14:15 ) 

Kamo, usab, buhat sa mga kamot sa Diyos! Siya adunay usa ka plano alang kanimo ug kini naglakip 
kanimo sa pagbuhat sa usa ka buhat aron sa pagtabang sa kahangturan nga mas maayo. 

Ang magsusulat nga si Maria Popova mihimo sa mosunod nga obserbasyon: 

Ang misteryo kung unsa ang naghimo kanimo ug sa imong pagkabata nga parehas nga tawo 
bisan pa sa usa ka tibuok kinabuhi nga mga pagbag-o, pagkahuman, usa sa labing makapaikag 
nga mga pangutana sa pilosopiya. (Popova M. Grace Paley sa Art of Growing Older. Brain 
Pickings, Septiyembre 3, 2015) 

Samtang kana usa ka misteryo sa kadaghanan, kini dili misteryo sa Diyos. Ang Dios nagtrabaho uban 
kanatong tanan aron matabangan kita nga mahimong labing maayo kutob sa atong mahimo. Ingon usab 
sa pagtabang sa uban. 

Hunahunaa nga ang rason sa pag-imbento sa mga butang kasagaran aron sa paghimo sa mga butang nga 
mas maayo. 

Ang rason nga ang Dios “nag-imbento” sa mga tawo mao ang paghimo sa kahangturan nga mas maayo. 

Si Pablo ug Bernabe miingon: 

18 Nailhan sa Diyos gikan sa kahangtoran ang tanan niyang mga buhat. ( Buhat 15:18 ) 

Gibuhat sa Dios ang mga tawo ug gibutang sila dinhi sa yuta isip kabahin sa Iyang plano alang sa 
maayong buhat: 

8 Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo, ug kana dili sa inyong kaugalingon; 
kini mao ang gasa sa Dios, 9 dili sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. 10 Kay 
kita iyang mga binuhat, nga gibuhat diha kang Cristo Jesus alang sa maayong mga buhat, nga 
giandam nang daan sa Dios aron kita managgawi diha kanila. ( Efeso 2:8-10 ) 



64 
 

Tanang tawo? 

Ang tanan nga modawat sa plano sa Dios maghimo sa kahangturan nga mas maayo. Ug kana mao ang 
tanan nga nabuhi sukad gawas sa dili mabag-o nga mga daotan (alang sa dugang nga mga detalye bahin 
niana, susiha ang among libre nga online nga libro: Universal OFFER of Salvation, Apokatastasis: 
Maluwas ba sa Dios ang nawala sa umaabot nga panahon? Gatusan ka mga kasulatan nagpadayag sa 
plano sa Dios sa kaluwasan ). 

Si Jesus mipahayag nga adunay usa ka dapit alang sa matag usa kanato: 

1 “Ayaw tugoti nga maguol ang inyong mga kasingkasing. Nagatuo ka sa Dios; salig usab Kanako. 
2 Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak. Kon dili pa, moingon ba ako kaninyo 
nga molakaw ako aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo? 3 Ug kon ako moadto ug mag-
andam ug dapit alang kaninyo, mobalik ako ug dawaton ko kamo sa akong presensya, aron nga 
kon asa ako atua usab kamo. ( Juan 14:1-3 , BSB ) 

Ang usa ka dapit alang KANIMO nagpasabot nga si Jesus nagsaad ug usa ka dapit nga labing maayo alang 
kanimo. Para sa imong abilidad. Ayawg kabalaka nga dili ka mahimong malipayon ug makaamot nga 
membro sa Gingharian sa Diyos. Ang Dios matinud-anon sa paghuman sa buhat nga Iyang gisugdan diha 
kanimo (cf. Filipos 1:6). 

Ang plano sa Dios alang sa mga tawo molungtad sa kahangturan: 

14 Ako nahibalo nga bisan unsa ang pagabuhaton sa Dios, Kini magapadayon sa walay katapusan. 
( Ecclesiastes 3:14 ) 

Ang Bibliya nagpakita nga si Jesus, Mismo, mianhi aron sa paghimo sa mga butang nga mas maayo: 

6 ... Siya usab ang Tigpataliwala sa usa ka mas maayo nga pakigsaad, nga gitukod sa labing maayo 
nga mga saad. ( Hebreohanon 8:6 ) 

Ang mga Kristohanon adunay paglaom nga mouswag—ug kini angay nga makapahupay: 

19 ... adunay pagpasulod sa usa ka labing maayo nga paglaum, nga pinaagi niini kita makaduol sa 
Dios. ( Hebreohanon 7:19 ) 

13 Apan dili ko buot nga kamo dili mahibalo, mga igsoon, mahitungod sa mga nangatulog, aron 
dili kamo managsubo sama sa uban nga walay paglaum. 14 Kay kon kita motoo nga si Jesus 
namatay ug nabanhaw, sa ingon niana ang Dios magadala uban kaniya niadtong nangatulog diha 
kang Jesus. 

15 Kay kini among isulti kaninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo, nga kita nga mga buhi ug nagapabilin 
hangtud sa pag-abut sa Ginoo, dili gayud magauna niadtong mga nangatulog na. 16 Kay ang 
Ginoo sa iyang kaugalingon manaug gikan sa langit uban sa usa ka singgit, uban sa tingog sa usa 
ka arkanghel, ug uban sa trumpeta sa Dios. Ug ang mga nangamatay diha kang Kristo unang 
mabanhaw. 17 Unya kita nga mga buhi ug nanghibilin, pagasakgawon uban kanila sa mga 
panganod aron sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon kita kanunay nga mag-
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uban sa Ginoo. 18 Busa lipaya ang usa ug usa pinaagi niining mga pulonga. ( 1 Tesalonica 4:13-18 
) 

34 ... nga nakahibalo sa inyong kaugalingon nga adunay mas maayo ug malungtaron nga 
kabtangan. ( Hebreohanon 10:34 , Berean Literal nga Bibliya ) 

Gibuhat sa Dios ang tanan nga Iyang gibuhat aron ang kahangturan mahimong mas maayo. Kini 
mahimong mas maayo sa kahangturan (cf. Jeremias 32:38-41). 

Ang paghimo sa mga butang nga mas maayo alang kanato makapahimuot sa Diyos, nga mas maayo 
usab. Ug oo, ang Dios mahimong malipay (cf. Hebreohanon 11:5, 13:16; 1 Pedro 2:19-20, NLT)—Dili ba 
mas maayo usab kana alang sa Diyos? 

Gibuhat sa Dios ang Iyang gibuhat aron ang kahangturan mahimong mas maayo. 

Mao nga Iyang gilalang ang uniberso ug mao nga Iyang gilalang ang mga lalaki ug babaye. 

Ang plano sa Dios naglakip sa tanan nga mopatalinghug sa Iyang tawag niini nga panahon (tan-awa usab: 
Ang Dios ba Nagtawag Kanimo? ) ug sa uban pa sa umaabot nga panahon (tan-awa usab ang libre nga 
online nga libro: Universal OFFER sa Kaluwasan. Apokatastasis: Makaluwas ba ang Dios sa nawala sa sa 
umaabot nga panahon? Gatusan ka mga kasulatan nagpadayag sa plano sa Dios sa kaluwasan ). 

Kinahanglang masabtan sa mga Kristohanon nga ang ilang indibidwal nga bahin mao ang paghimo sa 
kahangturan nga mas maayo. 

Apan KINAHANGLANG buhaton kini sa paagi sa Dios. 

12 Adunay usa ka dalan nga daw matarung alang sa usa ka tawo, Apan ang katapusan niini mao 
ang dalan sa kamatayon. ( Proverbio 14:12; 16:25 ) 

Adunay mga tawo nga naghunahuna nga ilang gipauswag ang kalibutan sa daghang mga paagi. Ug basta 
kini nahiuyon sa mga paagi sa Dios, hinaut nga mao kini. 

Apang, may mga tawo nga nagahunahuna nga ginapauswag nila ang kalibutan kon nagaprotesta sila 
pabor sa mga kinamatarong sa aborsion kag sa lainlain nga porma sang imoralidad nga ginasaway sang 
Biblia. 

Adunay mga tawo nga naghunahuna nga ilang gipauswag ang kalibutan kung gipasiugda nila ang pagano 
nga mga buhat nga maayo. 

Ikasubo, kadaghanan sa mga tawo nagdani sa ilang kaugalingon ug misalig sa panglantaw sa uban, 
karaang mga tradisyon, ilang mga tinguha, ug/o ilang kasingkasing sa Bibliya. Bisan pa, ang kasulatan 
nagpasidaan: 

9 “Ang kasingkasing malimbongon labaw sa tanang butang, Ug sa hilabihan gayud pagkadautan; 
Kinsay makahibalo niini? 10 Ako, ang Ginoo, nagasusi sa kasingkasing, Ako nagasulay sa 
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hunahuna, Bisan sa paghatag sa tagsatagsa ka tawo sumala sa iyang mga dalan, Sumala sa bunga 
sa iyang mga buhat. ( Jeremias 17:9-10 ) 

Aduna ka bay kasingkasing nga andam sa pagbuhat sa mga butang sa paagi sa Diyos? 

Tinuod? tinuod? 

Hinaot buhaton nimo. 

Samtang ang Dios gusto nga ang mga tawo magbuhat ug maayo, kadtong adunay malimbongon nga mga 
kasingkasing wala magbuhat sa ingon: 

20 Kadtong adunay usa ka malimbongon nga kasingkasing dili makakaplag ug maayo, Ug kadtong 
may usa ka masukihon nga dila mahulog ngadto sa dautan. ( Proverbio 17:20 ) 

Bisan kung ang mga butang tan-awon lisud sa pisikal nga panan-aw, pagsalig sa Dios: 

9 Oh, kahadloki ang Ginoo, kamong iyang mga balaan! Walay panginahanglan niadtong nahadlok 
Kaniya. 10 Ang mga gagmayng leon nakulangan ug nag-antus sa kagutom; Apan kadtong nangita 
sa Ginoo dili makulangan sa bisan unsang maayong butang. ( Salmo 34:9-10 ) 

31 “Busa ayawg kabalaka, sa pag-ingon, 'Unsa may among kan-on?' o 'Unsa may among imnon?' 
o 'Unsa may among isul-ob?' 32 Kay sa tanan niining mga butanga ang mga Gentil nagapangita. 
Kay nasayod ang inyong langitnong Amahan nga gikinahanglan ninyo kining tanan. 33 Apan 
pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarung, ug kining tanang mga 
butanga igadugang ra kaninyo. 34 Busa ayawg kabalaka bahin sa ugma, kay ang ugma mabalaka 
sa iyang kaugalingong mga butang. Igo na alang sa adlaw ang kaugalingon nga kasamok. ( Mateo 
6:31-34 ) 

Aron mapadako ang imong potensyal alang sa imong kaugalingon ug sa uban, salig sa Dios ug himoa Siya 
nga imong tigtambag sa paghimog desisyon: 

5 Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing, Ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong 
salabutan; 6 Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, Ug siya magamando sa imong mga alagianan. 7 

Ayaw pagmaalamon sa imong kaugalingong mga mata; Kahadloki ang Ginoo ug likayi ang 
daotan. 8 Kini mahimong kaayohan sa imong unod, Ug kusog sa imong mga bukog. ( Proverbio 
3:5-8 ) 

Ayaw pagmaalamon sa imong kaugalingong mga mata nga dili ka hingpit nga mosalig sa Dios. 

Mas maayo nga mosalig ka sa Diyos. 

Trabaho ug suportahan ang buhat sa Dios aron maabot ang uban. 
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6.  Adunay Long Term Plan 

Karon ang Dios mao “ang Usa nga Hataas ug Hataas Nga nagapuyo sa kahangturan, kansang ngalan mao 
ang Balaan” (Isaias 57:15). 

Ang mga Kristohanon, isip mga manununod sa Dios karon ug literal nga mga anak sa Dios nga 
pagahimayaon uban Kaniya sa haduol nga umaabot (Roma 8:16-17), sa ngadtongadto mobuhat sa 
samang butang. Ang mga Kristohanon magpuyo sa kahangturan (bisan pa, dili sama sa Dios, kitang tanan 
adunay sinugdanan). 

Ang Dios, Mismo, adunay taas nga plano sa hunahuna: 

20 Kay ang kabuhatan gipailalum sa kakawangan, dili sa kinabubut-on, kondili tungod kaniya nga 
nagpasakup niini diha sa paglaum; 21 Kay ang kabuhatan usab pagaluwason gikan sa pagkaulipon 
sa pagkamadunoton ngadto sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. 22 Kay nasayod 
kita nga ang tibuok kabuhatan nag-agulo ug nag-antos uban ang kasakit sa pagpanganak 
hangtod karon. 23 Dili lamang kana, kondili kita usab nga nakabaton sa unang mga bunga sa 
Espiritu, bisan pa kita sa atong kaugalingon nagaagulo sa sulod sa atong kaugalingon, nga 
mahinamon nga nagapaabut sa pagkasinagop, ang pagtubos sa atong lawas. 24 Kay naluwas kita 
niini nga paglaum, apan ang paglaum nga makita dili paglaum; kay nganong naglaom pa man 
ang usa sa iyang nakita? 25 Pero kon nagalaum kita sa wala naton makita, ginahulat naton ini nga 
may pagbatas. ( Roma 8:20-25 ) 

Ang Dios nahibalo nga adunay mga kalisdanan sulod sa Iyang kabuhatan, apan Siya adunay plano. 

Matikdi ang tulo ka hubad sa Jeremias 29:11: 

11 Kay nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo,” nag-ingon ang Ginoo, “mga plano sa 
pagpauswag kaninyo ug dili sa pagdaot kaninyo, mga plano sa paghatag kaninyog paglaom ug 
kaugmaon. (Jeremias 29:11, NIV ) 

11 Kay ako nahibalo sa mga hunahuna nga akong gihunahuna alang kaninyo, nag-ingon ang 
Ginoo, mga hunahuna sa pakigdait, ug dili sa kasakit, aron sa paghatag kaninyo ug katapusan ug 
pailub. (Jeremias 29:11, Douay-Rheims) 

11 Kay nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo,” nag-ingon ang Ginoo. “Mga plano sila 
alang sa kaayohan ug dili alang sa katalagman, aron mahatagan ka ug kaugmaon ug paglaom. ( 
Jeremias 29:11 , New Living Translation ) 

Ang uban mikutlo sa Jeremias 29:11 ingong pamatuod nga ang Diyos adunay plano alang kanila. Ug 
samtang ang Dios adunay usa ka plano alang sa tanan, daghan ang dili maghunahuna nga kana nga 
bersikulo sa konteksto. 

Matikdi kon unsay gitudlo sa Bibliya: 

11 Kay ako nahibalo sa mga hunahuna nga akong gihunahuna nganha kaninyo, nagaingon ang 
Ginoo, mga hunahuna sa pakigdait, ug dili sa kadautan, aron sa paghatag kaninyo ug usa ka 
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kaugmaon ug usa ka paglaum. 12 Unya kamo managtawag kanako ug moadto ug mag-ampo 
kanako, ug ako mamati kaninyo. 13 Ug kamo mangita kanako, ug makakaplag kanako, sa diha nga 
kamo mangita kanako sa bug-os ninyong kasingkasing. 14 Ako hikaplagan ninyo, nagaingon ang 
Ginoo, ug pabalikon ko kamo gikan sa inyong pagkabinihag; Tigumon ko kamo gikan sa tanang 
kanasoran ug gikan sa tanang dapit diin giabog ko kamo, nag-ingon ang Ginoo, ug dad-on ko 
kamo ngadto sa dapit diin kamo dad-on ko nga binihag. ( Jeremias 29:11-14 ) 

Matikdi nga ang plano mao ang pagkadestiyero. Aron mahimong usa ka dumuloong, mahimong usa ka 
pilgrim. Busa, kita nga mga magtutuo dili angay matingala nga kita dili kanunay mohaum. Tagda usab 
ang gisulat ni Apostol Pedro: 

9 Apan kamo maoy usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkasacerdote, usa ka balaan 
nga nasud, iyang kaugalingong espesyal nga katawhan, aron kamo makamantala sa mga 
pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulongang 
kahayag; 10 nga kaniadto dili usa ka katawhan apan karon katawhan na sa Diyos, nga wala 
makadawat ug kaluoy apan karon nakabaton ug kaluoy. 

11 Hinigugma, ako nangamuyo kaninyo ingon nga mga dumuloong ug mga lumalangyaw, likayi 
ang unodnong mga pangibog nga nakiggubat batok sa kalag, 12 nga magbaton sa inyong paggawi 
nga dungganon taliwala sa mga Gentil, aron nga sa diha nga sila magasulti batok kaninyo ingon 
nga mga mamumuhat sa kadautan, sila mahimo, pinaagi sa inyong maayong mga buhat nga 
ilang ginabantayan, himayaa ang Dios sa adlaw sa pagduaw. ( 1 Pedro 2:9-12 ) 

17 Kay ang panahon miabut na nga ang paghukom magsugod diha sa balay sa Dios; ug kon kini 
magsugod kanato pag-una, unsa man ang katapusan niadtong dili motuman sa ebanghelyo sa 
Dios? 18 Karon  “ Kon ang matarong halos dili maluwas, asa man magpakita ang dili diosnon ug 
ang makasasala?” ( 1 Pedro 4:17-18 ) 

28 Ug kita nahibalo nga ang tanang mga butang maghiusa sa pagbuhat alang sa kaayohan 
niadtong nahigugma sa Dios, niadtong mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. ( Roma 8:28 ) 

Usahay maglibog kita, apan ikonsiderar ang gitudlo sa kasulatan: 

24 “Tudloi ako, ug ako mopugong sa akong dila; Ipasabut kanako kung diin ako nasayup. ( Job 
6:24 ) 

8 “Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, Ni ang inyong mga dalan 
akong mga dalan,” nag-ingon ang Ginoo. 9 “Kay ingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, 
mao man usab ang akong mga dalan hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga 
hunahuna kay sa inyong mga hunahuna. ( Isaias 55:8-9 ) 

Tuohi ug sabta nga adunay plano ang Dios ug wala siya masayop. Pagbaton og hugot nga pagtuo (tan-
awa usab ang among libre nga online nga booklet: Hugot nga Pagtuo alang Kadtong Gitawag ug Gipili sa 
Dios ). 

Ikaw mahimong mas maayo tungod sa mga kalisdanan kon ikaw mosalig sa Dios (Hebreohanon 12:5-11; 
Proverbio 3:5-8). Ug kon kamo gitawag, pinili, ug matinud-anon niining panahona (Pinadayag 17:14), 
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maghari kamo dinhi sa yuta isip mga hari ug mga pari (Pinadayag 5:10) uban ni Jesus sa panahon sa 
milenyo (Pinadayag 20:4-6). . Kamo makahimo sa pagtudlo sa mga tawo sa paagi sa pagkinabuhi nga 
mas maayo aron sa pagtabang kanila sa milenyo ug sa Katapusang Dakong Adlaw (cf. Isaias 30:21). 

Sabta nga ang Amahan ug ang Anak nag-antus sa mga sala sa katawhan (cf. Genesis 6:5-6), dugang pa 
pinaagi sa pag-antus nga gidawat ni Jesus aron mamatay alang sa atong mga sala (cf. 1 Pedro 4:1). Si 
Jesus boluntaryong nagbutang sa Iyang kaugalingon pinaagi niini (Juan 10:18), apan gibuhat kini aron 
mahimong mas maayo ang kahangturan. 

Adunay mga leksyon nga kinahanglan natong makat-unan niini nga kinabuhi aron makatukod og matang 
sa kinaiya nga makatabang kanato sa paghimo sa kahangturan nga mas maayo. 

1 Busa, sa gipakamatarung kita pinaagi sa pagtoo, kita may pakigdait uban sa Dios pinaagi sa 
atong Ginoong Jesu-Cristo, 2 pinaagi kaniya usab kita adunay dalan pinaagi sa pagtoo ngadto 
niining gracia diin kita nagatindog, ug nagakalipay sa paglaum sa himaya sa Dios. 3 Ug dili lamang 
kana, kondili nagahimaya usab kita sa mga kasakitan, sa nahibaloan nato nga ang kasakitan 
nagapamunga ug pagkamainantuson; 4 ug ang pagkamainantuson, kinaiya; ug kinaiya, paglaum. ( 
Roma 5:1-4 ) 

5 Apan tungod usab niini nga hinungdan, nga maghatag sa bug-os nga kakugi, idugang sa inyong 
pagtuo ang kaligdong, sa hiyas ang kahibalo, 6 sa kahibalo sa pagpugong sa kaugalingon, sa 
pagpugong sa kaugalingon pagkamalahutayon, sa pagkamainantuson sa pagkadiosnon, 7 sa 
pagkadiosnon ang inigsoong kalulot, ug sa inigsoon nga kalulot gugma. . 8 Kay kon kining mga 
butanga inyoha ug modagaya, kamo dili mahimong baog o dili mabungahon diha sa kahibalo sa 
atong Ginoong Jesu-Kristo. ( 2 Pedro 1:5-8 ) 

Tingali wala ka maghunahuna nga nakabenepisyo ka sa mga kalisdanan ug mga pagsulay, apan kung 
ikaw usa ka Kristohanon, kinahanglan nimo. 

Matikdi ang usa ka butang nga gisulat ni anhing Herbert W. Armstrong: 

NGANONG gibutang man sa Maglalalang nga Diyos ang TAWO sa yuta? Alang sa kinatas-ang 
katuyoan sa Dios sa pagpadaghan sa iyang kaugalingon--sa paglalang pag-usab sa iyang 
kaugalingon, ingon nga kini, pinaagi sa labing kataas nga katuyoan sa paglalang sa matarung nga 
balaan nga kinaiya sa katapusan sa minilyon nga dili maihap nga gipanganak ug natawo nga mga 
anak nga mahimong mga binuhat sa Diyos, mga miyembro sa pamilya sa Diyos. Ang tawo 
kinahanglan nga pauswagon ang pisikal nga yuta ingon sa gihatag sa Dios kaniya, nga nagtapos 
sa paglalang niini (nga ang makasasala nga mga manolonda tinuyo nga nagdumili sa pagbuhat) 
ug, sa pagbuhat sa ingon, aron mapasig-uli ang GOBYERNO SA DIOS, uban ang DALAN sa 
kinabuhi sa Dios; ug dugang pa, niini mismo nga proseso PAGTAPOS SA PAGBUHAT SA TAWO 
pinaagi sa pagpalambo sa balaan, matarung nga KATAPUSAN sa Dios, uban sa kaugalingong pag-
uyon sa tawo. Sa higayon nga kining hingpit ug matarung nga kinaiya masilsil na diha sa tawo, ug 
ang tawo makabig gikan sa mortal nga unod ngadto sa imortal nga espiritu, unya moabut ang 
DILI KAKATULOHAN NGA POTENSYAL SA TAWO--tawo nga NATAWO SA balaan nga PAMILYA sa 
Dios, nagpahiuli sa gobyerno sa Dios dinhi sa yuta, ug dayon moapil sa pagkompleto sa 
PAGHULAG ibabaw sa tibuok nga walay katapusan nga hawan sa UNIVERSE! … Ang Dios misanay 
unta sa iyang kaugalingon nga dili maihap sa minilyon ka beses! Busa, sa ikaunom nga adlaw 
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nianang semana sa paglalang pag-usab, ang Dios (Elohim) miingon, “Buhaton nato ang tawo 
sumala sa atong dagway, sumala sa atong dagway” (Gen. 1:26). Ang tawo gihimo aron 
makabaton (uban sa iyang pag-uyon) ug espesyal nga relasyon uban sa iyang Magbubuhat! 
Gibuhat siya sa dagway ug dagway sa Dios. Gihatagan siya og espiritu (esensya sa porma) aron 
mahimo ang relasyon nga posible (Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd Mead, 1985, pp. 
102-103). 

Ang katuyoan sa pagtukod og kinaiya mao ang mahimong mas maayo ug mas maayo nga makaserbisyo. 

Unsaon nato pagtukod og kinaiya? 

Bueno, ang labing maayong paagi mao ang pagsunod Kaniya. 

Ug kana alang sa atong kaayohan. 

19 Gitawag ko ang langit ug yuta ingong mga saksi karong adlawa batok kaninyo, nga gibutang ko 
sa inyong atubangan ang kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo; busa pilia ang kinabuhi, 
aron ikaw ug ang imong mga kaliwat mabuhi; 20 Aron higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, 
aron magasugot ka sa iyang tingog, ug aron managpabilin ka kaniya; kay siya mao ang imong 
kinabuhi ug ang kadugayon sa imong mga adlaw; ug aron makapuyo kamo sa yuta nga 
gipanumpa ni Jehova sa inyong mga amahan, kang Abraham, Isaac, ug Jacob, nga igahatag 
kanila.” ( Deuteronomio 30:19-20 ) 

12 “Ug karon, Israel, unsa ang gikinahanglan sa Ginoo nga imong Dios kanimo, kondili ang 
pagkahadlok kang Jehova nga imong Dios, sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan ug sa 
paghigugma kaniya, sa pag-alagad kang Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasingkasing ug 
sa bug-os mong kasingkasing. kalag, 13 ug sa pagbantay sa mga sugo sa Ginoo ug sa iyang 
kabalaoran nga akong gisugo kanimo karong adlawa alang sa imong kaayohan ? ( 
Deuteronomio 10:12-13 ) 

Matikdi nga ang Dios mihatag og mga sugo alang sa atong kaayohan. 

Mahimong moingon ka nga naa kana sa Daang Tugon, ug kana nga gugma mao ang hinungdanon. 

Sa usa ka degree nga husto ka. 

Sa usa ka degree? 

Oo, sa gidak-on nga ikaw andam sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos, nga maoy mahigugmaong mga lagda 
alang sa atong kaayohan, ikaw mahimong husto. 

Si Jesus mitudlo: 

15 Kon nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. ( Juan 14:15 ) 

9 “Ingon nga ang Amahan nahigugma Kanako, Ako usab nahigugma kaninyo; pabilin sa Akong 
gugma. 10 Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon 
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nga gibantayan ko ang mga sugo sa akong Amahan ug nagapabilin ako sa iyang gugma. ( Juan 
15:9-10 ) 

Ang Dios nahigugma kanato ug nagbuhat kanato aron kita makadawat ug makabenepisyo niana nga 
gugma. Ang matag bibliya nga husto nga pagpili, husto nga desisyon, ug husto nga aksyon nga atong 
gihimo makatabang kanato sa pagtukod og kinaiya. Makatabang kini kanato sa personal maingon man sa 
uban. 

Si Apostol Pablo misulat: 

1 Sundoga ninyo ako, maingon nga gisundog ko usab si Cristo. ( 1 Corinto 11:1 ) 

12 ... ang balaod dili sa pagtuo, kondili “ang tawo nga nagabuhat niini mabuhi pinaagi niini”. 
(Galacia 3:12)  
 
12 ... ang sugo balaan ug matarung ug maayo. ( Roma 7:12 ) 

Kadtong tinuod nga mosundog kang Jesus motubo diha sa grasya ug kahibalo ni Jesus hangtod sa 
kahangturan (2 Pedro 3:18) aron mas makahatag ug gugma. 

Si Apostol Santiago ug Jesus mipahayag nga ang gugma nahigot sa mga sugo sa Dios: 

8 Kon tumanon gayod ninyo ang harianong balaod sumala sa Kasulatan, “Higugmaa ang imong 
silingan sama sa imong kaugalingon,” maayo ang imong gibuhat; 9 Apan kon kamo adunay 
pagpihigpihig, kamo nakasala, ug gihukman sa balaod ingon nga mga malapason. 10 Kay bisan 
kinsa nga magabantay sa tibook nga Kasugoan, ug bisan pa niana mapandol sa usa ka bahin, siya 
sad-an sa tanan. 11 Kay siya nga nag-ingon, "Ayaw panapaw," miingon usab, "Ayaw pagpatay." 
Karon kon dili ka manapaw, apan nakapatay ka, nahimo kang malapason sa balaod. ( Santiago 
2:8-11 ) 

37 Si Jesus miingon kaniya, "'Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong 
kasingkasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna.' 38 Kini mao ang nahauna ug 
daku nga sugo. 39 Ug ang ikaduha sama niini: 'Higugmaa ang imong silingan sama sa imong 
kaugalingon.' 40 Niining duha ka sugo nagsukad ang tibuok Balaod ug ang mga Propeta.” ( Mateo 
22:37-40 ) 

Ang katuyoan sa mga sugo mao ang pagpakita og gugma (1 Timoteo 1:5), paghimo kanato nga mas 
maayo, ug pagtabang sa uban nga mahimong mas maayo. 

13 Atong paminawon ang kataposan sa tibuok butang: 

Kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo ,  
Kay kini iya sa tawo.  
14 Kay dad-on sa Dios ang tanang buhat ngadto sa paghukom,  
Lakip ang tanang tinago nga butang, Maayo man o dautan. ( Ecclesiastes 12:13-14 ) 

Ang Napulo ka Sugo dili basta-basta nga mga lagda o palas-anon. 
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Matikdi ang usa ka butang gikan sa Daan ug Bag-ong Tugon: 

18 Diin walay pagpadayag, ang mga katawhan nagsalikway sa pagpugong; Apan malipayon siya 

nga nagabantay sa kasugoan. ( Proverbio 29:18 ) 

3 Minahal nga mga higala, bisan tuod ako naghinam-hinam sa pagsulat kaninyo mahitungod sa 
atong komon nga kaluwasan, ako karon napugos hinuon sa pagsulat aron sa pagdasig kaninyo sa 
pagpakigbisog nga mainiton alang sa pagtuo nga sa makausa alang sa tanan gipiyal ngadto sa 
mga balaan. 4 Kay may mga tawo nga sekretong nakasulod sa inyong taliwala—mga tawo nga 
dugay nang gitiman-an alang sa pagkahinukman sa silot nga akong ihulagway—mga dili-diosnon 
nga mga tawo nga naghimo sa grasya sa atong Diyos nga usa ka pagtugot sa daotan ug naglimod 
sa atong bugtong Agalon ug Ginoo. , Jesukristo. (Judas 3-4, NET Bible) 

3 Kay kini mao ang gugma sa Dios, nga atong bantayan ang iyang mga sugo. Ug ang Iyang mga 
sugo dili mabug-at. ( 1 Juan 5:3 ) 

Ang Napulo ka mga Sugo dili usa ka palas-anon, apan ang pagsunod niini makapalipay sa usa. 

Niining kinabuhia, gusto sa Diyos nga magmalampuson, malipayong kinabuhi -- matagamtam ang 
maayong panglawas, mahagitong karera, nindot nga kaminyoon, ug malipayong mga anak. Misaad Siya 
og mga panalangin ug espesyal nga proteksyon niadtong nagtinguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on 
ug nagsunod sa Iyang mga sugo! 

2 Hinigugma, nag-ampo ako nga magmauswagon ka sa tanang butang ug magmahimsog ka, 
ingon nga mouswag ang imong kalag. 3 Kay ako nalipay pag-ayo sa diha nga ang mga igsoon 
miabut ug nagpamatuod sa kamatuoran nga anaa kanimo, ingon nga ikaw naglakaw diha sa 
kamatuoran. 4 Wala na akoy kalipay nga labaw pa kay sa pagkadungog nga ang akong mga anak 
naglakaw sa kamatuoran. (3 Juan 2-4) 

26 “Tan-awa, gibutang ko sa inyong atubangan karong adlawa ang panalangin ug ang tunglo: 27 

ang panalangin, kon tumanon ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Diyos nga akong gisugo 
kaninyo karong adlawa; 28 ug ang tunglo, kon dili ninyo tumanon ang mga sugo ni Jehova. imong 
Dios, apan biya gikan sa dalan nga akong gisugo kanimo karong adlawa (Deuteronomio 11:26-
28). 

19 Gitawag ko ang langit ug yuta ingong mga saksi karong adlawa batok kaninyo, nga gibutang ko 
sa inyong atubangan ang kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo; busa pilia ang kinabuhi, 
aron ikaw ug ang imong mga kaliwat mabuhi; 20 Aron higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, 
aron magasugot ka sa iyang tingog, ug aron managpabilin ka kaniya; kay siya mao ang imong 
kinabuhi ug ang kadugayon sa imong mga adlaw; ( Deuteronomio 30:19-20 ) 

Ang pagkinabuhi sa dalan sa Diyos makahatag ug kalipay nga labaw pa sa lumalabay nga kalipay. 
Nagdala kini usa ka kasiguruhan kung ang mga panahon lisud: 

13 Malipayon ang tawo nga makakaplag sa kaalam, Ug ang tawo nga makabaton ug salabutan; 14 

Kay ang iyang mga abut labi pang maayo kay sa ganancia sa salapi, Ug ang iyang ganancia kay sa 
lunsay nga bulawan. 15 Siya labi pang bililhon kay sa mga rubi, Ug ang tanang mga butang nga 
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imong tinguhaon dili ikatanding kaniya. 16 Ang kadugayon sa mga adlaw anaa sa iyang tuong 
kamot, Sa iyang wala nga kamot ang mga bahandi ug kadungganan. 17 Ang iyang mga dalan 
maoy mga dalan sa kahimut-anan, Ug ang tanan niyang mga alagianan mga pakigdait. 18 Siya 
maoy usa ka kahoy sa kinabuhi kanila nga mokupot kaniya, Ug malipayon ang tanan nga 
nanaghupot kaniya. ( Proverbio 3:13-18 ) 

15 Bulahan ang katawhan kansang Diyos mao ang Ginoo! ( Salmo 144:15 ) 

21 Kadtong nagatamay sa iyang isigkatawo nagapakasala; Apan siya nga nalooy sa mga kabus, 
malipayon siya. ( Proverbio 14:21 ) 

14 Malipayon ang tawo nga kanunay matinahuron ... (Proverbio 28:14a) 

5 Bulahan siya nga adunay Dios ni Jacob alang sa iyang panabang, Kang kansang paglaum anaa 
kang Jehova nga iyang Dios, 6 Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, Ang dagat, ug ang tanan nga 
anaa kanila; Nga nagabantay sa kamatuoran sa walay katapusan, (Salmo 146:5-6) 

Ang pagkinabuhi sa dalan sa Diyos makapalipay gayod kanato. Kinahanglan natong buhaton kana ingon 
man mag-ampo alang sa kaalam (Santiago 1:5). 

Ang Napulo ka mga Sugo gipahibalo ngari kanato aron sa pagtabang sa pagtukod og kinaiya kanato aron 
kita mahimong mas maayo ug makahimo sa kahangturan nga mas maayo. Kita makahimo, niining 
kinabuhia, sa paghimo sa atong kaugalingong kahangturan nga mas maayo kon kita tinud-anay nga 
mosalig Kaniya. 

Apan, tungod sa mga pagtuis gikan sa mga lider sa relihiyon, si Apostol Pablo nadasig sa pagsulat 
mahitungod sa “misteryo sa pagkamasupilon” (2 Tesalonica 2:7). Suno kay Jesus, sa sining katapusan nga 
mga tion, ang pagkamalinapason magadugang kag magapabugnaw sang gugma sang madamo (Mateo 
24:12). Ikasubo, kini makatabang sa paggiya ngadto sa kataposang kataposang panahon “Misteryo sa 
Dakong Babilonya” (Pinadayag 17:5)—usa ka relihiyosong gahom sa siyudad sa pito ka bungtod 
(Pinadayag 17:9 , 18 ). Alang sa dugang bahin niana ug sa Napulo ka Sugo, tan-awa ang libre nga online 
nga pulyeto: Ang Napulo ka Sugo: Ang Dekalogo, Kristiyanidad, ug ang Mananap . 

Ang Plano sa Dios Mas Maayo 

Ang ulahing bahin sa plano sa Dios mas maayo pa kay sa unang bahin sa plano kay: 

8 Ang katapusan sa usa ka butang labi pang maayo kay sa sinugdan niini; ( Ecclesiastes 7:8 ) 

Apan, matikdi ang kalainan tali niadtong nagduhaduha sa Diyos ug sa aktuwal nga katawhan sa Diyos: 

13 “Ang inyong mga pulong mapig-oton batok kanako . 14 Nag-ingon kamo, 'Walay kapuslanan 
ang pag-alagad sa Dios; Unsa man ang kapuslanan nga atong gibantayan ang iyang tulomanon, 
Ug nga kita nanaglakaw ingon sa mga nanagbalata sa atubangan ni Jehova sa mga panon? 15 
Busa karon tawgon nato ang mga palabilabihon nga bulahan, Kay ang mga nanagbuhat sa 
kadautan pagabangonon; Gitintal pa gani nila ang Diyos ug nanggawas nga gawasnon.'” 
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16 Unya ang mga nangahadlok kang Jehova nagsulti sa usa ug usa, Ug ang Ginoo namati ug 
nagpatalinghug kanila; Busa ang usa ka basahon sa handumanan gisulat sa iyang atubangan 
Alang niadtong nahadlok sa Ginoo Ug nga nagapalandong sa iyang ngalan. 

17 “Maako sila,” nag-ingon ang Ginoo sa mga panon, “Sa adlaw nga himoon ko sila nga akong 
mga alahas. Ug luwason ko sila sama sa usa ka tawo nga nagpagawas sa iyang kaugalingong anak 
nga nag-alagad kaniya.” 18 Unya makaila ka pag-usab sa taliwala sa mga matarung ug sa mga 
dautan, Sa taliwala sa usa nga nag-alagad sa Dios ug sa usa nga wala mag-alagad kaniya. ( 
Malaquias 3:13-18 ) 

Matikdi ang mosunod nga propesiya: 

6 Kay alang kanato ang usa ka Bata natawo, Ngari kanato ang usa ka Anak gihatag; Ug ang 
kagamhanan maanaa sa Iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Kahibulongan, 
Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga Walay Katapusan, Prinsipe sa Pakigdait. 7 
Sa pag-uswag sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan , Sa ibabaw sa trono ni 
David ug sa ibabaw sa iyang gingharian, Aron sa pagpahamutang niini ug sa pagtukod niini uban 
ang justicia ug hustisya Sukad niadtong panahona ngadto sa unahan, bisan sa walay katapusan. 
Ang kakugi sa Ginoo sa mga panon maoy mobuhat niini. ( Isaias 9:6-7 ) 

Busa, ang Dios magadugang sa Iyang kagamhanan ug kalinaw, ug walay katapusan niana. Walay 
katapusan sa paghimo sa mga butang nga mas maayo. 

"Ang mga apostoles, sama sa gibuhat ni Jesus, nagmantala sa ebanghelyo - ang MAAYONG BALITA sa 
umaabot nga MAS MAAYONG KALIBUTAN" (Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest 
House, 1978). 

Ang umaabot nga Gingharian sa Dios walay kataposan: 

13 Ang imong gingharian maoy gingharian nga walay katapusan, Ug ang imong dominio 
magapadayon ngadto sa tanang mga kaliwatan. ( Salmo 145:13 ) 

3 Pagkadaku sa iyang mga ilhanan, Ug pagkagamhanan sa iyang mga katingalahan! Ang iyang 
gingharian maoy gingharian nga walay katapusan, Ug ang iyang dominio maoy gikan sa 
kaliwatan ngadto sa kaliwatan. ( Daniel 4:3 ) 

27 Unya ang gingharian ug ang dominio, Ug ang pagkadaku sa mga gingharian sa ilalum sa tibook 
nga langit, Igahatag sa katawohan, ang mga balaan sa Hataas Uyamut. Ang iyang gingharian 
maoy usa ka gingharian nga walay katapusan, Ug ang tanang kamandoan magaalagad ug 
magatuman kaniya. ( Daniel 7:27 ) 

Matikdi nga ang mga santos hatagan ug walay kataposang gingharian. Nahiuyon kana sa giinspirar ni 
Apostol Pedro nga isulat: 

10 Busa, mga kaigsoonan, pagmakugihon pag-ayo sa paghimo sa inyong tawag ug pagpili nga 
sigurado, kay kon kamo mobuhat niini nga mga butang kamo dili gayud mapandol; 11 Kay sa 
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ingon niini ang usa ka pagsulod igahatag kaninyo sa madagayaon gayud ngadto sa walay 
katapusan nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo. ( 2 Pedro 1:10-11 ) 

Nagpasabot ba kana nga nahibaloan nato ang tanang detalye? 

Dili, apan Siya mihatag kanato og abilidad sa pagsabot ug pagtan-aw sa pipila sa Iyang mga plano: 

10 Nakita ko ang hinatag-sa-Diyos nga buluhaton diin ang mga anak sa mga tawo kinahanglang 
himoon. 11 Iyang gihimo ang tanang butang nga matahum sa iyang panahon. Iya usab nga 
gibutang ang kahangturan sa ilang mga kasingkasing, gawas nga walay usa nga makatugkad sa 
buhat nga gibuhat sa Dios gikan sa sinugdan hangtud sa katapusan. ( Ecclesiastes 3:10-11 ) 

12 Kay karon nagatan-aw kita sa usa ka salamin, sa kangitngit, apan unya sa nawong ug nawong. 
Karon nahibal-an ko ang bahin, apan unya mahibal-an ko ingon nga nailhan usab ako. ( 1 Corinto 
13:12 ) 

9 Apan ingon sa nahisulat: 

“Wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, Ni makasulod sa kasingkasing sa tawo Ang 
mga butang nga gitagana sa Dios alang niadtong nahigugma Kaniya.” ( 1 Corinto 2:9 ) 

Busa, ang trabaho maoy gusto sa Diyos nga buhaton sa mga tawo. Itugot sa Dios kadtong mahimong 
Iyang mga buhat aron sa paghimo sa kahangturan nga mas maayo. Aron mahibal-an nato ang bahin sa 
plano, ug ang plano mas maayo kay sa atong nasabtan. 

Bisan sa panahon sa Daang Tugon, ang uban nakakita sa kahangturan ug sa katinuod sa plano sa Dios (cf. 
Hebreohanon 11:13-16). 

Aron makakuha og ideya kon unsa ka mas maayo ang kahangturan sa Gingharian sa Dios itandi sa “karon 
dautang panahon” (Mga Taga-Galacia 1:4), matikdi ang mosunod: 

3 Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Tan-awa, ang 
tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong 
iyang katawhan. Ang Dios Mismo magauban kanila ug mahimong ilang Dios. 4 Ug pagapahiran sa 
Dios ang tanang luha sa ilang mga mata; wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak. Wala nay 
kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na.” 

5 Unya ang naglingkod sa trono miingon, "Tan-awa, ginabag-o ko ang tanang mga butang." Ug 
Siya miingon kanako, "Isulat, kay kini nga mga pulong tinuod ug kasaligan." ( Pinadayag 21:3-5 ) 

7 … Maangkon nila ang walay kataposang kalipay. ( Isaias 61:7 ) 

18 Kay ginahunahuna ko nga ang mga pag-antus niining panahona dili takus ikatandi sa himaya 
nga igapadayag dinhi kanato. ( Roma 8:18 ) 

Dili lamang adunay pagtapos sa pag-antos, adunay tinuod nga kalipay. Ug mahimo kang adunay bahin 
nga nagdugang niana nga kalipay. 
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7.  Panapos nga mga Komento 

Gibanabana nga adunay kinatibuk-an nga 40 ngadto sa 110 bilyon o labaw pa nga mga tawo nga nabuhi 
(ug kadaghanan namatay). 

Ang katuyoan sa katawhan dili ang kawang nga pagsimba sa Dios aron magtigum og kalipayan para sa 
atong kaugalingon ug himaya alang Kaniya. Samtang ang kahangturan puno sa mga kalipayan alang 
kanato ug ang Dios takus sa labaw nga himaya kay sa atong masabtan karon, ang atong katuyoan mao 
ang paghimo sa kahangturan nga mas maayo usab alang sa uban. 

Si Jesus naghimo ug usa ka dapit alang sa matag usa kanato (cf. Juan 14:2) ingon nga ang Dios nag-umol 
kanato sa tagsa-tagsa (Salmo 33:15) sa paghingpit kanato (Salmo 138:8). Siya mokompleto sa buhat nga 
Iyang gisugdan sa matag usa kanato kinsa andam (Filipos 1:6). 

Ang binilyon kanato managlahi ug lainlain ang paagi sa paghatag. Ang among katapusang tahas mao ang 
paghimo sa kahangturan nga mas maayo - kini nagpasabut nga oo, IKAW adunay usa ka talagsaon nga 
paagi sa paghatag. Gawas kon ikaw sa katapusan modumili sa pagsuporta sa Gingharian sa Dios, ikaw 
adunay imong bahin sa paghimo sa kahangturan nga mas maayo alang sa matag usa sa labing menos 40 
ka bilyon nga uban pa ug unya labaw pa (cf. 1 Corinto 12:26; Job 14:15; Galacia 6: 10)! 

Ang Bibliya nagtudlo nga kinahanglan natong “itaron ang uban nga mas maayo kay” sa atong 
kaugalingon (Filipos 2:3). Busa, hunahunaa nga halos tanan nga imong nahimamat sa umaabut 
makatabang sa paghimo sa kahangturan nga mas maayo alang kanimo (ug ikaw alang kanila). Ang matag 
usa nga imong nasayop sa paghukom, gipihig, adunay sayop nga mga hunahuna mahitungod sa, tingali 
naputol sa trapiko, gimaltrato, ingon man niadtong imong gibinuotan, tingali kinahanglan nimo nga 
trabahoon. Busa paningkamuti nga “magmabination sa usag usa, magmalumo sa kasingkasing, 
magpinasayloay sa usag usa, maingon nga ang Dios diha kang Kristo nagpasaylo kaninyo” (Mga Taga-
Efeso 4:32). “Kon unsa ka dako ang pagsalig kaninyo, pagkinabuhi nga malinawon uban sa tanan” (Roma 
12:18). 

Tungod kay ang kahangturan molungtad sa usa ka walay kinutuban nga gidugayon sa panahon, 
hunahunaa nga mahimo nimong mailhan ang 40 bilyon (tingali daghan pa) nga mga tawo nga labi ka 
maayo kaysa karon nga nahibal-an nimo sa imong kaugalingon! 

Mahimong kinahanglan gayud nga motrabaho ka alang sa pipila nga imong gibati nga dili gayud magamit 
sa Dios (cf. Mateo 21:28-32)—kay “daghang mga nahauna maulahi, ug ang naulahi mauna” (Marcos 
10:31). 

Ikonsiderar, dugang pa, nga ang Bibliya nagtudlo nga ang tanang mga tawo—lakip na kadtong dili nimo 
kaayo tagda—adunay potensyal nga mapuno sa tanang kahingpitan sa Dios: 

14 Tungod niini moluhod ako sa Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, 15 nga gikan kaniya ang 
tibuok pamilya sa langit ug yuta ginganlan, 16 aron ihatag niya kaninyo, sumala sa kadagaya sa 
iyang himaya, nga mapalig-on uban sa gahom. pinaagi sa Iyang Espiritu diha sa sulod nga 
pagkatawo, 17 aron si Kristo magpuyo sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagtuo; aron kamo, 
nga nakagamot ug gipasukad sa gugma, 18 makasabut uban sa tanang mga balaan kon unsa ang 
gilapdon ug ang gitas-on ug ang giladmon ug ang gitas-on - 19 aron mahibaloan ang gugma ni 
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Kristo nga lapaw sa kahibalo; aron kamo mapuno sa tibuok nga kahupnganan sa Dios . ( Efeso 
3:14-19 ). 

Kita kinahanglan nga magkat-on, ug magkat-on pa (2 Pedro 3:18). 

Dugang nga kahibalo ang gitagna alang sa panahon sa katapusan (Daniel 12:4) , lakip ang pagpahiuli sa 
mga butang nga nawala (Mateo 17:11). 

Morag ang kahibalo kon nganong gibuhat sa Diyos ang tanan nga Iyang gibuhat maoy usa ka butang nga 
kinahanglang mas bug-os nga ipasig-uli. 

Giunsa kini pagbuhat sa Dios? 

9 “Kinsa ang iyang tudloan ug kahibalo? Ug kinsay iyang himoon aron masabtan ang mensahe? 
Kadtong bag-o lang nalutas sa gatas? Kadtong gikuha gikan sa mga dughan? 10 Kay sugo ibabaw 
sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, pagtulun-an ibabaw sa lagda, pagtulun-an ibabaw sa lagda, Dinhi 
madiyutay, didto diyutay.” ( Isaias 28:9-10 ) 

10 Apan ang Dios nagpadayag niini kanato pinaagi sa iyang Espiritu. Kay ang Espiritu nagasusi sa 
tanang mga butang, oo, sa halalum nga mga butang sa Dios. ( 1 Corinto 2:10 ) 

Busa, pinaagi sa pagtan-aw sa lain-laing mga kasulatan, makakat-on kita sa doktrina. Ug kon kita 
gigiyahan sa Espiritu sa Dios mas masabtan pa nato. 

Ug unsay angayng reaksiyon sa indibiduwal nga mga Kristohanon sa dihang mag-atubang ug bag-ong 
teolohikanhong kahibalo? 

Ang pag-ampo sa Diyos alang sa pagsabot sama sa gihisgotan ni Job maoy usa ka lakang nga himoon: 

24 Tudloi ako, ug ako mopugong sa akong dila; Ipasabut kanako kung diin ako nasayup. ( Job 
6:24) 

Diha sa Bag-ong Tugon, ang mga Berea nagpakita ug halangdon nga panig-ingnan: 

10 Unya sa kagabhion ang mga igsoon nagpadala kang Pablo ug Silas ngadto sa Berea. Pag-abot 
nila, misulod sila sa sinagoga sa mga Judio. 11 Kini sila labi pang maanyag ug hunahuna 
{halangdon, KJV} kay sa mga taga-Tesalonica, nga ilang gidawat ang pulong sa bug-os nga 
kaandam, ug gisusi ang mga Kasulatan sa matag-adlaw aron mahibal-an kung tinuod ba kini nga 
mga butang. ( Buhat 17:10-11 ) 

Kabahin sa katuyoan niini nga libro mao ang paghatag og mga kasulatan aron ang tanan nga andam 
makakita nga kini tinuod. Kabahin sa akong katuyoan sa pagsulat niini mao ang pagpaambit sa 
kamatuoran sa Dios ngadto sa tanan nga adunay bukas nga mga dalunggan. 

Ang Dios adunay plano alang kanimo. Ang Dios nahigugma kanimo ug gusto nimo nga higugmaon ang 
uban. Kinahanglan kang magkinabuhi sumala sa Iyang mahigugmaong paagi sa kinabuhi. Pagdugang sa 
tinuod nga gugma: kana maisip nga kahulogan sa kinabuhi. 



80 
 

Pag-ampo nga dapig sa Dios (cf. Joshua 5:13-14). “Kon ang Dios dapig kanato, kinsa man ang batok 
kanato?” Roma 8:31). 

Ang Bibliya nagtudlo nga ang tibuok kabuhatan, lakip ang mga tawo, gihimo nga “maayo kaayo” (Genesis 
1:31) ug nga Iyang gibuhat ug gipanalanginan ang ikapitong adlaw (Genesis 2:2-3). 

Ang Bibliya nagtudlo nga bisan tuod gibuhat sa Diyos ang mga tawo nga matarong, sila nangitag daghang 
sayop nga mga paagi (Ecclesiastes 7:29) . 

Sa makausa pa, palihog hinumdomi nga ang Bibliya nagtudlo: 

8 Ang katapusan sa usa ka butang labi pang maayo kay sa sinugdan niini; Ang mapailubon sa 
espiritu mas maayo pa kay sa mapahitas-on sa espiritu. ( Ecclesiastes 7:8 ) 

Ang sinugdanan maayo kaayo, ug ang kataposan mahimong mas maayo pa. 

Gibuhat sa Dios ang katawhan aron sa pagpasanay sa Iyang kaugalingon ug mahimong bahin sa Iyang 
pamilya (Malaquias 2:15). 

Iya kitang gihimo aron makaambit sa Iyang himaya (Roma 8:17) ug sa pagmando sa uniberso 

(Hebreohanon 2:5-17). Si Jesus mitudlo nga, “Labaw nga bulahan ang paghatag kay sa pagdawat” (Mga 

Buhat 20:35). 

GIHIMO sa Dios ang katawhan aron mahatagan ug gugma (cf. 1 Juan 4:7-12) ug aron adunay dugang nga 
gugma sa uniberso (cf. Mateo 22:37-39). Mao kana ang kahulogan sa kinabuhi. 

Unsa ang misteryo sa plano sa Dios? Ngano nga gilalang sa Dios ang bisan unsa? 

Gibuhat sa Dios ang Iyang gibuhat aron ang kahangturan mahimong mas maayo (cf. Hebreohanon 6:9, 
11:16; Filipos 1:23). 

Mao nga Iyang gilalang ang uniberso ug mao nga Iyang gilalang ang mga lalaki ug babaye. Espesipiko 
niyang gilalang ang uniberso isip usa ka kabilin/kabilin para kang Hesus ug sa tanang katawhan. 

Ang mga tawo nga gihatagan ug kinabuhing dayon maghimo sa kahangturan nga mas maayo. 

Ang plano sa Dios naglakip sa tanan nga mopatalinghug sa Iyang tawag niini nga panahon (tan-awa usab 
ang libre nga online nga booklet nga Ang Dios Nagtawag Kanimo? ), ug uban pa sa umaabot nga 
panahon (tan-awa usab ang Universal OFFER of Salvation, Apokatastasis: Makaluwas ba ang Dios sa 
nawala sa usa ka sa umaabot nga edad? Gatusan ka mga kasulatan nagpadayag sa plano sa Dios sa 
kaluwasan ). 

Kristiyano o dili, nganong gibuhat ka man sa Dios? 

Ang imong katuyoan niini nga kinabuhi mao ang pagtukod og kinaiya aron imong mapadako ang imong 
potensyal ug madugangan kung unsa ka labi ka maayo ang imong mapauswag ang kahangturan. 
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Gibuhat ka sa Dios aron magamit nimo ang imong talagsaon nga mga talento (Mateo 25:14-23; Lucas 
19:11-19) sa paghatag ug gugma aron mahimong mas maayo ang kahangturan! 

Mao nga gilalang sa Dios ang Iyang gibuhat. Mao nga gibuhat ka sa Dios. 
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Nagpadayon nga Simbahan sa Dios 

Ang opisina sa USA sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios nahimutang sa: 1036 W. Dako Avenue, Grover 

Baybayon, California 93433 USA. Kita adunay mga tigpaluyo sa tibuok kalibutan, ug sa tanang gipuy-an nga mga 

kontinente (tanan nga mga kontinente, gawas sa Antarctica). 

Nagpadayon nga Impormasyon sa Website sa Simbahan sa Dios 
 

CCOG.ORG Ang nag-unang website alang sa Nagpadayon nga Simbahan sa Dios, nga adunay mga link sa literatura 
sa 100 ka mga pinulongan. 
CCOG.ASIA Website nga naka-focus sa Asia, nga adunay daghang mga pinulongan sa Asya. 
CCOG.IN Ang website nga naka-focus sa India, nga adunay pipila ka mga pinulongang Indian. 
CCOG.EU Ang website nga naka-focus sa Europe, nga adunay daghang mga pinulongan sa Europe. 
CCOG.NZ Ang website gipunting sa New Zealand. 
CCOGAFRICA.ORG Ang website gipunting sa Africa. 
CCOGCANADA.CA Ang website gipunting sa Canada. 
CDLIDD.ES Kini usa ka website nga hingpit nga Espanyol nga pinulongan. 
CG7.ORG Kini gitumong ngadto sa ika-7 nga adlaw nga mga magbalantay sa Igpapahulay. 
PNIND.PH Website nga naka-focus sa Pilipinas, nga adunay pipila ka Tagalog. 
 

Mga Channel sa Radyo ug YouTube Video 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Propesiya sa Balita sa Bibliya online nga radyo.  
Bible News Prophecy channel. Mga Sermonette sa YouTube, BitChute, Brighteon, ug Vimeo.  
CCOGAfrica channel. Mga mensahe sa video sa YouTube ug BitChute gikan sa Africa. 
CCOG Animations Mga animated nga mensahe sa YouTube BitChute. 
ContinuingCOG & COGTube. Mga Wali sa YouTube ug BitChute matag usa. 
 

Mga Website sa Balita ug Kasaysayan  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Website sa kasaysayan sa Simbahan. 

COGWRITER.COM Website sa balita, kasaysayan, ug propesiya 
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(Back cover) 

Ang Bibliya Nagpadayag sa Daghang Misteryo 

Ang Bibliya nagsulti sa misteryo nga gitagoan sukad pa sa pagsugod sa kalibotan (Roma 16:25-27), apan 
kini gipadayag sa matagnaong kasulatan. —“ang pulong sa kamatuoran” (2 Timoteo 2:15; Santiago 
1:18). 

Ang Bibliya naghisgot sa daghang mga misteryo, sama sa misteryo sa gingharian sa Diyos (Marcos 4:11), 
ang misteryo sa grasya (Efeso 3:1-5), ang misteryo sa pagtuo (1 Timoteo 3:9), ang misteryo sa relasyon 
sa kaminyoon (Efeso 5:28-33), ang misteryo sa kalapasan (2 Tesalonica 2:7), ang misteryo sa 
pagkabanhaw (1 Corinto 15:51-54), ang misteryo ni Kristo (Efeso 3:4) ang misteryo sa Amahan (Colosas 
2:2), ang misteryo sa Dios (Colosas 2:2; Pinadayag 10:7) ug bisan ang Misteryo sa Dakong Babilonya 
(Pinadayag 17:5). 

Ang libro, Ang MISTERYO sa PLANO SA DIOS: Nganong Gilalang sa Diyos ang Bisan unsa? Ngano nga 

gibuhat ka sa Dios?, nagpatin-aw pinaagi sa kasulatan, daghang mga misteryo ug nagtabang sa pagtubag 

sa mga pangutana sama sa: 

Ang 'Beatific Vision' ba ang katapusang plano sa Dios? 

Gibuhat ba sa Diyos ang mga tawo nga matarong? 

Nganong naay pag-antos? 

Aduna bay plano ang Dios para kanimo? 

May plano bala ang Dios para sa mga indi Cristiano? 

Unsa may kalabotan sa gugma sa plano sa Dios? 

Ang plano ba sa Dios alang sa tanan nga motubag Kaniya nga makahatag og gugma sa usa ka 

talagsaon nga paagi sa paghimo sa kahangturan nga mas maayo alang kanila sa personal ug sa 

tanan? 

Oo, makahibalo ka kung ngano nga gibuhat sa Dios ang bisan unsang butang ug kung nganong gibuhat 
ka sa Dios! 
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