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1. Ang Plano ng Diyos ay isang Misteryo sa Karamihan

Itinuturo ng Bibliya:

1  Noong pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit  at  ang lupa. (Genesis 1:1,  NKJV sa kabuuan
maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Pero bakit?

Ano ang kahulugan ng buhay?

Sa buong panahon, iniisip ng mga tao kung may layuning ginagawa sa mundo.

At kung mayroon, ano ito?

Sa pag-aakalang may Diyos, bakit Siya gumawa ng anuman?

Bakit nilikha ng Diyos ang mga tao? Bakit ka ginawa ng Diyos?

May layunin ba ang iyong buhay?

Iba't ibang kultura at relihiyon ang may kanya-kanyang pananaw. Ngunit naaayon ba sila sa Bibliya?

Ano ang katotohanan?

Bahagi ng katotohanan ay ang plano ng Diyos ay isang misteryo sa karamihan. Pansinin ang isang bagay
na itinuturo ng Bibliya tungkol diyan:

25  Ngayon sa kaniya na makapagpapatatag sa inyo ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni
Jesu-Cristo, ayon sa paghahayag ng hiwaga na inilihim mula nang magsimula ang sanglibutan,
26  ngunit ngayon ay nahayag, at sa pamamagitan ng makahulang Kasulatan ay  ipinaalam sa
lahat  ng  mga  bansa,  ayon  sa  utos  ng  walang  hanggang  Diyos,  para  sa  pagsunod  sa
pananampalataya - 27 sa Diyos na tanging marunong, ang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesu-
Kristo magpakailanman. Amen. ( Roma 16:25-27 )

Sinasabi ng Bibliya ang hiwaga na inilihim mula pa noong simula ng mundo, ngunit ito ay nahayag sa
makahulang mga kasulatan—“ang salita ng katotohanan” (2 Timoteo 2:15; Santiago 1:18).

Ang Bibliya ay tumutukoy sa maraming misteryo, tulad ng misteryo ng kaharian ng Diyos (Marcos 4:11),
ang misteryo ng biyaya (Efeso 3:1-5), ang misteryo ng pananampalataya (1 Timoteo 3:9), ang misteryo
ng relasyon sa pag-aasawa (Efeso 5:28-33),  ang misteryo ng katampalasanan (2 Tesalonica 2:7),  ang
misteryo ng muling pagkabuhay (1 Corinto 15:51-54), ang misteryo ni Kristo (Efeso 3:4) ang misteryo ng
Ama (Colosas 2:2), ang misteryo ng Diyos (Colosas 2:2; Apocalipsis 10:7) at maging ang Misteryo ng
Babilonyang  Dakila  (Apocalipsis  17:5).  Ang  aklat  na  ito  ay  isinulat,  para  sa  mga  interesado  sa
katotohanan,  “upang  magkaroon  sila  ng  lahat  ng  kayamanan  na  dulot  ng  katiyakan  sa  kanilang
pagkaunawa sa kaalaman ng hiwaga ng Diyos” (Colosas 2:2, NET).



Bagaman ito ay maaaring maging sorpresa sa marami, ang tatlong manunulat ng sinoptikong Ebanghelyo

ay lahat ay nagtala na si Jesus ay hindi nagsalita sa mga talinghaga upang higit na maunawaan ng mga

tao. Naitala nila na sinabi ni Jesus na nagsalita Siya sa mga talinghaga upang panatilihing hindi alam ng

marami  ang  mga  misteryo  ng  Kaharian  ng  Diyos  (Mateo  13:11;  Marcos  4  :11-12;  Lucas  8:10)  sa

panahong ito.

Isinulat ni Apostol Pablo na ang mga tapat na ministro ay ang “mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos” (1
Mga Taga-Corinto 4:1; cf. 13:2) na dapat “magsalita ng katotohanan sa pag-ibig” (Mga Taga-Efeso 4:15).

Interesado ka bang malaman ang higit pa tungkol sa marami sa mga misteryo na sinasabi ng Bibliya?

Gusto mo bang malaman kung bakit ginawa ng Diyos ang anumang bagay?

Gusto mo bang malaman kung bakit ka ginawa ng Diyos?

Oo, marami ang may sariling ideya.

May paraan ba para malaman mo talaga?

Ang mga taong handang maniwala sa Bibliya kaysa sa mga tradisyon ng tao ay maaaring malaman.

Gayunpaman, dahil marami sa mga pinakapangunahing aspeto ng plano ng Diyos ay isang misteryo sa
karamihan, mangyaring maglaan ng oras upang basahin ang buong aklat, at ayon sa gusto mo, upang
hanapin ang ilan sa mga banal na kasulatan na binanggit lamang (kumpara sa pagiging ganap na sinipi)
para sa higit pang paglilinaw.

Ang mga misteryo ay maaaring ipaalam sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga banal na kasulatan ng
propeta para sa mga masunurin sa pananampalataya.

Ngunit hindi pa sila naipapaalam sa lahat sa panahong ito, lamang sa mga tinatawag ngayon:

11 … “Sa inyo ay ipinagkaloob na malaman ang hiwaga ng kaharian ng Diyos; ngunit sa mga nasa
labas, ang lahat ng mga bagay ay dumarating sa mga talinghaga” (Marcos 4:11)

25  Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y
maging pantas sa inyong sariling akala, na ang pagkabulag sa isang bahagi ay nangyari sa Israel
hanggang sa ang kapunuan ng mga Gentil ay makapasok. (Roma 11:11). 25)

7 Nguni't sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa isang hiwaga, ang nakatagong karunungan
na itinalaga ng Dios bago pa ang mga kapanahunan sa ikaluluwalhati natin, (1 Corinto 2:7).

Para sa mas partikular na tungkol sa “misteryo ng kaharian ng Diyos” at “misteryo ng ebanghelyo” (Mga
Taga-Efeso 6:19), maaari mo ring tingnan ang aming libreng buklet na The Gospel of the Kingdom of God
na makukuha sa ccog.org sa 100 iba't ibang wika . Kaugnay ng “kapunuan ng mga Gentil”, tingnan ang
libreng  aklat  na  Pangkalahatang  Alok  ng  Kaligtasan,  Apokatastasis:  Maililigtas  ba  ng  Diyos  ang
nawawala  sa  darating na panahon? Daan-daang banal  na  kasulatan ang naghahayag ng plano ng
kaligtasan ng Diyos , na makukuha rin online sa www.ccog.org.



Sumulat si Apostol Pablo:

8  Sa akin, na pinakamababa sa pinakamaliit sa lahat ng mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito,
upang ipangaral ko sa mga Gentil ang hindi masaliksik na kayamanan ni Cristo, 9 at upang ipakita
sa lahat kung ano ang pakikisama ng hiwaga, na mula sa pasimula ng mga panahon ay nakatago
sa Dios na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo;  10  Upang ang sari-saring
karunungan ng Dios ay maipakilala ngayon sa pamamagitan ng iglesia sa mga pamunuan at mga
kapangyarihan  sa  makalangit  na  dako,  11  Ayon  sa  walang  hanggang  layunin  na  kaniyang
naisagawa kay Cristo Jesus na ating Panginoon, 12 na sa kaniya'y may katapangan tayo at access
nang may pagtitiwala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. ( Efeso 3:8-12 )

25 … Ako ay naging isang ministro ayon sa pangangasiwa ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo,
upang matupad ang salita ng Diyos, 26  ang hiwaga na nalihim mula sa mga panahon at mula sa
mga salinlahi, ngunit ngayon ay nahayag sa kanyang mga banal.  27  Sa kanila'y ibig ng Dios na
ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil:
na si Cristo ay nasa inyo, ang pag-asa ng kaluwalhatian. ( Colosas 1:25-27 )

Maraming  "kayamanan"  na  "hindi  masasaliksik"  kung  wala  ang  salita  ng  Diyos.  Ang  mga  ito  ay
mahalagang biblikal na misteryo na matagal nang nakatago.

Noong ika-2  siglo  ,  isinulat ng Obispo/Pastor na si  Polycarp ng Smyrna ang tungkol sa  “propetikong
misteryo  ng  pagdating  ni  Kristo”  (Polycarp,  Fragments  from Victor  of  Capua.  Isinalin  ni  Stephen C.
Carlson, 2006; ang mga detalye tungkol sa mga misteryo tungkol sa Kanyang pagdating ay maaaring
matatagpuan sa libreng online na libro, na makukuha sa www.ccog.org, na may pamagat na: Patunay na
si Jesus ang Mesiyas ).

Gayundin, noong ika- 2 siglo , isinulat ng mga Obispo/Pastor na sina Ignatius at Melito na naunawaan ng
ministeryo ang tungkol sa iba't ibang misteryo ng banal na kasulatan (eg Sulat ni Ignatius sa mga Efeso
; Homiliya sa Paskuwa ).

Ipinaliwanag ni Jesus at ng mga Apostol ang ilan sa mga misteryong ito sa mga naging unang Kristiyano.
Kami sa Patuloy na Simbahan ng Diyos ay nagsisikap na gawin iyon ngayon para sa mga taong gustong
tumingin.

Ang Kalikasan ng Diyos

Ang pag-unawa ng kaunti tungkol sa kalikasan ng Diyos ay makakatulong sa atin na mas maunawaan ang
mga misteryo ng Kanyang plano.

Itinuturo ng Bibliya na “Ang Diyos ay pag-ibig” (1 Juan 4:16), “Ang Diyos ay Espiritu” (Juan 4:24), “Si
Yahweh ay mabuti” (Nahum 1:7, World English Bible) , makapangyarihan sa lahat (Jeremias 32 ). :17,27),
alam ang lahat (Isaias 46:9-10), at na Siya ay walang hanggan (Isaias 57:15).

Sumulat si Apostol Pablo:

7 Sa kaniya ay mayroon tayong pagtubos sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ang kapatawaran ng

mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya , 8 na kaniyang pinasagana sa atin sa



buong karunungan at kabaitan, 9 Na ipinakilala sa atin ang hiwaga ng kaniyang kalooban, ayon sa

Ang  kaniyang  mabuting  kaluguran  na  kaniyang  pinanukala  sa  kaniyang  sarili,  10  Upang  sa

panahon ng kapanahunan ng mga panahon ay tipunin niya sa isa ang lahat ng mga bagay kay

Cristo, maging ang nasa langit at ang nasa lupa, ay sa kaniya. ( Efeso 1:7-10 )

Pansinin  na  ang  kalooban  ng  Diyos  ay  isang  misteryo  para  sa  karamihan  (sa  mga  hindi  ngayon
tinatawag), mahalagang hanggang sa dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon—na darating para sa
karamihan pagkatapos ng ipinropesiya na muling pagkabuhay.

Gayunpaman, matagal nang inilatag ng Diyos ang mga aspeto ng Kanyang plano:

11  Ang payo ng Panginoon ay nananatili magpakailan man, ang mga plano ng kaniyang puso sa
lahat ng sali't saling lahi. ( Awit 33:11 )

18  Sa pagkaalam na hindi kayo tinubos ng mga bagay na nasisira, gaya ng pilak o ginto, mula sa
inyong walang layunin na paggawi na tinanggap ng tradisyon mula sa inyong mga ninuno,  19

kundi ng mahalagang dugo ni Cristo, na gaya ng sa korderong walang dungis at walang dungis. 20

Siya nga ay itinalaga na bago pa ang pagkakatatag ng sanlibutan, ngunit nahayag sa mga huling
panahong ito para sa inyo. ( 1 Pedro 1:18-20 )

8 Ang lahat ng nananahan sa lupa ay sasamba sa kaniya, na ang mga pangalan ay hindi nasusulat sa
Aklat ng Buhay ng Cordero na pinatay mula nang itatag ang sanglibutan. (Apocalipsis 13:8)

Ang katotohanan na ang Bibliya ay nagsasabi na ang Kordero, ibig sabihin ay si Hesus (cf. Juan 1:29, 36),
ay  nilayon  na  patayin  mula  pa  sa  simula  ay  nagpapakita  na  alam  ng  Diyos  na  ang  mga  tao  ay
magkakasala at Siya ay matagal nang may plano.

Ang propetang si Isaias ay binigyang inspirasyon na itala ito tungkol sa katiyakan ng plano ng Diyos:

8 “Alalahanin ninyo ito, at magpakalalaki kayo; Alalahanin ninyo, O kayong mga mananalangsang.
9 Alalahanin mo ang mga dating bagay noong una, sapagka't ako ay Dios, at walang iba; Ako ang
Diyos, at walang katulad ko,  10  Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, At mula noong
unang  panahon  ng  mga  bagay  na  hindi  pa  nagagawa,  Na  nagsasabi,  'Ang  aking  payo  ay
mananatili,  At  aking  gagawin  ang  lahat  ng  Aking  kasiyahan,'  11  Tumatawag  ng  isang  ibong
mandaragit mula sa silanganan, Ang taong gumagawa ng Aking payo, mula sa malayong lupain.
Tunay na aking sinalita ito; Ipapatupad ko rin. nilayon ko ito; gagawa din ako. (Isaias 46:8-11)

11  Ang payo ng Panginoon ay nananatili magpakailan man, ang mga plano ng kaniyang puso sa
lahat ng sali't saling lahi. ( Awit 33:11 )

Ang mga plano ng Diyos ay matutupad.

Isaalang-alang din ang sumusunod:

16  Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaniyang
bugtong na Anak, upang ang sinomang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17 Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Kanyang Anak



sa mundo upang hatulan ang mundo, kundi upang ang mundo ay maligtas sa pamamagitan
Niya (Juan 3:16-17).

Ngayong nakita natin ang ilan sa mga katangian ng Diyos, tulad ng Siya ay mabuti, ay isang tagaplano, at
pag-ibig: ito ay dapat makatulong sa atin na mas maunawaan Siya at ang Kanyang mga pangunahing
motibasyon kung bakit Niya ginawa ang anumang bagay.

Ikaw ay mahalaga. Mahalaga ka! Personal na mahal ka ng Diyos. At mayroon siyang plano para sa iyo
nang personal.





2. Bakit  ang  Paglikha?  Bakit  Tao?  Bakit  si  Satanas?  Ano  ang
Katotohanan? Ano ang mga Misteryo ng Pahinga at Kasalanan?

Isa sa mga pinakamalaking tanong na mayroon ang mga pilosopo sa buong panahon ay, "Bakit tayo
naririto?" Isa pa, "Bakit meron?"

Ang pangunahing mga sagot sa mga tanong na ito ay matatagpuan sa salita ng Diyos, ang Bibliya.

Bagama't may iba't ibang ideya tungkol sa pinagmulan ng sansinukob, mayroong pinagkasunduan sa
maraming siyentipiko, gayundin sa mga taong relihiyoso, na lahat ng tao ay may iisang ina (bagama't
may mga pagtatalo kung hanggang saan ang nakaraan).

Ang Aklat ng Genesis

Nakakakuha tayo ng ilang ideya kung bakit nilikha ng Diyos ang anuman sa unang aklat ng Bibliya, na
karaniwang kilala bilang Genesis.

Paulit-ulit na ipinapakita ng Aklat ng Genesis na nakita ng Diyos na mabuti ang Kanyang ginawa (Genesis
1:4,10,12,18, 21, 25, 31). At, ang huling Aklat ni Isaias ay nagpapaalam sa atin na ginawa ng Diyos ang
lupa upang tahanan (Isaias 45:18).

Itinuro ito ng Genesis tungkol sa paggawa ng Diyos sa tao:

26  At  sinabi  ng  Dios,  “Lalangin  natin  ang  tao  ayon  sa  Ating  larawan,  ayon  sa  Ating  wangis;
magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga
baka, sa buong lupa, at sa bawat umuusad na gumagapang sa lupa.”

27  Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan; sa larawan ng Diyos nilikha
Niya siya; lalaki at babae ay nilikha Niya sila. 28 At sila'y pinagpala ng Dios, at sinabi sa kanila ng
Dios, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami; punuin ang lupa at supilin ito; magkaroon kayo ng
kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat may buhay na
gumagalaw sa ibabaw ng lupa.”

29 At sinabi ng Dios, “Tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawa't tanim na nagbubunga ng binhi
na nasa ibabaw ng buong lupa, at ang bawa't punong kahoy na ang bunga ay nagbubunga ng
binhi; sa iyo ay magiging pagkain.  30  At gayon din, sa bawa't hayop sa lupa, sa bawa't ibon sa
himpapawid, at sa bawa't umuusad sa ibabaw ng lupa, na kinaroroonan ng buhay, ay aking
ibinigay ang bawa't gulay na sariwa bilang pagkain"; at naging gayon. ( Genesis 1:26-30 )

Nilikha ng Diyos ang mga tao ayon sa uri ng Diyos, hindi ayon sa uri ng hayop. Ang Diyos ay mahalagang
nagpaparami ng Kanyang sarili (Malachi 2:15). Nakikita natin na ang mga tao ay nilikha sa isang medyo
pisikal na larawan ng Diyos upang mamuno sa mga bagay sa lupa (cf. Hebreo 2:5-8), at ang ibang mga
kasulatan ay nagpapakita na ang pagpapaka-diyos ay bahagi ng plano (cf. 1 Juan 3:2). ).

Masama ba ang mga tao at ang nilikha?



Hindi. Ang susunod na talata sa Genesis ay nagsasabi sa atin:

31  Nang magkagayo'y  nakita  ng  Dios  ang  lahat  ng  kaniyang ginawa,  at  sa  katunayan,  ito  ay
napakabuti . Kaya't ang gabi at ang umaga ay ang ikaanim na araw. ( Genesis 1:31 )

Kaya, ang buong muling-paglalang (Genesis 1:3-2:3) ay napakabuti at, sa tila, gayon din ang magiging
tagubilin ng Diyos para sa mga tao na supilin ang lupa (Genesis 1:28).

Pagkatapos ng ikaanim na araw, nagpahinga ang Diyos:

1 Sa gayo'y natapos ang langit at ang lupa, at ang lahat ng natatanaw sa kanila. 2 At sa ikapitong
araw ay  tinapos  ng  Dios  ang  kaniyang  gawain  na  kaniyang  ginawa,  at  siya'y  nagpahinga  sa
ikapitong araw sa lahat ng kaniyang gawa na kaniyang ginawa. 3  Nang magkagayo'y binasbasan
ng Dios ang ikapitong araw at pinabanal, sapagka't doon Siya nagpahinga sa lahat ng kaniyang
gawa na nilikha at ginawa ng Dios. ( Genesis 2:1-3 )

Ang Diyos, sa esensya, ay gumawa ng pisikal na nilikha sa loob ng anim na araw at isang mas espirituwal
na nilikha sa ikapito.

Ang pagpapala ng Diyos sa ikapitong araw ay nagpapakita rin na itinuring Niya itong "mabuti" (sa Exodo
20:8, sinabi Niya na "panatilihin itong banal").

May plano ang Diyos.

Ano ang Tao?

Pansinin din ang sumusunod mula sa Genesis:

15 Pagkatapos, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang 
alagaan at ingatan iyon. ( Genesis 2:15 )

Ang dahilan ng pag-aalaga at pagpapanatili ng hardin ay upang magtrabaho upang mapabuti ito.

Itinuturo ng Lumang Tipan:

4 Ano ang tao na iyong inaalala siya, 
at ang anak ng tao na iyong dinadalaw siya? 
5 Sapagka't ginawa mo siyang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, 
at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan.

6 Iyong ginawa siyang may kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay; 
Iyong inilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa, 
7 Lahat ng mga tupa at mga baka, 
maging ang mga hayop sa parang, 
8 Ang mga ibon sa himpapawid, 
At ang mga isda sa dagat, Na nagsisidaan sa mga landas ng dagat. ( Awit 8:4-8 )



mga tao ay binigyan ng kapangyarihan sa lupa (bahagi  ng mga gawa ng mga kamay ng Diyos).  Ang
Bagong Tipan ay pinalalakas pa ito:

5 Sapagka't sa mga anghel ay hindi niya pinasakop ang daigdig na darating, na ating sinasalita. 6

Datapuwa't ang isa sa isang dako ay nagpatotoo, na nagsasabi, Ano ang tao, na siya'y iyong
inaalaala? o ang anak ng tao, na iyong dinadalaw siya?

7  Ginawa  mo  siyang  mababa  ng  kaunti  kaysa  sa  mga  anghel;  pinutungan  mo  siya  ng
kaluwalhatian at karangalan , at inilagay mo siya sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8

Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang mga paa. Sapagka't sa pagpapasakop
niya sa lahat ng bagay, ay wala siyang iniwan na hindi napapailalim sa kaniya. Ngunit ngayon ay
hindi pa natin nakikita ang lahat ng bagay na nasa ilalim niya.

9 Datapuwa't nakikita natin si Jesus, na ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel dahil sa
pagdurusa ng kamatayan, na pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan ; na sa pamamagitan
ng biyaya ng Diyos ay makatikim ng kamatayan para sa bawat tao.

10 Sapagka't nararapat sa kaniya, na para sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan
niya ang lahat ng  mga bagay,  sa pagdadala ng  maraming anak sa kaluwalhatian,  na gawing
sakdal ang kapitan ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa.

11 Sapagka't kapuwa ang nagpapabanal at ang mga pinabanal ay pawang mula sa isa: kaya't hindi
niya ikinahihiya na tawagin silang mga kapatid,

12 Na sinasabi, Ipahahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng simbahan ay
aawit ako ng papuri sa iyo.

13 At muli, ilalagay ko ang aking tiwala sa kanya. At muli, Masdan ako at ang mga anak na ibinigay
sa akin ng Diyos.

14 Yamang ang mga anak nga ay nakikibahagi sa laman at dugo, siya rin naman ay nakibahagi sa
gayon;  upang  sa  pamamagitan  ng  kamatayan  ay  mapuksa  niya  ang  may  kapangyarihan  ng
kamatayan, sa makatuwid baga'y ang diyablo;

15  At iligtas sila na sa pamamagitan ng takot sa kamatayan ay napasailalim sa pagkaalipin sa
buong buhay nila.

16  Sapagkat katotohanang hindi niya tinanggap ang likas ng mga anghel; ngunit kinuha niya sa
kanya ang binhi ni Abraham.

17  Kaya nga sa lahat ng bagay ay nararapat na siya ay maging katulad ng kanyang mga kapatid,
upang siya ay maging isang maawain at tapat na mataas na saserdote sa mga bagay na nauukol
sa Diyos, upang gumawa ng pagkakasundo para sa mga kasalanan ng mga tao. ( Hebreo 2:5-17 ,
KJV)

Kaya, ang pamamahala sa uniberso ay bahagi ng plano.



Gayunpaman, isa sa mga dahilan kung bakit ang lahat ng bagay ay hindi pa nasa ilalim ng kontrol ng tao
ay ang mga sumusunod:

23 Sapagka't ang lahat ay nagkasala at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Dios, (Roma 3:23)

Ngunit ang pagtubos sa atin mula sa kasalanan ay bahagi ng plano (cf. Mga Taga Roma 3:24-26), kaya sa
kalaunan ay magagawa nating mamuno.

Misteryo ng Tao Kumpara sa Hayop

Ang mga tao ba ay mga hayop lamang, na nakikilala lamang bilang mas mataas na evolved kaysa sa iba 
pang mga primate?

Hindi.

Nakipaglaban dito ang mga siyentipiko.

Ngunit yaong mga handang tumanggap ng salita ng Diyos ay makakaunawa.

Ang mga tao ay may espiritu ng tao sa kanila, samantalang ang mga hayop, kasama ang iba pang mga
primata, ay walang ganoong espiritu. Ang katotohanan na mayroong espiritu sa mga tao ay itinuro sa
Luma at Bagong Tipan:

8  Nguni't  may espiritu  sa tao,  at  ang hininga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa
kaniya ng unawa. ( Job 32:8 )

11  Sapagka't sinong tao ang nakaaalam ng mga bagay ng tao maliban sa espiritu ng tao na nasa
kaniya?... (1 Mga Taga-Corinto 2:11)

Ayaw aminin ng mga sekularista na may espiritu sa tao na ibinigay ng Diyos.

Pero meron.

At ang espiritu ng tao ay naiiba sa uri ng espiritung mga hayop na mayroon (cf. Ecclesiastes 3:21).

Noong 1978, ang lumang Worldwide Church of God ay naglabas ng buklet ni Herbert W. Armstrong na
pinamagatang What Science Can't Discover About The Human Mind . Narito ang ilang mga sipi mula dito:

BAKIT hindi malulutas ng pinakadakilang mga isip ang mga problema sa daigdig? Sinabi ng mga
siyentipiko, "Binigyan ng sapat na kaalaman, at lulutasin natin ang lahat ng problema ng tao at
gagaling ang lahat ng ating kasamaan." Mula noong 1960 ang pondo ng kaalaman sa mundo ay
nadoble. Ngunit nadoble rin ang kasamaan ng sangkatauhan. …

Ngunit  ang  pinakadakilang  pag-iisip  ng  tao  ay  hindi  kailanman  naunawaan  ang  banal  na-
ipinahayag  na  KAALAMAN.  Para  bang  ipinadala  ng  Diyos  na  ating  Maylikha  ang  kanyang
mensahe sa atin sa isang hindi mababasag na lihim na code.



At ang pinakadakilang isipan ng tao ay hindi kailanman nabasag ang lihim na code na iyon. Hindi
ito maintindihan ng makabagong Agham. Ang mga sikologo ay hindi mismo nauunawaan kung
ano ang binubuo ng isip ng tao. …

Halos walang pagkakaiba sa hugis at pagbuo sa pagitan ng utak ng hayop at utak ng tao. Ang
utak ng mga elepante, balyena, at dolphin ay mas malaki kaysa sa utak ng tao, at ang utak ng
chimp ay bahagyang mas maliit.

Sa  husay,  ang  utak  ng  tao  ay  maaaring  bahagyang  mas  mataas,  ngunit  hindi  sapat  upang
malayuang isaalang-alang ang pagkakaiba sa output.

Ano, kung gayon, ang maaaring isaalang-alang ang malaking pagkakaiba? Hindi sapat ang sagot
ng siyensya. Ang ilang mga siyentipiko, sa larangan ng pagsasaliksik sa utak, ay naghihinuha na,
sa pangangailangan, kailangang mayroong ilang di-pisikal na sangkap sa utak ng tao na wala sa
utak  ng  hayop.  Ngunit  karamihan  sa  mga  siyentipiko  ay  hindi  aminin  ang  posibilidad  ng
pagkakaroon ng hindi pisikal.

Ano pang paliwanag ang mayroon? Sa totoo lang, sa labas ng napakaliit na antas ng pisikal na
kahigitan  ng  utak  ng  tao,  ang  agham  ay  WALANG  paliwanag,  dahil  sa  hindi  pagpayag  na
tanggapin kahit ang posibilidad ng espirituwal.

Kapag  ang  tao  ay  tumangging  aminin  kahit  na  ang  mismong  pag-iral  ng  kanyang  sariling
Maylikha, isinasara niya sa kanyang isipan ang malalawak na karagatan ng pangunahing tunay na
kaalaman, katotohanan, at PAG-UNAWA. Kapag pinalitan niya ang FABLE para sa katotohanan,
siya ay, sa lahat ng tao, ang PINAKA-IGNORANTE, bagama't ipinapahayag niya ang kanyang sarili
na matalino. …

Ang tao ay  ginawa mula  sa  alabok ng  lupa.  Tinatanggap  niya  ang  kanyang pansamantalang
buhay bilang tao mula sa hangin, huminga sa loob at labas ng kanyang mga butas ng ilong. Ang
kanyang buhay ay nasa dugo (Gen. 9:4, 6). Ngunit ang lifeblood ay na-oxidized sa pamamagitan
ng paghinga ng hangin, kahit na bilang gasolina sa carburetor ng isang sasakyan. Samakatuwid
ang hininga ay ang "hininga ng buhay" kung paanong ang buhay ay nasa dugo.

Pansining mabuti na ang TAO, na ganap na gawa sa bagay, ay NAGING isang buhay na kaluluwa
sa sandaling ibinigay sa kanya ng HInga ang kanyang pansamantalang pisikal na buhay. … Ang
KALULUWA ay binubuo ng pisikal na BAGAY, hindi Espiritu.

Ipinaliwanag ko na ang utak ng tao ay halos magkapareho sa utak ng hayop. Ngunit ang tao ay
ginawa sa anyo at anyo ng Diyos, upang magkaroon ng isang espesyal na relasyon sa Diyos -
upang magkaroon ng potensyal na ipanganak sa PAMILYA ng Diyos. At ang Diyos ay ESPIRITU
(Juan 4:24). Upang gawing posible na tulay ang agwat - o gawin ang transisyon ng TAO, na ganap
na binubuo ng MATTER, tungo sa mga ESPIRITU na nilalang sa Kaharian ng Diyos, pagkatapos ay
ganap na binubuo ng Espiritu, at sa parehong oras upang bigyan ang TAO ng ISIP tulad ng sa
Diyos - Naglagay ang Diyos ng espiritu sa bawat tao.

Sa Job 32:8, mababasa natin, “May espiritu sa tao: at ang inspirasyon ng Makapangyarihan sa
lahat ay nagbibigay sa kanila ng kaunawaan.”



Ito ay isang dakilang KATOTOHANAN, nauunawaan ng ngunit kakaunti lamang.

Tinatawag ko ang espiritung ito na espiritu ng TAO, sapagkat ito ay nasa bawat tao, kahit na ito
ay ESPIRITU KAHALAGAHAN at hindi bagay. HINDI ito espiritung tao o nilalang. Ito ay hindi ang
LALAKI, ngunit ang diwa ng espiritu SA tao. HINDI ito kaluluwa — ang pisikal na tao ay kaluluwa.
Ang espiritu ng tao ay nagbibigay ng kapangyarihan ng INTELLECT sa utak ng tao.

Ang espiritu ng tao ay hindi nagbibigay ng BUHAY ng tao — ang BUHAY ng tao ay nasa pisikal na
DUGO, na-oxidized ng HInga ng buhay.

Ito ang hindi pisikal na sangkap sa utak ng tao na hindi umiiral sa utak ng mga hayop. Ito ang
sangkap na ginagawang posible ang paglipat mula sa tao tungo sa banal, nang hindi binabago
ang bagay sa espiritu, sa panahon ng muling pagkabuhay. Na magpapaliwanag ako ng kaunti
mamaya.

Hayaan akong linawin ang ilang mahahalagang punto tungkol sa espiritung ito sa tao. Ito ay diwa
ng espiritu, kung paanong ang hangin ay kakanyahan, at gayon din ang tubig. Ang espiritu ng tao
na ito ay hindi  nakakakita.  Nakikita ng pisikal  na UTAK,  sa pamamagitan ng mga mata.  Ang
espiritu ng tao SA isang tao ay hindi nakakarinig. Ang utak ay nakakarinig sa pamamagitan ng
mga tainga. Ang espiritu ng tao na ito ay hindi makapag-isip.

Ang  utak  ay  nag-iisip  —  kahit  na  ang  espiritu  ay  nagbibigay  ng  kapangyarihang  mag-isip,
samantalang ang mga malupit na utak ng hayop na walang ganoong espiritu ay hindi magagawa,
maliban sa pinakapangunahing paraan. . ..

Kung  paanong  walang  piping  hayop  ang  makakaalam  ng  mga  bagay  ng  kaalaman  ng  tao,
gayundin ang tao, sa utak lamang, maliban sa espiritu ng tao - ang espiritu ng tao - na nasa tao.
Gayon din, sa parehong paraan, kahit na ang isang tao ay hindi maaaring malaman - maunawaan
- ang mga bagay ng Diyos, maliban kung o hanggang sa siya ay tumanggap ng isa pang espiritu -
ang Banal na Espiritu ng DIYOS.

Sa  isa  pang paraan,  lahat  ng  tao ay  may espiritung tinatawag na “espiritu  ng  tao” mula  sa
pagsilang na nasa KANILA. Pansining mabuti na ang espiritung ito ay HINDI ang tao. Ito ay isang
bagay SA LALAKI. Ang isang tao ay maaaring lumunok ng isang maliit na marmol. Ito ay isang
bagay sa lalaki, ngunit hindi ito ang lalaki o anumang bahagi niya bilang isang lalaki. Ang tao ay
ginawa sa alabok ng lupa - mortal. Ang espiritu ng tao na ito ay hindi ang kaluluwa. Ito ay isang
bagay SA kaluluwa na mismo ay ang pisikal na TAO.

Pansinin pa, talata 14: “Ngunit ang taong likas ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng
Diyos: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; ni hindi niya sila makikilala, sapagkat
ang mga ito ay nakikilala sa espirituwal.”

Kaya, mula sa kapanganakan, binibigyan tayo ng Diyos ng isang espiritu, na para sa kakulangan
ng isang mas mahusay na termino ay tinatawag kong espiritu ng tao. Nagbibigay ito sa atin ng
MIND power na wala sa UTAK ng hayop. Ngunit ang kapangyarihan ng MIND ay limitado sa
kaalaman sa pisikal na uniberso. BAKIT? Dahil ang kaalaman ay pumapasok LAMANG sa isipan ng
tao sa pamamagitan ng limang pisikal na pandama.



Ngunit pansinin na hindi natapos ng Diyos ang paglikha ng TAO sa paglikha nina Adan at Eba.
Nakumpleto  ang  pisikal  na  paglikha.  Nagkaroon  sila  ng  "tao"  na  espiritung  ito  sa  kanilang
paglikha. …

PAANO binalak ng Diyos na “tulayin ang agwat” mula sa pisikal  hanggang sa espirituwal na
komposisyon — para i-reproduce ang Kanyang sarili mula sa PISIKAL NA TAO NA NAGMULA SA
PISIKAL NA LUPA?

Una, inilagay ng Diyos sa pisikal na TAO ang isang "tao" na espiritu. HINDI, gayunpaman, ang
espiritu ng tao ang gumagawa ng mga desisyon, nagsisisi,  o nagtatayo ng pagkatao. Gaya ng
aking binigyang-diin, ang espiritung ito ay hindi nagbibigay ng buhay, hindi nakikita, naririnig,
nararamdaman o iniisip. Ito ay nagbibigay kapangyarihan sa PISIKAL na TAO, sa pamamagitan ng
kanyang UTAK, na gawin ang mga bagay na ito. Ngunit ang espiritung ito ay NAGTATALA ng
bawat pag-iisip - bawat piraso ng kaalaman na natanggap sa pamamagitan ng limang pandama
at ito ay nagtatala ng anumang katangian - mabuti o masama - na nabuo sa buhay ng tao.

Ang  taong  TAO  ay  literal  na  ginawa  mula  sa  CLAY.  Ang  Diyos  ay  tulad  ng  dalubhasang
magpapalayok na bumubuo at hinuhubog ang sisidlan mula sa putik. Ngunit kung ang luwad ay
masyadong matigas, hindi ito baluktot sa anyo at hugis na gusto niya. Kung ito ay masyadong
malambot at basa-basa, ito ay kulang sa katatagan upang "STAY PUT" kung saan ito binabaluktot
ng magpapalayok.

Pansinin sa Isaias 64:8: “Ngunit ngayon, O [WALANG HANGGAN], ikaw ay aming ama; kami ang
putik, at ikaw ay aming magpapalyok; at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay.”

Ngunit binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng SARILI NIYA. Kung ang isang tao ay TINANGGI
na kilalanin ang Diyos o ang mga paraan ng Diyos - tumangging magsisi sa mali at lumiko sa
kanan, hindi siya maaaring kunin ng Diyos at lumikha ng maka-Diyos na katangian sa kanya.
Ngunit ang CLAY ng tao ay dapat na malambot, dapat magbigay ng kusang loob. Kung ang tao ay
tumigas at lumalaban, siya ay parang putik na masyadong tuyo at matigas. Walang magagawa
ang magpapalayok dito.  Hindi  ito  magbibigay  at  yumuko.  Gayundin,  kung siya  ay  kulang sa
kalooban, layunin, at determinasyon na hindi siya "manatili" kapag hinubog siya ng Diyos sa
kung ano ang nais ng Diyos na maging siya - masyadong mapaghangad, mahina, walang ugat ng
pagkatao, gagawin niya. huwag magtiis hanggang wakas. Matatalo siya. …

Ito  ay  dapat  na  katuwiran  ng  DIYOS,  sapagkat  ang  lahat  ng  ATING  ay  parang  maruruming
basahan sa Kanya. Patuloy Niyang ikintal ang Kanyang kaalaman, ang Kanyang katuwiran, ang
Kanyang katangian sa loob natin — KUNG masigasig nating hanapin ito at naisin. PERO MAY
NAPAKAMAHALAGANG BAHAGI NAMIN DITO. …

Habang tinatanggap natin ang KARAKTER NG DIYOS sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng
Diyos, parami nang parami ang Diyos na NAGPAPALAKI SA SARILI SA atin.

Sa wakas, sa muling pagkabuhay, tayo ay magiging tulad ng Diyos - sa isang posisyon kung saan
hindi tayo maaaring magkasala, dahil tayo mismo ang nagtakda nito at tumalikod sa kasalanan
at nakipagpunyagi at nakipagpunyagi LABAN sa kasalanan at nagtagumpay sa kasalanan.



Matutupad ang LAYUNIN ng Diyos!

Oo, matutupad ang layunin ng Diyos.

Bakit Ginawa ng Diyos ang Lalaki at Babae?

May kaugnayan sa paglalang sa mga tao, bakit sila ginawa ng Diyos na lalaki at babae?

Buweno, ang isang malinaw na dahilan ay may kinalaman sa pagpaparami gaya ng sinabi ng Diyos sa
unang lalaki at babae:

28 Kayo'y magpalaanakin at magpakarami; punuin ang lupa… (Genesis 1:28).

Ang Bibliya ay nagbibigay ng medyo tiyak na nauugnay na dahilan:

14  … Sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan … siya ay iyong kasama At iyong asawa sa
pamamagitan ng tipan.  15  Ngunit hindi ba niya sila ginawang isa, Na may nalabi sa Espiritu? At
bakit isa? Hinahanap niya ang maka-Diyos na supling... (Malakias 2:14bd-15)

Ginawa ng Diyos ang mga lalaki at babae upang sila ay maging isa at sa huli ay magbunga ng mga maka-
Diyos na supling (para sa pagpapadiyos).

Itinuro ni Jesus:

4  At sumagot siya at sinabi sa kanila, “Hindi ba ninyo nabasa na Siya na lumikha sa kanila sa
pasimula ay 'ginawa silang lalaki at babae,' 5 at sinabi, 'Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang
ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman'?  6  Kaya
nga, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Kaya't kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag
paghiwalayin ng tao." ( Mateo 19:4-6 )

Isinulat ni Apostol Pablo na may kaugnayan dito na, “Ito ay isang dakilang misteryo, ngunit nagsasalita
ako tungkol kay Cristo at sa simbahan” (Mga Taga-Efeso 5:32).

Dagdag pa rito, ang dalawang maayos na pagiging isa ay tumutulong din sa atin na mas maunawaan ang
relasyon sa pagitan ng Ama at ng Anak (Juan 17:20-23).

Ang relasyon sa pag-aasawa ay nakakatulong na ilarawan ang relasyon sa pagitan ng Ama at ng Anak (na
parehong kinikilala ng Bibliya bilang Diyos, hal. Colosas 2:2, na isang misteryo sa karamihan) gayundin
kung ano ang mangyayari sa mga napagbagong loob na tao pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli (na
tinatawag din ng Bibliya ang isang misteryo, eg 1 Corinthians 15:51-54).

Tinalakay ni Apostol Pablo ang pag-ibig at nagbigay ng iba pang espirituwal na aral na may kaugnayan sa
estado ng pag-aasawa:

4  … payuhan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa, ibigin ang kanilang mga
anak (Tito 2:4).



22  Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, gaya ng sa Panginoon.  23  Sapagka't ang
asawang lalaki ay ulo ng asawa, gaya rin ni Cristo na ulo ng iglesia; at Siya ang Tagapagligtas ng
katawan. 24 Kaya't kung paanong ang iglesya ay nagpapasakop kay Cristo, gayon din naman ang
mga babae sa kanilang sariling asawa sa lahat ng bagay.

25 Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pag-ibig ni Cristo sa iglesia at ibinigay
ang kaniyang sarili para sa kaniya, 26 Upang siya'y pabanalin at linisin ng paghuhugas ng tubig sa
pamamagitan ng salita,  27  Upang maiharap niya siya sa kaniyang sarili na isang maluwalhating
iglesia, hindi na may dungis o kulubot o anupamang bagay, ngunit dapat siyang maging banal at
walang dungis. ( Efeso 5:22-27 )

Ang isa pang dahilan para gawin ang mga lalaki at babae ay upang gawing posible, kahit na may pisikal
na pagkakaiba sa buhay na ito, para sa mga mag-asawa na luwalhatiin kasama ni Jesus (Roma 8:16-17).
Ang  sama-samang  paggawa  (Genesis  1:28;  Eclesiastes  4:9-12)  at  maging  ang  pagdurusa  nang
magkasama sa buhay na ito ay bahagi rin ng plano (Roma 8:16-17) para sa mga mag-asawang lalaki-
babae.

Tingnan din natin ang ilang aral mula sa kasaysayan:

30  Sa pananampalataya ang mga pader ng Jerico ay bumagsak pagkatapos nilang makubkob sa
loob ng pitong araw.  31  Sa pananampalataya ang patutot na si Rahab ay hindi napahamak na
kasama ng mga hindi nagsisampalataya, nang tanggapin niya ang mga tiktik na may kapayapaan.
32 At ano pa ang aking sasabihin? Sapagka't ang panahon ay magkukulang sa akin upang sabihin
ang tungkol kay Gideon at kay Barak at kay Samson at kay Jephte, gayundin tungkol kay David at
kay Samuel at sa mga propeta: 33 Na sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagpasuko ng mga
kaharian, gumawa ng katuwiran, nagkamit ng mga pangako, nagtimpi ng mga bibig ng mga leon,
34 Na pinapatay ang karahasan ng apoy, tumakas sa talim ng tabak, mula sa kahinaan ay naging
malakas,  naging  matapang  sa  pakikipagbaka,  tumakas  sa  mga  hukbo  ng  mga  dayuhan.  35

Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay na muling nabuhay. Ang iba ay pinahirapan,
hindi tinanggap ang pagpapalaya, upang sila ay magtamo ng mas mabuting pagkabuhay-muli. 36

Ang iba pa ay nagkaroon ng pagsubok ng mga panlilibak at mga paghampas , oo, at ng mga
tanikala at pagkabilanggo. 37 Sila'y binato, pinaglagari, tinukso, pinatay ng tabak. Sila'y gumagala
na  may  mga  balat  ng  tupa  at  mga  balat  ng  kambing,  palibhasa'y  naghihirap,  naghihirap,
pinahihirapan -  38  na sa  kanila'y  hindi  karapatdapat  ang sanglibutan.  Sila  ay  gumala  sa  mga
disyerto at mga bundok, sa mga yungib at mga yungib ng lupa.  39  At ang lahat ng mga ito, sa
pagkakaroon ng mabuting patotoo sa pamamagitan ng pananampalataya, ay hindi tumanggap
ng pangako, 40 Na ang Diyos ay naglaan ng isang bagay na mas mabuti para sa atin, upang hindi sila
maging sakdal nang hiwalay sa atin. ( Hebreo 11:30-40 )

Parehong  may  pananampalataya  ang  mga  lalaki  at  babae  at  mga  tagapagmana  ng  mga  pangako—
pareho. At kapwa lalaki at babae ay dapat gawing perpekto. At ito ay magiging mas mabuti para sa atin.

Para saan?

Upang magbigay ng pag-ibig sa isang natatanging paraan sa buong kawalang-hanggan.

Gaya ng isinulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano (at hindi lamang mag-asawa):



12  At palakihin nawa kayo ng Panginoon  at sumagana sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat  ... (1
Tesalonica 3:12)

Lalaki man o babae, ang tao ay nilayon na magbigay ng pagmamahal. Ang pagtaas ng pagmamahal sa
lahat ay magpapaganda sa kawalang-hanggan.

Ano ang Nangyari sa Tao?

Noong unang likhain ng Diyos ang mga tao, pinagpala Niya sila (Genesis 1:28). Sinabi rin Niya na ang
lahat ng Kanyang ginawa (kabilang ang mga tao) ay “napakabuti” (Genesis 1:31).

Higit pa rito, pansinin na ang Bibliya ay partikular na nagtuturo:

29 …  Na  ginawa ng  Diyos  na  matuwid  ang  tao,  Ngunit  naghanap sila  ng  maraming  pakana.
( Eclesiastes 7:29 )

Sa Halamanan ng Eden, ibinigay ng Diyos sa mga unang tunay na tao—sina Adan at Eva (Genesis 3:20)—
lahat ng bagay na talagang kailangan nila.

Mayroon  silang  malinis  at  kaaya-ayang  kapaligiran,  pagkain,  at  may  gagawin  (Genesis  2:8-24).
Karaniwang namuhay sila ayon sa katotohanan.

Ngunit mayroon ding hindi nakikitang daigdig ng mga espiritu na isang misteryo sa karamihan. May isang
hindi nakikitang kaharian na kinabibilangan ng mga anghel. Ipinakikita ng Bibliya na bago nilikha ang mga
tao ang ikatlong bahagi ng mga anghel ay naghimagsik at sumunod sa isang kalaban na kilala ngayon
bilang Satanas (Apocalipsis 12:4).

Sa oras, si Satanas (cf. Apocalipsis 12:9) ay nagpakita bilang isang ahas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Eva
na pinipigilan sila ng Diyos (Genesis 3:1,4-5).

Nilinlang ng ahas si Eva sa pamamagitan ng kanyang katusuhan (2 Corinto 11:3). Sinabi ni Satanas kay
Eva  na  huwag  maniwala  sa  salita  ng  Diyos  (Genesis  3:2-4).  Siya  ay  umapela  sa  mga  personal  na
pagnanasa at walang kabuluhan ni Eva at pinili  niyang sumuway sa Diyos at sa halip ay makinig kay
Satanas (Genesis 3:6a). Ang kanyang asawang si Adan ay naroon kasama si Eva, at nagpasya na dapat
siyang magkasala at makasama niya (Genesis 3:6b).

Speculative Insert: Kahabaan ng buhay ng Tao

Pagkatapos ng unang limang kabanata ng Aklat ng Genesis, kung saan makikita natin ang ilang
taong nabubuhay nang mahigit 900 taon.

Kaya bakit nabuhay nang matagal ang mga sinaunang tao tulad nina Adan at Noe?

Ang Hudyong mananalaysay na si Josephus ay nagsabi na bahagyang ito ay dahil ang Diyos ay
mayroong pagkain  na  “mas angkop” para  sa  kanila  gayundin upang bigyan sila  ng  panahon
upang bumuo ng mga unang teknolohiya (Antiquities Book 1, 3:9).



Gayunpaman, tila isang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang mga tao na mabuhay ng
mas mahabang buhay noon ay upang mas makita nila ang mga kahihinatnan ng kasalanan at
mamuhay nang hiwalay sa mga daan ng Diyos. Noon, ang mga epekto ng polusyon, halimbawa,
ay hindi magiging kasing bilis ng mga ito sa ika-21  siglo  . Higit pa rito, ang pagkakaroon ng mas
mahabang haba ng buhay ay  makakatulong sa  kanila  na  mas makita  ang mga problema sa
lipunan at iba pang mga problema na pinagdadaanan ng mga tao.

Makikita nila na HINDI pinapaganda ng mga tao ang mundo. Samakatuwid, pagkatapos na sila ay
mabuhay na mag-uli (Apocalipsis 20:11-12), mas mabuting matanto nila ang mga pagkakamali sa
hindi pagpunta sa daan ng Diyos.

Nakita sana ng mga susunod na henerasyon ang Dakilang Baha (ito ay nasa makasaysayang mga
rekord ng maraming lipunan) gayundin ang higit pang mga negatibong epekto ng sangkatauhan
sa pagsunod sa patnubay ni Satanas, bilang kabaligtaran sa tunay na pamumuhay sa daan ng
Diyos.

Ipinasiya ng Diyos na mas mabuti para sa mga susunod na henerasyon na mamuhay ng mas
maikling buhay, sa pangkalahatan , at magdusa para sa mas maikling panahon. Ang plano ng
Diyos ay bawasan ang pagdurusa (cf. Panaghoy 3:33).

Misteryo ni Satanas at ng Kanyang mga Demonyo

Pero hindi lang si Eva ang nalinlang. Sinasabi ng Bagong Tipan na “ang matandang ahas na iyon” ay
“tinatawag na Diyablo at Satanas, na dinadaya ang buong sanglibutan” (Apocalipsis 12:9).

Itinuro ni Jesus na si Satanas ay isang sinungaling at ang ama (nagsimula) ng mga kasinungalingan (Juan
8:44).

Noong una,  si  Satanas ay  kilala  bilang Lucifer  (Isaias  14:12),  na  nangangahulugang “tagapagdala  ng
liwanag.” Siya ay isang “kerubin” (Ezekiel 28:14). Ang kerubin ay isang mala-anghel na may pakpak na
ang mga tungkulin ay kasama ang pagiging nasa luklukan ng awa ng Diyos (Exodo 25:18-20; Ezekiel
28:14,16).

Si Lucifer ay nilikha bilang karaniwang perpekto (cf. Ezekiel 28:15) at kaakit-akit na nilalang (cf. Ezekiel
28:17). Ngunit ang pagiging perpekto ay hindi nagtagal (Ezekiel 28:15).

Nilikha ng Diyos si Lucifer at ang mga anghel, ngunit, sa isang kahulugan, ang kanilang paglikha ay hindi
kumpleto hanggang sa nabuo ang karakter sa kanila. Ngayon ang Diyos ay hindi maaaring maglagay
kaagad ng karakter sa isa—kung gagawin Niya ito, karaniwang gagawa Siya ng ilang uri ng robot na
"kontrolado ng kompyuter". Totoo ito sa mga espiritung nilalang gayundin sa mga tao.

Kung agad na nilikha ng  Diyos  ang matuwid na karakter  sa  pamamagitan ng  fiat,  walang anumang
karakter, dahil ang karakter ay ang kapasidad ng isang hiwalay na nilalang, ng indibidwal, na makarating
sa kanyang sariling kaalaman sa katotohanan, at gumawa ng kanyang sarili. desisyon, at kalooban na
sundin ang tama sa halip na ang mali. At ang indibidwal na nilikha ay dapat gumawa ng desisyon na iyon.
Sa madaling salita, ang indibidwal, tao o anghel, ay may bahagi sa kanyang sariling nilikha.



Ito ay isang misteryo para sa karamihan dahil kakaunti ang mga tao na ganap na nakaunawa nito.

Mangyaring  maunawaan na ipinakikita  ng  Bibliya  na,  bago ang insidente sa  Halamanan ng Eden,  si
Satanas ay “sakdal sa kanyang mga paraan” (Ezekiel 28:11–15a), ngunit pagkatapos ay sumuko siya sa
kapalaluan at kasamaan at itinapon sa lupa (Ezekiel 28:15b-17; Isaias 14:12-14). Siya ay naging isang
kalaban ng Diyos (ang ibig sabihin ni Satanas ay kalaban), sa halip na maayos na bumuo ng matuwid na
pagkatao.

Ang  kanyang  paghihimagsik  ay  isang  dahilan  na  pagkatapos  ng  unang  paglikha  ng  Genesis  1:1,
nagkaroon ng kaguluhan at ang lupa ay naging “tiwangwang” (ISV, GNB) sa Genesis 1:2. Kaya't ang Diyos
ay nagtungo upang "i-renew ang ibabaw ng lupa" (Awit 104:30), na kinabibilangan ng paggawa ng mga
bagay na Kanyang ginawa sa panahon ng "muling paglikha" (Genesis 1:3-31; 2:1-3).

Bakit ang alinman sa mga iyon ay may anumang kahalagahan?

Buweno, ang pagpapanibago (ang “muling paglikha”), ay nagpapakita na kayang ayusin ng Diyos ang
maaaring  sirain ng diyablo.  Ipinakikita  ng  mga kasulatan na may plano ang Diyos na gawin iyon sa
hinaharap (eg Act 3:19-21; Isaiah 35:1-2).

Gayunpaman, isaalang-alang pa na itinuturo ng Bibliya na si Lucifer ay “ang tatak ng kasakdalan, puno ng
karunungan at sakdal sa kagandahan” (Ezekiel 28:12).

Bilang isang anghel, hindi kailangan ni Lucifer ng pisikal na kabuhayan.

Nasa Lucifer ang lahat.

Gayunpaman, nagkasala siya (gaya ng ginawa ng ilang ibang anghel ayon sa 2 Pedro 2:4) at hinila ang
ikatlong bahagi ng mga anghel kasama niya sa lupa (Apocalipsis 12:4) (ang mga anghel ay hahatulan sa
kalaunan ng bayan ng Diyos ayon sa 1 Corinto 6: 3).

Ipinakita ni Lucifer at ng kanyang paghihimagsik na kahit na ang mga nilalang na “mayroon ng lahat” ay
maaaring maghimagsik upang subukang palain ang mga bagay. At nang maglaon, hinikayat niya ang mga
unang tao na “nagtaglay ng lahat” na maghimagsik din laban sa Diyos (Genesis 3:1-6).

Kaya naman, nakakatulong ito na ipakita na kung ibibigay ng Diyos sa mga tao ang lahat ng kailangan
nila, upang hindi magkaroon ng kahirapan, na kung walang makadiyos na katangian, ang mga tao ay
magdudulot pa rin ng mga problema para sa kanilang sarili at sa iba.

Bakit Pinahihintulutan ng Diyos na Manlinlang si Satanas ?

Ang paghihimagsik ba ni Satanas ay humadlang sa plano ng Diyos?

Hindi.

Ngunit hindi ba ipinakikita ng Bibliya na si Satanas, ang “prinsipe ng kapangyarihan ng hangin” (Efeso
2:2),  ay  nagsasahimpapawid ng kanyang makasarili  at  masuwaying mensahe? Hindi  ba “binulag” ng
Diyablo ang isipan ng karamihan ng sangkatauhan bilang “diyos ng panahong ito” (2 Corinto 4:4)?



Oo at oo.

Hindi ba itinuturo ng Bibliya na si Satanas na Diyablo ay “dinadaya ang buong sanlibutan” (Apocalipsis
12:9)?

Oo.

Kung gayon, bakit pinahintulutan ng Diyos si Satanas at ang kaniyang mga demonyo na dumating upang
linlangin ang mga tao at magdulot ng iba pang mga problema sa lupa?

Mayroong ilang mga dahilan.

Tinawag ni Apostol Pablo ang ating panahon na “kasalukuyang masamang kapanahunan” (Mga Taga-
Galacia 1:4), na nagpapahiwatig ng mas mabuting kapanahunan na darating.

Pero bakit  pinahihintulutan si  Satanas na  magkaroon ng alinman sa  kaniyang kapangyarihan noong
panahon natin yamang tinanggihan niya noon ang Diyos?

Ang impluwensya ni Satanas ay tumutulong sa atin na matuto ng mga aral, at madalas na bumuo ng
pagkatao,  nang  mas  mabilis  kaysa  kung  wala  ito.  Mas  mabilis,  upang  madaig  at  mabuo natin  ang
matuwid na pagkatao sa pamamagitan ng paglaban at mabilis na makita ang mga bunga ng pagpunta sa
maling landas. Sa tuwing nilalabanan mo ang kasalanan, lumalakas ka sa espirituwal.

Kahit na mahirap minsan, ang pagbilis na ito ay nagreresulta sa mas kaunting pagdurusa.

Isaalang-alang natin ang ilang bagay na makakatulong sa paglalarawan nito.

Isaalang-alang ang carbon, tulad ng isang piraso ng karbon. Maaari itong masira nang medyo madali,
ngunit sa sandaling ito ay nasa ilalim ng matinding presyon maaari itong maging isang brilyante—na isa
sa pinakamahirap sa natural na mga sangkap. Kaya, ang mahina ay nagiging malakas sa pamamagitan ng
presyon. Itinuturo ng Bibliya na ang mga Kristiyano, kahit na mahina sa mundo (1 Corinto 1:26-29), ay
dapat maging dalisay tulad ng dalisay na ginto, pilak, o mahalagang bato ayon sa 1 Corinto 3:12.

Susunod, isipin na gusto mong pagtagumpayan ang ilang mabigat na bagay na hindi mo kayang buhatin.
Maaari mong tingnan ang mabigat na bagay, ngunit hindi iyon magalaw. Maaari mong ibaluktot ang
iyong mga braso nang dalawampung minuto o higit pa bawat araw at iyon ay maaaring magpalakas ng
kaunti sa iyong mga braso—ngunit hindi masyado—o marahil ay aabutin ng mga taon at taon upang
makagawa ng anumang pagbabago.

O maaari kang mag-ehersisyo gamit ang mabibigat na timbang na kaya mong hawakan. Ang pag-angat sa
kanila ay magiging mas mahirap kaysa sa simpleng pag-angat ng iyong mga braso.

Gayunpaman, ang pag-aangat ng mga timbang ay hindi lamang magpapalakas sa iyong mga braso kaysa
sa  simpleng  pagbaluktot  sa  kanila,  ang  ganitong  uri  ng  ehersisyo  ay  gagawin  din  ang  oras  na
kinakailangan upang makakuha ng sapat na lakas ng iyong mga braso upang madaig ang bagay na mas
maikli.



Ngayon isaalang-alang na:

Noong 1962, inilathala nina Victor at Mildred Goertzel ang isang nagsisiwalat na pag-aaral ng
413 "mga sikat at pambihirang talento na tao" na tinatawag na Cradles of Eminence. Ilang taon
silang  sinusubukang  unawain  kung  ano ang  nagbunga  ng  gayong  kadakilaan,  kung  ano ang
karaniwang sinulid na maaaring tumakbo sa lahat ng mga natatanging buhay ng mga taong ito.

Nakapagtataka, ang pinaka-namumukod-tanging katotohanan ay na halos lahat sa kanila, 392,
ay kailangang pagtagumpayan ang napakahirap na mga hadlang upang maging kung sino sila.
(Holy Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, p. 134)

Ano ang kinalaman ng mga halimbawang ito kung bakit may demonyo?

Ang pagpapahintulot sa diyablo na subukang tuksuhin ang sangkatauhan ay mahalagang nagpapabilis sa
proseso ng kakayahang madaig ang ating sariling mga kapintasan at magkaroon ng matuwid na pagkatao
sa tulong ng Diyos (Filipos 4:13; Santiago 4:7). Ang huling resulta nito ay ang mga tao ay magagawang
magtagumpay nang mas mabilis at may pinakamababang paghihirap na posible (cf. Panaghoy 3:33;  1
Pedro 4:12-13 ; 3 Juan 2).

At kung tinatawag ka ng Diyos sa panahong ito, hindi ka Niya hahayaang tuksuhin ni Satanas o iba't
ibang pagnanasa na higit sa iyong makakaya (1 Corinto 10:13).

Ang paglaban kay Satanas at iba't ibang tukso ay nagpapalakas sa iyong espirituwal (Santiago 1:12, 4:7)
at tutulong sa iyo na matulungan ang iba sa hinaharap (cf. 1 Juan 4:21). Ayaw ni Satanas na maniwala ka
sa katotohanan ng salita ng Diyos.

Misteryo ng Katotohanan

Ang Cambridge Dictionary ay tumutukoy sa 'katotohanan' tulad ng sumusunod:

ang katotohanan ang totoong mga katotohanan tungkol sa isang sitwasyon, kaganapan, o tao:

Ang katotohanan ay isang bagay na tunay na tumpak. Gayunpaman, ang mga pilosopo, karaniwang tao,
at mga pinuno ay matagal nang nag-iisip tungkol sa katotohanan.

Kaya, pansinin natin kung paano tinukoy ng Cambridge Dictionary ang 'pormal' na katotohanan:

isang katotohanan o prinsipyo na inaakala ng karamihang tao na totoo:

Ngunit ang nasa itaas ay tiyak na hindi palaging totoo. At matagal nang napagtanto ng marami iyon.
Gayunpaman,  itinuturing  ng  marami  ang  "pormal"  na  katotohanan  ng  katotohanan  at  hindi
tumatanggap ng mga ganap na tulad ng tunay na katotohanan. Ngunit ang mga paniniwala, indibidwal o
kolektibo, sa kanilang mga sarili ay kadalasang hindi totoo. Ang Bibliya ay nagbabala laban sa mga taong
kumukuha ng payo sa mga tao sa halip, tunay, sa Diyos (Isaias 30:1; 65:12b). Ang kasalanan ay isang
kadahilanan (cf. Isaiah 59:2a).



Nang makipag-usap kay Jesus, ang Romanong Prepekto na si  Poncio Pilato ay nagtanong tungkol sa
katotohanan:

37 Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Kung gayon, Ikaw ba ay hari?

Sumagot si Jesus, “Tama ang sinasabi mo na ako ay hari. Dahil dito ako ay ipinanganak, at dahil
dito ako ay naparito sa sanglibutan, upang ako ay magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isa na
nasa katotohanan ay nakikinig sa Aking tinig.”

38 Sinabi sa kanya ni Pilato, "Ano ang katotohanan?" At nang masabi niya ito, ay lumabas siyang
muli sa mga Judio, at sa kanila'y sinabi, Wala akong nasumpungang kasalanan sa Kanya. (Juan
18:37-38)

Lumilitaw na narinig  ni  Pilato ang  maraming argumento  tungkol  sa  katotohanan at  napagpasyahan
niyang walang sinuman ang makapagbibigay ng wastong kahulugan nito.

Bagama't  hindi  sinagot  ni  Jesus  ang  huling  tanong  ni  Pilato,  mukhang  lumabas  si  Pilato  na  hindi
inaasahan ang sagot. Ngunit sinabi ni Jesus na ang mga nasa katotohanan ay makakarinig sa Kanya.

Ilang sandali bago nakilala si Pilato, naitala ni Juan na sinabi nga ni Jesus kung ano ang katotohanan:

17  Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan.
(Juan 17:17)

Itinuturo din ng Bibliya na ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling (Hebreo 6:18, Titus 1:2).

Kaya naman, mahihinuha na anuman ang sinasabi ng Diyos ay katotohanan.

Ngayon, ito ay ituturing na paikot na pangangatwiran, lalo na sa mga tumatanggap ng Bibliya bilang
totoo. Gayunpaman, kapag napatunayan mo na mayroong Diyos at na ang Kanyang salita ay totoo (at
mayroon  tayong  mga  aklat,  tulad  ng  Is  God's  Existence  Logical  at  Proof  Jesus  is  the  Messiah  na
gumagawa niyan), pagkatapos ay makatuwirang ipagpalagay na ang salita ng Diyos ay ang pamantayan
upang suriin kung ano ang totoo.

Ang  kasinungalingan  ay  isang  bagay  na  salungat  sa  katotohanan.  Samakatuwid,  isang  bagay  na
nagkakasalungatan sa orihinal na kinasihang salita ng Diyos ay hindi totoo, gaano man karaming tao ang
nagsasabing naniniwala ito.

Marami ang naniniwala na dapat nilang “hayaan ang kanilang budhi na maging gabay nila.” Ngunit kung
wala ang Espiritu ng Diyos, hindi mauunawaan ng kaisipan ng laman ang katotohanan ayon sa nararapat
(1 Corinto 2:14) dahil ang puso ay maaaring maging lubhang masama (Jeremias 17:9).

Isaalang-alang din na sinabi ni Jesus:

4 … “Nasusulat, 'Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas
sa bibig ng Diyos.'” (Mateo 4:4)



Ang mga tao ay gumagawa ng tinapay mula sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Ngunit ang tunay na
paraan ng pamumuhay ay sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos.

Sumulat si Apostol Pablo:

13  Dahil dito, walang tigil din kaming nagpapasalamat sa Diyos, sapagkat nang tanggapin ninyo
ang salita ng Diyos na narinig ninyo sa amin, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng mga tao,
kundi ayon sa katotohanan, ang salita ng Diyos, na mabisa rin. gumagana sa iyo na naniniwala. 14

Sapagka't kayo, mga kapatid, ay naging mga tagatulad sa mga iglesia ng Dios na nasa Judea kay
Cristo Jesus. (1 Tesalonica 2:13-14a).

 7 ... ang salita ng katotohanan, (2 Corinto 6:7)

13  Sa kanya naman kayo nagtiwala, pagkatapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang
ebanghelyo ng inyong kaligtasan; ( Efeso 1:13 )

5 …  ang pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig nang una sa salita ng
katotohanan ng ebanghelyo, (Colosas 1:5)

Ang katotohanan ay isang misteryo sa karamihan , dahil  karamihan ay hindi lubos na nagtitiwala sa
tunay na salita ng Diyos (cf.  Colosas 1:5, -6,25-27 ;  1 Tesalonica 2:13) at hindi rin nauunawaan ang
marami sa mabuting balita ng ebanghelyo ng kaligtasan. Karamihan ay nagtitiwala sa ibang mga tao, na
sila mismo ay nalinlang ni Satanas (Apocalipsis 12:9). Sinabi ni Hesus:

8  “Ang mga taong ito ay lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang bibig, at pinararangalan
ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. 9 At walang kabuluhan ang
pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng mga utos ng mga tao bilang mga aral. ( Mateo 15:8-9 )

Ang higit na pagtitiwala sa ibang tao kaysa sa salita ng Diyos ay humahantong sa walang kabuluhang
pagsamba at umaakay sa mga tao palayo sa katotohanan.

Gayunpaman, ang katotohanan ay maaaring malaman.

Isinulat ni Apostol Juan:

31  Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, “Kung mananatili kayo sa
aking salita, kayo ay tunay na mga alagad ko.  32  At malalaman ninyo ang katotohanan, at ang
katotohanan ay magpapalaya sa inyo.” (Juan 8:31-32)

46 …  At kung sasabihin Ko ang totoo, bakit hindi kayo naniniwala sa Akin?  47  Ang sa Dios ay
nakikinig sa mga salita ng Dios; kaya't hindi kayo nakikinig, dahil hindi kayo sa Diyos. (Juan 8:46-
47)

37 …  naparito ako sa sanlibutan, upang ako ay magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isa na
nasa katotohanan ay nakikinig sa Aking tinig (Juan 18:37).



6  Kung sinasabi natin na tayo ay may pakikisama sa Kanya, at lumalakad sa kadiliman, tayo ay
nagsisinungaling at hindi natin ginagawa ang katotohanan. 7  Datapuwa't kung tayo'y lumalakad
sa liwanag na gaya niya na nasa liwanag, tayo'y may pakikisama sa isa't isa, at nililinis tayo ng
dugo ni Jesucristo na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. (1 Juan 1: 6-7 )

4 Ang nagsasabing, “Kilala ko Siya,” at hindi tumutupad sa Kanyang mga utos, ay sinungaling, at
wala sa kanya ang katotohanan. 5  Ngunit ang sinumang tumutupad sa kanyang salita, tunay na
ang pag-ibig ng Diyos ay ganap sa kanya. Sa pamamagitan nito nalalaman natin na tayo ay nasa
Kanya.  6  Ang nagsasabing siya'y  nananatili  sa  kaniya  ay  nararapat  ding  lumakad na gaya ng
kaniyang paglakad. ( 1 Juan 2:4-6 )

18 Mga anak ko, huwag tayong magmahal sa salita o sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. 19

At sa pamamagitan nito nalalaman natin na tayo ay mula sa katotohanan, at titiyakin natin ang
ating mga puso sa harap Niya. ( 1 Juan 3:18-19 )

3  Sapagka't  ako'y  lubos  na  nagagalak  nang  ang  mga  kapatid ay  dumating  at  nagpatotoo sa
katotohanang nasa iyo, kung paanong ikaw ay lumalakad sa katotohanan. 4 Wala akong higit na
kagalakan kaysa marinig na ang aking mga anak ay lumalakad sa katotohanan. (3 Juan 3-4)

Sa kabila  ng sinasabi  ng Bibliya,  ang koneksyon sa pagitan ng katotohanan bilang salita  ng Diyos at
pagiging mas nauunawaan ng mga sumusunod sa Diyos ay isang misteryo sa marami.

Isinulat din ni John ang mga sumusunod:

3 … Matuwid at totoo ang Iyong mga daan, O Hari ng mga banal! (Apocalipsis 15:3)

paglalakad sa mga daan ng Diyos ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang katotohanan habang
tayo ay namumuhay ayon sa katotohanan.

Bilang mga Kristiyano, na pinabanal ng salita ng Diyos (Juan 17:17), dapat tayong “maghati nang wasto
ng salita ng katotohanan” (2 Timoteo 2:15), habang iniiwasan ang “ makasanlibutan at walang laman na
satsat, sapagkat ito ay hahantong sa higit pa. kasamaan ” (2 Timoteo 2:16, NASB). Kaya naman, iniiwasan
natin ang pakikipagkompromiso sa mga relihiyon ng mundo.

Ngunit paano kung ang siyensiya ay sumasalungat sa Bibliya, gaya ng sinasabi ng maraming pantas?

Buweno, “maging totoo ang Diyos ngunit ang bawat tao ay sinungaling” (Roma 3:4). Maniwala sa salita
ng Diyos.

Kahit noong panahon ng Bagong Tipan, may mga tumatawag ng kamalian na 'agham.' Paunawa:

20 O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, iwasan ang mga walang kabuluhan at walang
kabuluhang mga daldal, at mga pagsalungat ng agham na tinatawag na huwad:

21 Na kung saan ang ilan ay nag-aangkin ay nagkamali tungkol sa pananampalataya. ( 1 Timoteo
6:20-21 , KJV)



Kaya, may mga nag-aangkin kay Kristo na naligaw ng mga pinunong intelektwal na sumasalungat sa
katotohanan.

Si Apostol Juan ay binigyang inspirasyon na sumulat:

26 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo tungkol sa mga nagsisikap na dayain kayo. ( 1 Juan
2:26 )

Ang iba't ibang mga siyentipiko ay mapanlinlang at/o naisip na mayroon silang mga katotohanan na
hindi sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Huwag mahulog sa kanilang maling impormasyon.

Mayroong Diyos (para sa mga detalye, tingnan ang libreng libro, online sa ccog.org na may pamagat na:
Lohikal ba ang Pag-iral ng Diyos?) at ang Kanyang salita ay maaasahan para sa katotohanan. Nagbabala
ang Bibliya na “[c] sumpa ang taong nagtitiwala sa tao” (Jeremias 17:5).

Isinulat ni Apostol Pablo ang sumusunod kay Timoteo tungkol sa ilan na:

7  Laging nag-aaral at hindi kailanman nakararating sa kaalaman ng katotohanan. 8  Ngayon kung

paanong sina Janes at Jambres ay sumalungat kay Moises, gayundin ang mga ito ay lumalaban sa

katotohanan:  mga  taong  masasama  ang  pag-iisip,  na  hindi  sinang-ayunan  tungkol  sa

pananampalataya;  9  ngunit  hindi na sila uunlad pa, sapagkat ang kanilang kamangmangan ay

mahahayag sa lahat , (2 Timoteo 3:7-9)

Marami ang nagsasabing sila  ay laging natututo at  interesado sa katotohanan,  ngunit  karamihan ay
lumalaban sa aktwal na katotohanan.

Ang katotohanan ay ipinropesiya na magiging mas kakaunting kalakal sa huling panahon:

12  Oo, at lahat ng nagnanais na mamuhay na may kabanalan kay Cristo Jesus ay magdaranas ng
pag-uusig. 13 Nguni't ang masasamang tao at mga impostor ay lalong lalala, na sila'y nagdaraya at
nalilinlang. 14  Datapuwa't dapat kang magpatuloy sa mga bagay na iyong natutuhan at natiyak,
na nalalaman mo kung kanino mo ito natutuhan , (2 Timoteo 3:12-14)

Kung magkakaroon ka ng sapat na "pag-ibig sa katotohanan" ( 2 Tesalonica 2:10 ), at kikilos ayon dito,
maaari kang maligtas mula sa paparating na malaking panlilinlang ( 2 Tesalonica 2:7-12 ), at maiiwasan
mula sa isang kakila-kilabot na “oras ng pagsubok” na darating sa buong lupa (Apocalipsis 3:7-10).

Misteryo ng Pahinga

Bagama't tila hindi magiging misteryo ang pahinga, ito ay naging gayon para sa marami.

Ipinakikita ng Bibliya na pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw (Genesis 2:2-3). Hindi itinuturo ng Bibliya
na pinagpala ng Diyos ang anumang araw na pinili ng tao. Ang mga tao ay “sumunod sa Diyos kaysa sa
tao” (Mga Gawa 5:29).

Naglaan ang Diyos ng lingguhang pisikal na pahinga para sa mga tao. At Siya ay gumagawa ng mga
probisyon upang mapanatili ito ng mga tao (cf. Exodo 16:5; Levitico 25:18-22).



Marami ang nagulat na mapagtanto na sila, sa katagalan, ay makakagawa ng higit pa sa pamamagitan ng
pagtatrabaho ng anim na araw sa halip na pito. Pero totoo yun.

At dahil hindi nauunawaan ng mga tao ang mga banal na kasulatan, ito ay isang misteryo sa karamihan.

Kinasihan ng Diyos ang propetang si Ezekiel na sumulat:

26 Nilabag ng kaniyang mga saserdote ang aking kautusan, at nilapastangan ang aking mga banal
na  bagay;  hindi  nila  nakilala  ang  pagkakaiba  ng  banal  at  di  banal,  ni  ipinaalam  nila  ang
pagkakaiba ng marumi at  malinis;  at  kanilang ikinubli  ang kanilang mga mata sa Aking mga
Sabbath, na anopa't ako'y nalapastangan sa gitna nila. ( Ezekiel 22:26 )

Maraming lider ng relihiyon ang lumalabag sa batas ng Diyos at itinago nila ang kanilang mga mata na

may kaugnayan sa mga Sabbath. Ang Aking Mga Sabbath ay tumutukoy sa lingguhang Sabbath gayundin

sa taunang Sabbath na kilala rin bilang mga Banal na Araw ng Diyos. Ang mga Sabbath ay panahon ng

pisikal na pagpapahinga/pagpapanumbalik at espirituwal na pagbabagong-lakas.

Ang pitong araw na linggo ay naglalarawan na tulad ng ibinigay ng Diyos sa mga tao ng anim na araw

upang gawin ang kanilang gawain at magpahinga sa ikapito, na binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng

anim na 'isang libong taon na araw' (cf. Awit 90:4; 2 Pedro 3:8 ) sa gawin ang gawain ng sangkatauhan,

ngunit  pagkatapos  ay  mabuhay  sa  'ikapitong  isang  libong  taong  araw'  sa  kaharian  ng  milenyo  (cf.

Apocalipsis 20:4-6).

Ang 6,000/7,000 taon na plano ay nakaayon nang maayos sa mga turo ng Bagong Tipan tungkol sa

pagiging  nasa  “mga  huling  araw”  (  Mga  Gawa  2:14-17  )  na  nagsimula  nang  hindi  lalampas  noong

tinatapos ni Jesus ang Kanyang ministeryo sa lupa ( Mga Hebreo 1:1-2 ). Ang huling dalawang araw ng

anim na libong taon ay ang mga huling araw ng ganoong uri ng linggo.

Itinuturo ng tradisyong Hudyo na ang 6,000 taong ideyang ito ay unang itinuro sa paaralan ni Elias na

propeta ( Babylonian Talmud: Sanhedrin 97a).

Sa huling bahagi ng ikalawa at naunang ikatlong siglo, ang mga santo at obispo ng Greco-Romano tulad

ni Irenaeus (Irenaeus. Adversus haereses , Book V, Kabanata 28:2-3; 29:2) at Hippolytus (Hippolytus. On

the HexaËmeron , O Anim na Araw na Trabaho) ay naunawaan din at itinuro ang 6,000-7,000 taon pati

na rin ang iniulat na ang lingguhang Sabbath ay naglalarawan sa milenyal na pahinga (ang ikapito ng

libong taon).

Ngunit  pagkatapos ng  ika  -  4 na siglong pagbangon ni  Emperador Constantine,  marami pang iba ang

tumigil  sa  pagtuturo  nito.  Higit  pa  sa  mga  unang  paniniwala  ay  matatagpuan  sa  libreng  aklat,  na

makukuha online sa ccog.org, na pinamagatang Mga Paniniwala ng Orihinal na Simbahang Katoliko .

Sa kabila ng mga Katolikong Greco-Romano na hindi na opisyal na nagtuturo ng 6000 taong doktrina,
pinahintulutan ng Diyos ang Diyablo at sangkatauhan sa panahong ito ng 6,000 taong gulang na piliin na
pumunta sa maling paraan upang mabawasan ang kabuuang pagdurusa at maging bahagi ng proseso
upang gawing perpekto ang lahat ng tao na makikinig sa Kanya—sa panahong ito o sa darating na
panahon.

Bakit 6,000 taon?



Tila naisip ng Diyos na sapat na ang panahon na ito para subukan ng mga tao ang maraming iba't ibang

paraan  ng  pamumuhay  na  inaakala  nilang  pinakamainam—at  maraming  henerasyon  mula  nang

magkaroon ng pagkakataon sina Adan at Eva. Kaya, sa loob ng libu-libong taon, mas makikita ng mga tao

sa bandang huli na ang mga pahayag sa Kawikaan 14:12 at 16:25 ,  “May daan na tila matuwid sa tao,

Ngunit ang wakas nito ay ang daan ng kamatayan,” ay tama.

Alam ng Diyos na ang mundong ito ay magiging napakasama sa pagtatapos ng 6,000 taon na iyon, na

“maliban kung paikliin ang mga araw na iyon, walang laman ang maliligtas” (Mateo 24:22).

Pagkatapos ng 6,000 taon, si  Hesus ay babalik,  ang mga banal ay muling mabubuhay, ang buhay sa

planeta ay maliligtas, at ang milenyo na bahagi ng Kaharian ng Diyos ay itatatag (cf. Pahayag 20:4-6)

At ito ay tila naging isang misteryo sa karamihan.

Pansinin ang isang bagay na inspirado ni Isaias na isulat:

11  Sapagka't sa mga utal na labi at ibang dila ay magsasalita siya sa bayang ito,  12 Sa kanino

Kanyang  sinabi,  "Ito  ang  kapahingahan  na  iyong  papahingahin  ang  pagod,"  At,  "Ito  ang

kaginhawahan"; Ngunit hindi nila narinig. (Isaias 28:11-12)

Nangangako ang Diyos ng kapahingahan, ngunit dahil sa “utal na mga labi at ibang dila”—maling mga

turo at isyu sa pagsasalin—hindi tinatanggap ng karamihan ang nakakapreskong kapahingahan na inilaan

ng Diyos para sa bawat linggo.

Sa  aklat  ng  Mga Hebreo sa  Bagong Tipan,  dalawang magkaibang salitang Griyego  ang ginagamit  at

kadalasang  isinasalin  sa  Ingles  bilang  “pahinga.”  Isinalin  sa  Ingles,  ang  mga  ito  ay  katapausis at

sabbatismos . Dahil maraming tagapagsalin ang nagkamali sa pagsasalin ng parehong mga salitang iyon,

marami  ang  nalito.  Ang  Sabbatismos  ay  ginagamit  sa  Hebreo  4:9,  samantalang  ang  katapausis  ay

ginagamit sa mga lugar tulad ng Hebreo 4:3.

Dahil  sa hinaharap na “kapahingahan” ( katapausis )--ang Kaharian ng Diyos--espirituwal na Israel ay

papasukin (Hebreo 4:3),  may natitira pang sabbatismos para sa kanila—isang pag -iingat ng araw ng

Sabbath ngayon (Hebreo 4:9). ). Nangangahulugan ito na ang mga Kristiyano ay papasok sa hinaharap na

'kapahingahan'  ng  Kaharian  ng  Diyos  kung  paanong  pinangangalagaan  nila  ngayon  ang  lingguhang

Sabbath na  kapahingahan na  inaabangan ito.  Sa  panahong  ito,  ang mga  tao  ng  Diyos  ay  dapat  na

masigasig  na magpahinga sa  parehong araw tulad ng ginawa ng Diyos  (Hebreo 4:9-11a),  “baka ang

sinuman ay mahulog ayon sa parehong halimbawa ng pagsuway” (Hebreo 4:11b).

Dahil sa mga maling pagsasalin at 'pagtatago ng mga  mata' ng mga relihiyosong guro tungkol sa mga

Sabbath ng Diyos, ang biblikal na kapahingahan ay misteryo pa rin sa marami.

Misteryo ng Kasalanan

Maraming tao ang tila nalilito kung ano ang kasalanan.

Marami ang kumikilos na parang maaari nilang tukuyin ito.



Gayunpaman, ang Diyos, at hindi ang mga tao, ang tumutukoy sa kasalanan.

Ano ang kasalanan?

Narito kung paano ito tinukoy ng Bibliya:

4  Ang  sinumang  gumagawa  ng  kasalanan  ay  gumagawa  rin  ng  paglabag  sa  batas,  at  ang
kasalanan ay pagsuway sa batas. (1 Juan 3:4, NKJV)

4  Ang  sinumang gumagawa ng kasalanan ay gumagawa rin ng kasamaan; at  ang kasalanan ay
kasamaan. ( 1 Juan 3:4 , DRB)

4 Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan at sa katunayan, ang kasalanan ay pagsuway
sa batas. (1 Juan 3:4, EOB Bagong Tipan)

4 Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din sa kautusan: sapagka't ang kasalanan
ay ang pagsuway sa kautusan. (1 Juan 3:4, KJV)

Anong batas?

Ang batas ng Diyos, na nasa Kanyang salita (cf. Awit 119:11), at kabilang dito ang Sampung Utos (cf. 1
Juan 2:3-4;  Awit  119:172;  tingnan din  ang libreng aklat,  na  makukuha online sa  www. ccog.org,  na
pinamagatang: The Ten Commandments: The Decalogue, Christianity, and the Beast ).

Bagama't walang pinilit na magkasala, itinuturo ng Bibliya na ang lahat ay nagkasala (Roma 3:23).

Bakit nagkakasala ang tao?

Buweno, sa parehong dahilan kung bakit nagkasala sina Eva at Adan. Sila ay nalinlang ni Satanas at/o
kanilang mga pagnanasa.

Nalinlang ni Satanas ang buong mundo (Pahayag 12:9). Ginamit niya ang lahat ng masasamang pag-iisip
na maaari niyang impluwensyahan at linlangin ang lahat ng sangkatauhan. Si Satanas ay nag-broadcast
ng kanyang pilosopiya sa malayo at malawak (cf. Efeso 2:2) - umaakit sa walang kabuluhan, pagnanasa at
kasakiman upang maimpluwensyahan tayo.

Pansinin ang sumusunod mula sa yumaong ebanghelistang si Leroy Neff:

Bawat isa sa atin ay nakatutok na sa mapanlinlang na pambobomba na ito mula pa sa murang
edad. Ginamit ni Satanas ang pamamaraang ito para magpasok ng maling kaisipan, at ginagamit
niya ang kapaligiran at mga pangyayari para impluwensyahan tayo na gumawa ng mga maling
desisyon tulad ng ginawa nina Adan at Eva.

Noong tayo ay ipinanganak, wala tayong poot o poot laban sa Diyos o sa Kanyang perpektong
paraan.  Hindi  man  lang  natin  alam  na  umiral  ang  Diyos,  o  may  tamang  paraan  Siya  para
mabuhay tayo. Ngunit sa takdang panahon, tayo rin ay nagkaroon ng kaparehong saloobin gaya



ni Satanas, ng pagiging makasarili, ng kasakiman at pagnanasa, at ng pagnanais ng ating sariling
paraan.

Noong tayo ay maliliit pa, maaaring tayo ay katulad ng mga binanggit ni Kristo (Mateo 18:3, 4).
Sila ay mapagpakumbaba at madaling turuan — hindi pa lubusang nalinlang ni Satanas at ng
kanyang lipunan. …

Ang  lahat  ng  kapighatian,  kalungkutan,  sakit  at  paghihirap  ng  tao  ay  tuwirang  resulta  ng
kasalanan — ang paglabag sa espirituwal at pisikal na mga batas ng Diyos. Ang kaligayahan at
isang ganap na masaganang buhay ay ang awtomatikong resulta ng pagsunod sa Batas ng Diyos.
(Neff L. All About Sin. Tomorrow's World Magazine. Abril 1972)

At habang si Hesus ay namatay para sa lahat ng ating mga kasalanan, ang kasalanan ay may halaga. At
ang pangmatagalang gastos ay ang negatibong epekto nito sa makasalanan at sa potensyal ng isang tao
na gumawa ng higit pang kabutihan. Kaya, gawin huwag isipin na ang pagkakasala ngayon ay mabuti
para sa iyo (o sa iba), ngunit sana ang lahat ay matuto ng mga aral mula sa kanilang mga kasalanan (cf. 2
Pedro 2:18-20), aminin ang mga ito (1 Juan 1:9), at magsisi sa kanila ( cf. Gawa 2:37-38).

Dahil sa hindi wastong mga turo at tradisyon, marami ang hindi kumikilala ng kasalanan sa panahong ito.

Sumulat si Apostol Pablo:

7  Sapagka't ang hiwaga ng katampalasanan ay gumagana na; mayroon lamang siyang pumipigil
sa  kasalukuyan,  hanggang sa  makaalis  siya  sa  gitna.  8  At kung magkagayo'y  mahahayag ang
makasalanan, na siyang pupupukin ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng hininga ng kaniyang
bibig,  at  aalisin  sa  pamamagitan  ng  pagpapakita  ng  kaniyang  pagparito,  9  na  ang  kaniyang
pagparito ay ayon sa gawa ni Satanas, sa bawa't kapangyarihan, at sa mga tanda. , at sa mga
kababalaghan ng kasinungalingan, 10 at sa bawat panlilinlang ng kasamaan sa mga napapahamak,
bilang kapalit na hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay maligtas.  11  At
dahil  dito,  ang Diyos ay magpapadala sa kanila  ng isang gawa ng panlilinlang, upang sila  ay
maniwala sa kung ano ang hindi totoo,  12  upang ang lahat ng hindi naniwala sa katotohanan
ngunit nasiyahan sa kalikuan ay dapat hatulan. ( 2 Tesalonica 2:7-12 , Berean Literal na Bibliya)

Bahagi ng “misteryo ng katampalasanan” (“misteryo ng kasamaan” DRB) ay marami ang hindi naturuan
ng katotohanan tungkol sa kasalanan at/o tinuruan na mangatwiran sa mga batas ng Diyos tulad ng mga
Pariseo noong panahon ni Jesus at sa halip ay tinatanggap ang mga hindi tamang tradisyon. (cf. Mateo
15:1-9).  Ang  mga  walang  sapat  na  pagmamahal  sa  katotohanan  ay  malupit  na  malilinlang  habang
papalapit tayo sa katapusan ng panahong ito.

Itinuturo ng Bibliya, “Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid” (Santiago 1:16).

Gayunpaman, tayong mga tao ay may posibilidad na linlangin ang ating sarili (lalo na sa impluwensya ni
Satanas) at hindi napagtanto ang lawak ng ating mga tendensiyang lumihis.

Ipinaliwanag ni Apostol Santiago ang sumusunod tungkol sa tukso at kasalanan:



12 Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso; sapagka't kapag siya ay sinang-ayunan, ay tatanggap siya
ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. 13  Huwag sabihin ng
sinuman kapag siya ay tinutukso, “Ako ay tinutukso ng Diyos”;  sapagka't ang Diyos ay hindi
matutukso ng kasamaan, ni Siya mismo ang tumutukso sa sinuman. 14  Ngunit ang bawat isa ay
tinutukso  kapag  siya  ay  hinihila  ng  kanyang  sariling  mga  pagnanasa  at  nahihikayat.  15  Kung
magkagayon, kapag ang pagnanasa ay naglihi, ito ay nanganak ng kasalanan; at ang kasalanan,
kapag ito ay ganap na, ay nagdudulot ng kamatayan. (Santiago 1:12-15)

Upang mapaglabanan ang tukso, upang maalis ang maling kaisipan na pumapasok dito, punuin ang iyong
isipan ng mabubuting pag-iisip (Filipos 4:8) at bumaling sa Diyos.

Ano ang mas mahusay na mga kaisipan kaysa sa mga tungkol sa Diyos at sa Kanyang Salita? Kung tama
mong lalabanan si Satanas, sinasabi ng Bibliya na siya ay tatakas (Santiago 4:7).

Ang  paglaban  ay  nagpapalakas  sa  iyo  sa  espirituwal,  habang  ang  pagpapakasasa  sa  kasalanan  ay
nagpapahina sa iyo.

Ang kasalanan ay tumutulong na ipakita, para sa mga taong gustong maniwala, na kailangan natin ang
Diyos at ang Kanyang mga paraan.

Naunawaan  ng  Diyos  ang  tungkol  sa  impluwensya  ng  panlilinlang  ni  Satanas,  gayundin  ng  mga
pagnanasa ng tao, at bumuo ng isang plano ng kaligtasan na isinasaalang-alang iyon (para sa higit pang
mga detalye tungkol doon, mangyaring tingnan ang libreng online na libro:  Pangkalahatang Alok ng
Kaligtasan. Apokatastasis: Can God iligtas ang nawawala sa darating na panahon? Daan-daang mga
banal na kasulatan ang naghahayag ng plano ng kaligtasan ng Diyos ).





3. Ano ang Itinuturo ng mga Relihiyon sa Mundo?

Ang iba't ibang mga pananampalataya ay may kanilang mga paniniwala tungkol sa kung ano ang mga
layunin para sa paglikha. Kaya, tingnan natin ang ilang mga pahayag mula sa mga naninirahan sa iba't
ibang relihiyon sa Silangan at Kanluran.

Ngunit una, isaalang-alang natin ang mga ateista. Ang mga ateista ay hindi naniniwala na ang mga tao ay
may anumang layunin, maliban marahil sa kasiyahan o ilang anyo ng personal na katuparan.

Mayroong  ilan  (na  maaaring  isaalang-alang  o  hindi  ang  kanilang  sarili  bilang  mga  ateista)  na
naniniwalang mas mabuti Kung kakaunti ang mga tao:

Ang anti-natalism ay ang paniniwala na ang buhay ng tao ay walang halaga at walang kabuluhan.
Tulad  ng  ipinaliwanag  ng  The  Guardian,  ang  mga  anti-natalists  ay  naglalaban  na  ang
pagpaparami ng tao ay nagdudulot ng hindi makatarungang pinsala sa lipunan ng tao (na hindi
dapat umiral sa simula, sa ganitong paraan ng pag-iisip) at sa planeta. Higit pa rito, ang mga
magulang ay nagkasala ng isang moral na krimen sa pamamagitan ng pagpapataw ng pag-iral sa
mga bata na hindi pumayag sa kanilang pag-iral. …

Madalas sinasabi ng mga anti-natalists na ang kanilang paniniwala sa kawalang-halaga ng buhay
ng tao ay udyok ng pakikiramay sa buhay ng tao ...

anti-natalist na protektahan ang sangkatauhan mula sa pinsala sa pamamagitan ng pagtiyak na
mapapawi  ito  …  (Walsh  M.  Growing  'Anti-Natalist'  Movement  Calls  For  The  Extinction  Of
Humanity... Daily Wire, Nobyembre 15, 2019)

Karaniwan, naniniwala ang mga anti-natalists na ang mga tao ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa sa
mabuti, mahirap ang buhay, at sa gayon ang mga tao ay hindi dapat magdala ng mas maraming tao sa
mundo dahil ang paggawa nito ay magdaragdag ng kabuuang pagdurusa at sakit.

Ngunit, nagkakamali sila tungkol sa halaga ng tao.

Ang tao ay may halaga. At habang may mga pagdurusa, ang mga tao ay ginawa upang mag-ambag at
tumulong. May kahulugan ang buhay.

Ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Hinduismo tungkol sa layunin ng sangkatauhan.

Iniulat na mayroong bahagyang higit sa isang bilyong Hindu. Narito ang impormasyon tungkol sa mga
paniniwala ng pananampalatayang iyon:

Ayon sa Hinduismo, ang kahulugan (layunin) ng buhay ay apat na bahagi: upang makamit ang
Dharma, Artha , Kama, at Moksha. Ang una, dharma, ay nangangahulugang kumilos nang may
kabanalan at matuwid. ... Ang pangalawang kahulugan ng buhay ayon sa Hinduismo ay Artha ,
na  tumutukoy  sa  paghahangad  ng  kayamanan  at  kaunlaran  sa  buhay  ng  isang  tao.  ...  Ang
ikatlong layunin ng buhay ng isang Hindu ay ang hanapin si Kama. Sa madaling salita, ang Kama
ay maaaring tukuyin bilang pagkakaroon ng kasiyahan mula sa buhay.  Ang ikaapat at  huling
kahulugan ng buhay ayon sa Hinduismo ay Moksha, paliwanag. Sa ngayon ang pinakamahirap na



kahulugan ng buhay na makamit, maaaring tumagal ng isang indibidwal ang isang tao ng isang
buhay lamang upang magawa (madalang) o maaaring tumagal ng ilang. Gayunpaman, ito ay
itinuturing na pinakamahalagang kahulugan ng buhay at nag-aalok ng mga gantimpala tulad ng
pagpapalaya mula sa reincarnation, pagsasakatuparan sa sarili,  kaliwanagan, o pagkakaisa sa
Diyos. ( Sivakumar A. Ang Kahulugan ng Buhay Ayon sa Hinduismo, Oktubre 12, 2014)

Kaya,  mahalagang  itinuturo  ng  Hinduismo  na  magsikap  na  mamuhay  nang  matuwid,  humanap  ng
kaunlaran, tamasahin ang buhay, at makamit ang kaliwanagan, na ayon sa isang Hindu na narinig kong
nagsasalita, kasama rin ang pagpapadiyos. Bagaman ang mga paniniwalang Hindu na iyon ay maaaring
kaayon ng Bibliya, hindi nila ipinaliliwanag kung bakit dapat magkaroon ng buhay sa unang lugar.

Iniulat na mayroong bahagyang higit sa kalahating bilyong Budista. Iba ang pananaw ng Budismo kaysa
sa Hinduismo:

Itinatanggi  ng  Budismo na  mayroong  anumang  permanenteng  at  ganap  na  kahalagahan  ng
buhay, at inilarawan ang buhay bilang hindi kasiya-siya (s. dukkha) at walang bisa (s. sunyata).
Gayunpaman, kinilala  ni  Buddha na mayroong isang relatibong kahalagahan ng buhay, at  sa
pamamagitan nitong kamag-anak at  nakakondisyon na kalikasan ng buhay na maaari  nating
makamit at mapagtanto ang unibersal na katotohanan. Ayon sa mga diskurso ng Buddha, ang
ating buhay, at ang mundo, ay walang iba kundi mga phenomena na tumataas at bumaba. Ito ay
isang  proseso  ng  pagbuo  at  pagkabulok.  (Ano  ang  Kahalagahan  ng  Buhay?  Buddhanet.net,
nakuha noong 03/21/19)

Habang ang Hinduismo ay may maraming mga diyos, ang Budismo ay walang isa. At, kung walang Diyos,
tama ang mga Budista (tulad ng ibang mga ateista) na ang buhay ay walang ganap na kahalagahan.

Ngunit kung mayroong isang banal na Espiritung Nilalang, at oo makatuwirang isipin na mayroon (upang
magkaroon ng impormasyon na nagpapatunay nito, tingnan din ang aming libreng buklet,  online sa
ccog.org, Is God's Existence Logical? ), kung gayon higit na kahulugan na ang isang banal na Maylikha ay
may tunay at makabuluhang layunin.

Ngayon, parehong Budismo at Hinduismo ay nagtuturo ng isang ideya na tinatawag na Karma. Narito
ang ilang impormasyon mula sa isang Buddhist source:

Ang Karma ay ang batas ng moral na sanhi. Ang teorya ng Karma ay isang pangunahing doktrina
sa Budismo. … Sa mundong ito walang nangyayari sa isang tao na hindi niya karapat-dapat sa
ilang kadahilanan o iba pa. … Ang salitang Pali na Karma ay literal na nangangahulugang aksyon
o  paggawa.  Anumang  uri  ng  intensyonal  na  aksyon  maging  mental,  verbal,  o  pisikal,  ay
itinuturing  na Karma.  Sinasaklaw nito  ang lahat  ng  kasama sa  pariralang "kaisipan,  salita  at
gawa".  Sa pangkalahatan,  lahat  ng  mabuti at  masamang aksyon ay  bumubuo ng Karma.  Sa
sukdulang  kahulugan  nito,  ang  Karma ay  nangangahulugan  ng  lahat  ng  moral  at  imoral  na
kalooban. ( Sayadaw M. The Theory of Karma. Buddhanet.net, retrieved 07/22/19)

Habang ang Bibliya ay hindi gumagamit ng katagang "Karma" ito ay nagtuturo na ang isa ay mag-aani
kung ano ang itinanim ng isa (Galacia 6:7-8). Ngunit hindi tulad ng Budismo, ang Bibliya ay nagtuturo na
ang Diyos ang namamahala sa mga bagay-bagay ( Kawikaan 16:9) kaya sa huli ito ay magiging maayos



para sa mga taong tumatanggap ng Kanyang kalooban (cf. Roma 8:28). At walang katapusan ang paglago
ng kapayapaan (Isaias 9:7).

Ngayon, gayunpaman, dapat itong ituro na nais ng Hinduismo at Budismo na ang mundo ay maging
isang mas mahusay na lugar. Pero hindi nila naiintindihan kung paano itinuturo ng Bibliya na mangyayari
iyon.

Hindi tulad ng mga Budista, naniniwala ang mga Muslim sa isang banal na Lumikha na may layunin para
sa mga tao. Mayroong 1.8 bilyong Muslim. Narito ang isang pananaw sa Islam na may kaugnayan sa
kung bakit ginawa ng Diyos ang mga tao:

Ang ating katawan, ating espiritu, ang ating predisposisyon na sumamba sa Diyos, at ang ating
liwanag ay mga kaloob na direktang ipinadala mula sa Diyos upang magsilbing kritikal na paraan
tungo sa ating pagkamit ng pagiging perpekto ng tao. Ang kasakdalan na iyan ay nakasalalay sa
paglinang  sa  mga  aspektong  iyon  ng  espiritu  na  nakahihigit  sa  nagbibigay-buhay  na  mga
katangian nito, pagsasakatuparan ng ating disposisyon sa pagsamba, at pagdadalisay ng ating
liwanag. Kapag nangyari ito, ang tao ay isang magandang nilalang, at dahil dito, isang angkop na
bagay ng banal na pag-ibig, dahil gaya ng binanggit ng ating Propeta , "Katotohanan, ang Diyos
ay  maganda  at  mahal  ang  kagandahan."  (Shakir  A.  Ang  Tao  sa  Qur'an.  Journal  ng  Zaytuna
College, Hunyo 5, 2018)

Ngayon habang binanggit din ni Jesus na ang pagiging perpekto ang dapat na maging tunguhin (Mateo
5:48), hindi talaga ipinapaliwanag ng nabanggit kung bakit nilalang ng Diyos ang mga tao. Gayunpaman,
ang sumusunod na pinagmulan ng Islam ay nagbibigay ng dahilan:

Nilikha ng Diyos ang tao upang maglingkod sa Kanya, ibig sabihin ay dapat maniwala ang mga
tao sa Iisang Diyos at gumawa ng mabuti. Ito ang layunin ng buhay ng tao. Sinabi ng Diyos,
"Hindi Ko nilalang ang mga tao maliban na sila ay maglingkod sa Akin." (The Winds That Scatter,
51:56) (Ano ang layunin ng buhay ng tao sa Islam? Muslim Converts Association of Singapore,
accessed 03/21/19)

Bagama't ang mga tao ay dapat gumawa ng mabuti , karamihan sa mga nabanggit sa itaas ay katulad ng
ilang pananaw ng mga Protestante  kung bakit  ginawa ng Diyos  ang mga tao,  na  titingnan natin sa
susunod.

Ilang Protestant Views

May iba't ibang pananaw kung bakit nilikha ng Diyos ang mga tao sa loob ng mga relihiyong nabanggit
na.

At gayon din sa mga Protestante.

May  mga  iniulat  na  higit  sa  800  milyong  mga  Protestante,  at  sila  ay  nahahati  sa  maraming  mga
denominasyon,  ministeryo,  at  mga  sekta  (tandaan:  ang  Patuloy  na  Simbahan  ng  Diyos  ay  HINDI
Protestante—ang mga detalye kung bakit ay matatagpuan sa aming mga libreng online na aklat:  The
Continuing History of the Church of God  and  Hope of Salvation: How the Continuing Church of God
Differs from Protestantism ).



Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga Protestante, tila may ilang pangkalahatang kasunduan
kung bakit ginawa ng Diyos ang anuman.

Pansinin ang isang pananaw ng Protestante kung bakit ginawa ng Diyos ang mga tao:

Bakit Nilalang ng Diyos ang mga Tao?

Ginawa niya ito upang bigyan ang kanyang sarili ng kaluwalhatian. Nilikha tayo ng Diyos upang
mamuhay at masiyahan sa mga relasyon tulad ng ginawa niya. Sinabi ni Hesus, “Sinabi ko ito sa
inyo  upang  ang  aking  kagalakan  ay  sumainyo  at  ang  inyong  kagalakan  ay  malubos”  (Juan
15:11). ...

Ang magdala  ng  kaluwalhatian sa  Diyos—iyon  ay,  paradakila  siya,  itaas  siya,  bigyan siya  ng
papuri,  pagnilayan siyang marangal—sa katunayan ang layunin  natin sa  buhay.  (Bell  S.  Josh
McDowell Ministry. nai-post noong Abril 11, 2016)

Kami  sa  CCOG ay  hindi  magkasundo.  Hindi  tayo  nilikha ng  Diyos  dahil  Siya  ay  isang ego-driven  na
espirituwal na nilalang na nangangailangan ng mga tao upang bigyan Siya ng kaluwalhatian. Hindi rin ang
pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ang layunin ng buhay ng tao. Ngunit totoo na nais ng Diyos na
dagdagan ang kagalakan.

Narito ang isa pa, medyo katulad na tugon ng Protestante:

Bakit  nilikha ng Diyos noong una? Nainis  ba siya? Nag-iisa ba Siya? Bakit pinaghirapan ng
Diyos ang paggawa ng tao?

Sinasabi  sa atin ng Bibliya na ang pinakalayunin ng Diyos para sa sansinukob ay ihayag ang
Kanyang  kaluwalhatian.  Sinasabi  sa  atin  ng  Bibliya  na  ang  pinakalayunin  ng  Diyos  para  sa
sangkatauhan ay ipakita ang Kanyang pag-ibig. (Nainis ba ang Diyos? All About God Ministries,
na-access noong 03/21/19)

Well,  ito  ay  bahagyang mas malapit  bilang pag-ibig  ay  bahagi  nito,  ngunit  muli  ang implikasyon ay
ginawa ng  Diyos  ang  lahat  ng  bagay  dahil  sa  Kanyang  pangangailangan  na  magkaroon ng  Kanyang
kaakuhan. Ang Diyos ay hindi walang kabuluhan at hindi ito kailangan.

Narito ang mga pananaw mula sa dalawa pang Protestante:

Bakit Nilikha ng Diyos ang Mundo?

Ang maikling sagot na umaalingawngaw sa buong Bibliya tulad ng dumadagundong na kulog ay:
Nilikha ng Diyos ang mundo para sa kanyang kaluwalhatian  .  (Piper J.  Setyembre 22, 2012.
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world accessed 01/16/19)

Bakit Nilikha ng Diyos?

Ang Diyos ay hindi lumikha dahil sa ilang limitasyon sa Kanyang sarili. Sa halip, nilikha Niya ang
lahat mula sa wala upang maipakita ang Kanyang kaluwalhatian para sa kasiyahan ng Kanyang



nilikhang mga nilalang at upang maipahayag nila ang Kanyang kadakilaan. (Lawson J. Ligonier
Ministries, Hulyo 3, 2017)

Dalawa  pang  nag-aangkin  na  ginawa  ng  Diyos  ang  mga  bagay  para  sa  Kanyang  personal  na
kaluwalhatian.

Kaya, ang mga mapagkukunang Protestante (kabilang ang Baptist) ay tila sumasang-ayon. Ngunit kami sa
CCOG ay hindi naniniwala na talagang naiintindihan nila ang misteryo ng plano ng Diyos.

Mga tanawin mula sa Simbahang Romano Katoliko at sa mga Saksi ni Jehova

Paano ang mga Romano Katoliko?

Itinuturo ng Katesismo ng Simbahang Katoliko :

293 Ang Kasulatan at Tradisyon ay hindi tumitigil sa pagtuturo at pagdiriwang ng pangunahing
katotohanang ito: “Ang mundo ay ginawa para sa kaluwalhatian ng Diyos.” 134 Ipinaliwanag ni St.
Bonaventure  na  nilikha  ng  Diyos  ang  lahat  ng  bagay  “hindi  upang  dagdagan  ang  kanyang
kaluwalhatian, kundi upang ipakita ito at upang maiparating ito”, 135  dahil walang ibang dahilan
ang Diyos  sa  paglikha maliban sa  kanyang pagmamahal  at  kabutihan:  “Ang mga nilalang ay
umiral noong ang Binuksan ng susi ng pag-ibig ang kanyang kamay." 136  Ipinaliwanag ng Unang
Konseho ng Batikano:

Ang  isang  ito,  ang  tunay  na  Diyos,  ng  kanyang  sariling  kabutihan  at  "makapangyarihang
kapangyarihan",  hindi para sa pagtaas ng kanyang sariling kapurihan, o para sa pagkamit  ng
kanyang pagiging perpekto, ngunit upang ipakita ang kasakdalan na ito sa pamamagitan ng mga
pakinabang na ibinibigay niya sa mga nilalang, na may ganap na kalayaan sa pagpapayo. “at
mula sa simula ng panahon, ginawa mula sa wala ang parehong pagkakasunud-sunod ng mga
nilalang, ang espirituwal at ang corporeal. . . ” 137

294  Ang  kaluwalhatian  ng  Diyos  ay  binubuo  sa  pagsasakatuparan  nitong  pagpapakita  at
pakikipagtalastasan ng kanyang kabutihan, kung saan nilikha ang mundo. Ginawa tayo ng Diyos
“na maging  kanyang  mga anak  sa  pamamagitan  ni  Jesu-Kristo,  ayon sa  layunin  ng  kanyang
kalooban, sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya ”, 138  sapagkat “ang kaluwalhatian ng
Diyos ay ang tao na ganap na buhay; saka ang buhay ng tao ay ang pangitain ng Diyos: kung ang
paghahayag ng Diyos sa pamamagitan ng paglikha ay nakakuha na ng buhay para sa lahat ng
nilalang na naninirahan sa lupa, gaano pa kaya ang pagpapakita ng Salita ng Ama ng buhay para
sa mga nakakakita sa Diyos.” 139  Ang sukdulang layunin ng paglikha ay na ang Diyos “na siyang
lumikha ng lahat ng bagay ay sa wakas ay maging “lahat sa lahat”, kaya sabay-sabay na tinitiyak
ang kanyang sariling kaluwalhatian at ang ating kapurihan.

Ngayon, dahil sa pagbanggit ng pag-ibig, ang nasa itaas ay mas malapit kaysa sa ilang iba pang mga
mapagkukunan, kahit na hindi ito sapat na kumpleto dahil nag-iiwan ito ng isang mahalagang dahilan.

Ang yumaong Cardinal John Henry Newman ay naging malapit nang isulat niya ang sumusunod:



Nilikha ako upang gumawa ng isang bagay o maging isang bagay na hindi nilikha ng iba. Mayroon
akong lugar sa mga payo ng Diyos, sa daigdig ng Diyos, na wala sa iba ... Kung, sa katunayan, ako
ay mabibigo, Siya ay makakapagbangon ng isa pa, tulad ng Kanyang magagawa ang mga bato na
mga anak ni Abraham. Ngunit mayroon akong bahagi sa dakilang gawaing ito … hindi Niya ako
nilikha nang walang kabuluhan. (Newman JH. Meditations and Devotions of the Late Cardinal
Newman. Longmans, Green, 1903, p. 301)

Ang  nasa  itaas  ay  karaniwang  tama,  kahit  na  hindi  pa  rin  ito  kumpleto.  Napagtanto  din  ng  ilang
Protestante na magkakaroon ng gawain ang Diyos para sa Kanyang mga banal sa kawalang-hanggan,
ngunit malamang na malabo sila tungkol sa kung anong gawain o bakit.

Ngayon, narito ang itinuturo ng mga Saksi ni Jehova sa  Aralin 2.3 ng online na mga turo ng Bibliya na
pinamagatang Bakit Nilalang ng Diyos ang mga Tao ? :

Nilalang ni Jehova ang mga tao para tamasahin ang buhay sa lupa magpakailanman at kilalanin
siya  bilang  kanilang  maibiging  Ama.
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god-create-man-purpose/#78 accessed 01/16/ 19)

... bakit umiiral ang lupa? ... Ito ay nilikha upang maging isang magandang tahanan para sa mga
tao  (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-
did-god- create-man-purpose/#85 na-access noong 01/16/19).

1. Nilalang ng Diyos ang lupa upang maging permanenteng tahanan ng mga tao
2. Diyos ang mga tao upang mabuhay magpakailanman sa ilalim ng kaniyang maibiging patnubay.
Matutupad niya ang layuning iyon (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-purpose/#131 )

Bagama't totoo na nilikha ng Diyos ang lupa upang maging tahanan ng mga tao, at bibigyan ng Diyos ang
mga  tamang  magsisisi  at  tatanggap  kay  Jesus  ng  buhay  na  walang  hanggan,  hindi  talaga  iyon
nagpapaliwanag kung BAKIT nilalang ng Diyos ang mga tao noong una.

Ang Beatific Vision

Inaakala ng ilan na ang kawalang-hanggan ay gugugol sa pagtitig sa mukha ng Diyos. Ito ay kilala bilang
'Beatific Vision.'

Bagama't itinuturo ng Bibliya na makikita natin ang mukha ng Diyos magpakailanman (Awit 41:12), ang
Beatific Vision ay itinuro ng ilan bilang gantimpala ng Kristiyano at layunin ng paglikha.

Narito kung paano ito inilalarawan ng New World Encyclopedia :

Ang Beatific Vision ay isang termino sa Katolikong teolohiya na naglalarawan sa direktang pang-
unawa  sa  Diyos  na  tinatamasa  ng  mga  nasa  Langit,  na  nagbibigay  ng  pinakamataas  na
kaligayahan o pagpapala. Sa ganitong pananaw, ang pang-unawa ng mga tao sa Diyos habang
nabubuhay ay kinakailangang hindi  direkta (mediated),  habang ang Beatific Vision ay direkta
(kaagad). ...



Ipinaliwanag  ni  Thomas  Aquinas  ang  Beatific  Vision  bilang  ang  sukdulang  layunin  ng
pagkakaroon  ng  tao  pagkatapos  ng  pisikal  na  kamatayan.  Ang  pormulasyon  ni  Aquinas  ng
pagmamasid  sa  Diyos  sa  Langit  ay  kahanay  sa  paglalarawan  ni  Plato  ng  pagmamasid  sa
Kabutihan sa mundo ng mga Anyo, na hindi posible habang nasa pisikal na katawan pa. ...

Ang pilosopiya ni Plato ay nagpapahiwatig ng konsepto ng Beatific Vision sa Allegory of the cave,
na lumilitaw sa Republic  Book 7 (514a-520a),  na nagsasalita sa pamamagitan ng karakter ni
Socrates:

Ang aking opinyon ay na sa mundo ng kaalaman ang ideya ng mabuti (ang Mabuti) ay
lumilitaw  sa  huli  sa  lahat,  at  nakikita  lamang  sa  pagsisikap;  at,  kapag  nakita,  ay
hinuhulaan din na ang unibersal na may-akda ng lahat ng bagay na maganda at tama,
magulang ng liwanag at ng panginoon ng liwanag sa nakikitang mundong ito, at ang
agarang pinagmumulan ng katwiran at katotohanan sa intelektwal (517b ,c ) .

Para kay Plato, ang Mabuti ay lumilitaw na tumutugma sa Diyos sa teolohiyang Kristiyano. ...

Si St. Cyprian ng Carthage (ikatlong siglo) ay sumulat tungkol sa naligtas na nakakita sa Diyos sa
Kaharian ng Langit:

Gaano kalaki ang iyong kaluwalhatian at kaligayahan, na payagang makita ang Diyos, na
parangalan sa pagbabahagi ng kagalakan ng kaligtasan at walang hanggang liwanag kay
Kristo na iyong Panginoon at Diyos... na galak sa kagalakan ng kawalang-kamatayan sa
Kaharian ng Langit kasama ng mga matuwid. at mga kaibigan ng Diyos. ...

Noong ikalabintatlong siglo, ang pilosopo-teologo na si Thomas Aquinas, kasunod ng kanyang
gurong si Albertus Magnus, ay inilarawan ang sukdulang layunin ng buhay ng tao bilang binubuo
ng intelektwal na Beatific Vision ng diwa ng Diyos pagkatapos ng kamatayan. Ayon kay Aquinas,
nahihigitan ng Beatific Vision ang pananampalataya at katwiran. ...

Ang kaisipang Hindu at Budista ay matagal nang nagsalita tungkol sa karanasan ng samadhi,
kung saan ang kaluluwa ay nakatagpo ng pagkakaisa sa banal habang nasa katawan pa. Ang
mystical na tradisyon sa Islam ay nagsasalita ng literal na nakikita ng mga mata ng Diyos: “Kapag
mahal ko siya, ako ang kanyang pandinig kung saan siya nakakarinig; at ang kanyang paningin
kung saan siya nakakakita; ang kanyang kamay na kanyang hinahampas; at ang kanyang paa na
kanyang nilalakad” (Hadith ng An-Nawawi 38).

Naniniwala si George Fox at ang iba pang mga naunang Quaker na ang direktang karanasan ng
Diyos ay makukuha ng lahat ng tao, nang walang pamamagitan. (Beatific Vision. New World
Encyclopedia,  2013.  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision  na-access
noong 04/16/19)

Tandaan: Ang Bibliya ay malinaw na ang Diyos ay bababa sa lupa (Apocalipsis 21:1-3), kaya ang banal na

kasulatan ay nagpapawalang-bisa sa pananaw ng isang magandang pangitain sa langit.

Ang editor ng Lutheran Journal of Ethics ay sumulat:



Ngunit ang pangwakas na layunin ng layunin ng Diyos para sa nilalang ng tao ay nagniningning sa

pamamagitan ng isang eschatological na pag-unawa sa pagpapakabanal, kung saan ipinangako

sa atin ang beatific na pangitain ng kabanalan at ganap na pakikipag-isa sa Diyos sa kawalang-

hanggan. (Santos C. Panimula ng Editor:  Lutherans and Sanctification. © Setyembre/Oktubre

2017. Journal of Lutheran Ethics, Tomo 17, Isyu 5)

Maraming Protestante na naniniwala sa Beatific Vision ang umaasa sa pananaw na ang pangitaing ito ay
espirituwal, hindi pisikal na paningin (hal. Ortlund G. Why We Misunderstand the Beatific Vision. First
Baptist Church of Ojai, Setyembre 26, 2018).

Yaong  mga  tumatanggap  ng  mga  bersyon  ng  Beatific  Vision  bilang  pangwakas  na  layunin  ay  may
posibilidad  na  mag-isip  na  ang  makita  ang  Diyos  ay  pupunuin  sila  ng  Kanyang  o  kanilang  sariling
kaligayahan.

Narito ang isang salungat na pananaw sa pangitaing iyon mula sa isang minsang manunulat ng Church of
God:

Kung ang kawalang-hanggan ay gugugol na tumitingin nang may kaligayahan sa mukha ng Diyos,
o kung ang bawat hiling natin ay agad na matupad - tulad ng itinuturo ng maraming relihiyon -
pagkatapos ng ilang buwan (o pagkatapos ng ilang octillion na taon, hindi ito mahalaga), ang
buhay ay magiging boring. . At kapag ang buhay ay naging boring, ito ay magiging nakakasakit at
nakakatakot.  Dahil  walang  mananatili  kundi  isang  walang  hanggang  kawalang-hanggan  ng
pagkabagot na darating — kasama ang kamatayan na isang kahanga-hanga ngunit imposibleng
paraan  ng  pagtakas  (tingnan  ang  Lucas  20:35-38).  Ito  talaga  ang  magiging  pinakahuling
pagpapahirap.

Ngunit may mas magandang ideya ang ating Amang Walang Hanggan. Siya ay nagdisenyo ng
isang plano kung saan ang kawalang-hanggan ay hindi magiging mas nakakabagot. Ngunit, kahit
na tila hindi kapani-paniwala, ang kawalang-hanggan ay lalago nang unti-unting mas kapana-
panabik, mas kumikinang, at mas kasiya-siya habang sinusundan ng bawat eon. (Kuhn RL. The
God Family - Part Three: To Inhabit Eternity. Good News, July 1974)

Oo, ginawa ng Diyos ang Kanyang ginawa upang ang kawalang-hanggan ay maging mas mabuti. Pansinin
ang isang bagay mula sa isang namatay na manunulat ng Church of God:

Ang Diyos na naglagay sa mundong ito ay ginawa ito nang may plano sa isip. Ang planong iyon ay
hindi ang walang pag-asa na Nirvana ng isang pangunahing relihiyon sa mundo na nangangako
na ikaw ay magiging isang walang malay na bahagi ng malaking kabuuan ng wala nang walang
mga alalahanin magpakailanman - dahil wala kang indibidwal na kamalayan magpakailanman.
Ito ay hindi ang kaligayahan ng pagkakatulog sa duyan na nakasabit sa pagitan ng dalawang
palma ng datiles sa isang oasis, na pinakakain ng mga makukulit na dalaga magpakailanman, ang
pangakong  sinisiguro  ng  mga  tagasunod  ni  Allah.  Hindi  ito  naglalakad  sa  mga  ginintuang
lansangan na may ginintuang tsinelas, na tumutugtog ng alpa na ang tanging pag-aalala ay kung
paano panatilihing tuwid ang iyong halo, na tila ang pangako ng karamihan sa mga grupong
Protestante. Ito ay tiyak na hindi ang pangako ng sa wakas ay magagawang tumingin sa mukha
ng Diyos at pahalagahan ang beatific vision (anuman iyon), tulad ng pangako sa mga sumusunod
sa pananampalatayang Katoliko: Ang ipinapanukala ng Diyos na lumikha ng lahat ay dalhin ka sa



Kanyang mismong pamilya.  Upang maging Diyos  bilang Diyos ay  Diyos!  Hindi  lamang upang
maging isang Diyos sa euphemistic na kahulugan na tayong lahat ay magkakapatid sa Diyos
bilang ating figurehead na Ama, ngunit ganap na ibahagi ang Kanyang banal na kalikasan. …

Ang tunay na plano ng Diyos ay praktikal. Sinabi niya tungkol sa Kaharian ng Kanyang pamilya na
hindi kailanman magwawakas ang pagpapalawak nito. Ang Kanyang plano ay ipagpatuloy ang
pagdaragdag  ng  mga  anak  na  lalaki  at  babae  na  nagmumukha,  nakadarama,  kumikilos  na
katulad Niya at binubuo ng parehong nagbibigay-buhay sa sarili na walang hanggang buhay na
espiritu tulad Niya, magpakailanman! Kaya nga ang layunin na itinakda ng Diyos sa Kanyang sarili
ay  isang  pag-asa  na  kahit  na  Siya  ay  hindi  matupad.  Walang  katapusang,  walang  hanggan,
walang hanggan na lumilikha ng isang patuloy na lumalawak na pamilya upang tamasahin at
pamunuan ang dakilang nilikha na Kanyang ginawa — at upang ikaw at ako ay makibahagi sa
hinaharap  na  mga  nilikha  nang  walang  katapusan.  Isang  abala,  praktikal,  kawili-wili,
mapaghamong, patuloy na plano na nagbibigay ng walang hanggang dahilan upang mabuhay.

Walang inip sa planong iyon.  Kailanman ay hindi mauubos ang iyong interes.  Walang gawa-
gawa, relihiyosong-tunog na folderol tungkol sa ilang espirituwal na hindi kailanman lupain kung
saan  wala  kang  ginagawa  magpakailanman  —  ngunit  isang  walang  hanggang  trabaho  ng
paglikha,  pamamahala!  paglutas  ng  problema na  may  nakikitang  benepisyo.  …  Siya  ay  may
kapangyarihang  buhayin  ka  …  (Hill  DJ.  What  the  World  Needs  Now  Is...HOPE.  Plain  Truth,
February 1979)

Pansinin ang isang bagay mula sa isang yumaong pinuno ng Simbahan ng Diyos:

"Kung mamatay ang isang tao, mabubuhay pa ba siya?" ( Job 14:14 ). Ito ay dapat na panahon ng
PAG-ASA, dahil kahit na mamatay ang MUNDO NA ITO — at ito ay — may kasunod na MULING
PAGKABUHAY ng bago at  mas mabuting mundo  — isang mundo sa  KAPAYAPAAN — isang
mundo ng kasiyahan, kaligayahan, kasaganaan, KALAYA! Tulungan tayo ng Diyos na umunawa!
Hindi lamang tuluy-tuloy na pag-iral — ngunit ang buong, masaya, kawili-wili, SAGANG buhay!
Oo — at iyon ay para sa LAHAT NG WALANG HANGGAN! (Armstrong HW. Ano ang Layunin ng
Muling Pagkabuhay? Mabuting Balita, Marso 1982)

Dahil marami ang hindi lubos na nauunawaan ang banal na kasulatan, nagsulong sila ng mga pananaw,
tulad ng kung paano nila itinuturo ang beatific vision, na hindi ganap na naaayon sa plano ng Diyos.

Ang  pagtingin  natin  sa  Diyos  ay  hindi,  sa  kanyang  sarili,  ay  nagpapaganda  ng  kawalang-hanggan.
Bagama't pinagpapala Niya tayo magpakailanman ay tiyak na gagawin iyon (cf. Awit 72:17-19).

Lahat ng Bagay na Nilikha para kay Hesus

Itinuturo ito ng Bagong Tipan na may kaugnayan kay Jesus at sa paglikha:

15  Siya ang larawan ng di-nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang.  16  Sapagka't sa
pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at nasa lupa, nakikita at
hindi nakikita, maging mga luklukan o mga paghahari o mga pamunuan o mga kapangyarihan.
Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan Niya at para sa Kanya. Colosas 1:15-16)



2  … Ang kaniyang Anak, na kaniyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa
pamamagitan  naman  niya  ginawa  niya  ang  mga  sanglibutan;  3  Na  siyang  kaningningan  ng
kaniyang kaluwalhatian at ang hayag na larawan ng kaniyang pagkatao, at itinataguyod ang lahat
ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, (Hebreo 1:2-3)

Ngayon, nilikha lang ba tayo para tumingin kay Hesus sa kawalang-hanggan?

Hindi.

Pansinin kung bakit sinabi ni Jesus na Siya ay dumating:

10  … naparito ako upang magkaroon sila ng buhay, at magkaroon sila  nito ng  higit na sagana.
(Juan 10:10)

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng “buhay” at pagkakaroon nito ng “higit na sagana,” itinuro ni Jesus
na Siya ay naparito upang magkaroon tayo ng mas mabuting kawalang-hanggan at na makatulong tayo
na pagandahin ang kawalang-hanggan.

Hindi nilikha ng Diyos ang mga tao para sa layunin ng mga tao na tumitig sa Kanya sa buong kawalang-
hanggan.





4. Bakit Pinahihintulutan ng Diyos ang Pagdurusa?

Kung  si  Jesus  ay  dumating  para  magkaroon  tayo  ng  buhay  na  “higit  na  sagana”  (Juan  10:10),
pinapayagan ba ng Diyos ang pagdurusa?

Oo.

May layunin ba ito?

Oo.

31 Sapagkat ang Panginoon ay hindi magtatakwil magpakailanman. 32 Bagaman siya'y nagdudulot
ng kalungkutan, gayon ma'y mahahabag siya ayon sa karamihan ng kaniyang mga kaawaan.  33

Sapagka't hindi siya nagdalamhati ng kusa, ni nagdadalamhati man sa mga anak ng mga tao.
( Panaghoy 3:31-33 )

Pansinin na ang Diyos ay hindi kusang-loob na nagpapahirap o nagdadalamhati sa atin. Nais Niya tayong
gumawa ng mabuti (cf. 3 Juan 2).

Tila masamang nangyayari sa mga disenteng tao.

Si Jesus ay hindi kailanman nagkasala (Hebreo 4:15), ngunit nagdusa para sa atin (1 Pedro 2:21).  At
“bagama't Siya ay Anak, gayon ma'y natuto Siya ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang
dinanas” (Hebreo 5:8).

Bakit hinahayaan ng Diyos na magdusa ang mga tao?

Mayroong ilang mga dahilan.  Ang isa ay bilang kaparusahan para sa/bunga ng ating mga kasalanan
upang hikayatin tayong huwag magkasala at bumalik sa Diyos (Mga Panaghoy 3:39-40; Levitico 26:18).
At,  dapat  nating  maunawaan na ang  Bibliya  ay  nagtuturo  na  pinarusahan tayo  ng  Diyos  nang  mas
mababa kaysa sa nararapat sa ating mga kasamaan (cf. Ezra 9:13; Job 11:6). Ngayon, kahit na ang mga
taong naniniwala kahit man lang sa mga bahaging iyon ng Bibliya, napagtanto iyon.

Ngunit may isa pang mas kumplikadong dahilan.

Sinabi sa atin ni Apostol Pablo na “ang sangnilikha ay napasailalim sa walang kabuluhan, hindi sa kusa,
kundi dahil sa kaniya na nagpasuko nito sa pag-asa” (Roma 8:20). Sumulat din siya:

16 Kaya nga hindi kami nawalan ng loob. Kahit na ang ating panlabas na pagkatao ay namamatay,
gayon pa man ang panloob na tao ay binabago araw-araw.  17  Sapagka't ang aming magaang
kapighatian, na panandalian lamang, ay gumagawa para sa amin ng higit at walang hanggang
bigat ng kaluwalhatian, 18 samantalang kami ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi
sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit
ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. ( 2 Corinto 4:16-18 )

Ang mga tao ay nasa proseso ng pagiging dalisay—na kinabibilangan ng kalungkutan at paghihirap—
gayunman may pag-asa. Yaong mga hindi tinawag sa panahong ito ay dinadalisay sa isang paraan (Isaias



48:10;  Jeremias  9:7),  samantalang yaong mga tinawag ay  dapat  dalisayin  at  dalisayin  nang higit  na
parang pilak at/o ginto (Zacarias 13:9; Awit 66:10; Daniel 11:35, 12:10; 1 Pedro 1:7; cf. Pahayag 3:18).
Kaya't mayroong "nagniningas" na mga pagsubok sa panahong ito (1 Pedro 1:7; 4:12).

May pag-asa kung ano ang magiging mas mahusay:

9  Ngunit, mga minamahal, kami ay nagtitiwala sa mas mabubuting bagay tungkol sa inyo, oo,
mga  bagay  na  kasama  ng  kaligtasan,  bagaman  kami  ay  nagsasalita  sa  ganitong  paraan.  10

Sapagka't ang Diyos ay hindi di-matuwid na limutin ang inyong gawa at pagpapagal ng pag-ibig
na  inyong  ipinakita  sa  kaniyang  pangalan,  sa  inyong  paglilingkod  sa  mga  banal,  at  kayo'y
nangaglilingkod. 11 At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng parehong kasipagan
sa ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa wakas,  12  upang huwag kayong maging tamad,
kundi tularan ninyo yaong sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiis ay nagmamana ng
mga pangako. (Hebreo 6:9-12)

Kaya, dapat tayong maging matiisin at magtiwala na ang mga daan ng Diyos ay magbubunga ng “mas
mabuting mga bagay.”

Ang matiyagang pagtitiis sa pagdurusa ay tanda ng pagmamahal:

4 Ang pag- ibig ay may mahabang pagtitiis, ito ay mabait, ang pag-ibig ay hindi naiinggit, ang pag-ibig
ay  hindi  nagmamapuri  sa  sarili,  hindi  nagmamataas,  5  hindi  gumagawa  ng  masama,  hindi
naghahangad ng sarili nitong mga bagay, hindi nagagalit, hindi nag-aambang ng masama, 6  [ay]
hindi nagagalak sa kalikuan, at nagagalak sa katotohanan; dinadala nito ang lahat ng bagay,  7

pinaniniwalaan nito ang lahat, inaasahan ang lahat, tinitiis nito ang lahat.  8 Ang pag-  ibig ay hindi
nagkukulang; ( 1 Corinto 13:4-8 , Literal na Standard Version)

Ang salitang Griyego na isinalin bilang pag-ibig ay isinalin bilang 'agape'—at ang ganitong uri ng pag-ibig
ay nagagalak sa katotohanan at papasanin ang lahat ng bagay. Ang isang misteryo ng tunay na pag-ibig
ay  ang pagdurusa ay  maaaring  kasangkot  sa  pag-unlad ng  pag-ibig.  Ang tunay na pag-ibig  ay  hindi
mabibigo.

Minsan ang mga tao ay nagdurusa sa paggawa ng mabuti:

17 Sapagka't higit na mabuti, kung kalooban ng Dios, na magdusa sa paggawa ng mabuti kaysa sa
paggawa ng masama. ( 1 Pedro 3:17 )

Pansinin na HINDI SINABI ng nasa itaas na kalooban ng Diyos na pahirapan ang ating mga sarili upang
tayo ay maging miserable. Ang mga paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan ( Isaias
55:8-9 ) at ang mga aspeto ng pag-ibig ay isang misteryo sa plano ng Diyos (cf. Efeso 5:25-32).

Ngayon, malinaw sa Bibliya na may mga pakinabang na magmumula sa pagdurusa na nagpapahirap sa
atin:

3  Ang  kalungkutan  ay  maigi  kay  sa  pagtawa  ;  4  Ang  puso  ng  pantas  ay  nasa  bahay  ng
pagdadalamhati: nguni't ang puso ng mga mangmang ay nasa bahay ng kasayahan. ( Eclesiastes
7:3-4 )



16 Ang Espiritu mismo ay sumasaksi kasama ng ating sariling espiritu, na nagpapatotoo na tayo ay
mga  anak  ng  Diyos.  17  Ngayon,  kung  tayo  ay  mga  anak,  tayo  ay  mga  tagapagmana  rin—
katotohanan, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Cristo—kung tayo
nga ay nagdurusa na kasama niya, upang tayo ay lumuwalhati na kasama niya. (Roma 8:16-17,
AFV)

18  Sapagka't  aking  inaakala  na  ang  mga  pagdurusa  sa  kasalukuyang  panahon  ay  hindi
karapatdapat na ihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. (Roma 8:18)

12  Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maapoy na pagsubok na darating upang
subukan kayo, na parang may kakaibang bagay na nangyari sa inyo;  13  Datapuwa't mangagalak
kayo hanggang sa bahagi na kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Cristo, upang pagkahayag
ng kaniyang kaluwalhatian, ay mangagalak naman kayo na may labis na kagalakan. ( 1 Pedro
4:12-13 )

11 Anak ko, huwag mong hamakin ang pagkastigo ng Panginoon, o kasuklaman man ang kaniyang
pagsaway;  12 Sapagka't ang iniibig ng Panginoon ay kaniyang itinutuwid, Gaya ng isang ama sa
anak na kaniyang kinalulugdan. ( Kawikaan 3:11-12 )

5  At nakalimutan mo ang pangaral na nagsasalita sa iyo na parang mga anak: “Anak ko, huwag
mong hamakin ang pagkastigo ng Panginoon, ni panghinaan ka ng loob kapag sinaway ka niya; 6

Sapagka't ang iniibig ng Panginoon ay kaniyang pinarurusahan, At hinahampas ang bawa't anak
na kaniyang tinatanggap."

7  Kung magtitiis  kayo ng pagkastigo,  ang pakikitungo sa inyo ng Diyos na parang mga anak;
sapagka't  sinong  anak  ang  hindi  pinarurusahan  ng  ama?  8  Datapuwa't  kung  kayo'y  walang
pagkastigo, na ang lahat ay nakikibahagi, kayo nga'y mga anak sa labas at hindi mga anak. 9 Isa
pa, mayroon tayong mga tao na ama na nagtutuwid sa atin, at iginagalang natin sila. Hindi ba
tayo  mas  handa  na  magpasakop  sa  Ama  ng  mga  espiritu  at  mabubuhay?  10  Sapagka't  sa
katunayan ay pinarusahan nila tayo ng ilang araw ayon sa inaakala nilang mabuti, ngunit siya ay
para sa ating kapakinabangan, upang tayo ay makabahagi sa kaniyang kabanalan.  11  Ngayon,
walang pagkastigo na tila nagagalak sa kasalukuyan, kundi masakit; gayunpaman, pagkatapos ay
nagbubunga ito ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga naturuan nito. ( Hebreo 12:5-11 )

Ang pagdurusa ay pinahihintulutan upang ang mga tao ay maituwid, masanay, bumuo ng pagkatao, at
maging mas mabuti mula rito (tingnan din ang Roma 5:3-4, 8:17; 2 Tesalonica 1:3-5; Santiago 1:2-4; 2
Pedro 1:5-8;  Apocalipsis 21:7-8 ). Ang mga pagsubok at problema ay nakakatulong sa pagpapatibay ng
pananampalataya, nagtuturo ng pagpapakumbaba, nagtuturo sa atin ng mga aral, at makatutulong sa
atin na mas mapalapit sa Diyos.

Bagama't ito ay tila napakabigat ngayon, nauunawaan ng Diyos at ginagawa ito upang ang Kanyang mga
tao ay  makayanan ito  (1  Mga Taga-Corinto  10:13).  Itinuro  ni  Jesus  na  tanggapin  ito  nang  paisa-isa
(Mateo 6:34). At kung ano ang Kanyang binalak sa hinaharap ay higit pa sa kung ano ang magiging pisikal
na pagdurusa sa buhay na ito ( Roma 8:18 ).

Si Jesus at ang mga tao ng Diyos ay nagdusa:



1 Kaya nga, yamang tayo rin ay napapaligiran ng napakaraming ulap ng mga saksi, na iniiwan ang
lahat ng bigat ng kasalanan na nakapaligid sa atin, tumakbo tayo nang may pagtitiis sa takbuhan
na inilagay sa harap natin,  2  na  ang ating mga mata ay nakatutok kay Jesus, ang may-akda at
nagtatapos ng ating pananampalataya, na naalay ng kagalakan, ay nagtiis ng krus {Gr. stauros –
stake}, na hinahamak ang kahihiyan at nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 3 Sapagka't isaalang-
alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili,
baka kayo'y mangapagod sa inyong mga kaluluwa at manglupaypay. ( Hebreo 12:1-3 , Jubilee
Bible)

Matatapos ang pagdurusa:

12  … Bagama't pinahirapan kita, hindi na kita pahihirapan; 13 Sapagka't ngayo'y aking aalisin ang
kaniyang pamatok sa iyo, at aking puputulin ang iyong mga gapos. (Nahum 1:12-13)

Habang ito ay ibinigay bilang isang propesiya na may kaugnayan sa Nineveh, ang ibang mga kasulatan ay
nagpapatunay  na  ang  pagdurusa  ay  magwawakas  (Apocalipsis  21:4)  at  ang  pamatok  ni  Satanas  ay
mababali ( Isaias 14:12-17; Apocalipsis 20:1-3).

Kailangang ituro na ang pagdurusa ay hindi palaging resulta ng ating mga aksyon. Tayo, tulad ni Jesus, ay
maaaring magdusa nang hindi tama:

19  Sapagka't  ito  ay  kapuri-puri,  kung  dahil  sa  budhi  sa  Dios  ang  isang  tao  ay  nagtitiis  ng
kalungkutan, na nagdurusa ng mali. 20 Sapagka't ano ang kapurihan kung, kapag ikaw ay pinalo dahil sa
iyong  mga  kasalanan,  ay  tinatanggap  mo  ito  nang  may  pagtitiis?  Ngunit  kapag  ikaw  ay
gumagawa ng mabuti at nagdurusa, kung ito ay iyong pagtitiis, ito  ay  kapuri-puri sa harap ng
Diyos.

21  Sapagka't dahil dito'y tinawag kayo, sapagka't si Cristo ay nagbata din dahil sa atin, na nag-
iwan sa amin ng isang halimbawa, upang inyong sundin ang kaniyang mga hakbang:

22 Na hindi nagkasala, ni nasumpungan man ang pagdaraya sa kaniyang bibig;

23  Na, nang siya'y inaalimura, ay hindi gumanti bilang kasuklam-suklam; nang Siya ay nagdusa,
hindi  Siya  nagbanta,  ngunit  ipinagkatiwala  ang  Kanyang  sarili  sa  Kanya  na  humahatol  nang
matuwid; ( 1 Pedro 2:19-23 )

Nagpakita si Jesus ng halimbawa sa atin tungkol sa pagdurusa (1 Pedro 2:21-24). Gaya ng ginawa ng mga
propeta (Santiago 5:10-11).

Dapat nating tularan si Hesus (1 Pedro 2:21-24), gayundin ang propetang si Pablo (1 Corinto 13:2) kung
paano niya tinularan si Hesus (1 Corinto 11:1).

Mga bata

Paano ang mga batang nagdurusa?



Ang Bibliya ay nagsasabi tungkol sa mga batang nagdurusa. Hindi bababa sa isang tao ang ipinanganak
na bulag upang “upang ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya” (Juan 9:3). Pero ang isa pang
dahilan ay para bumuo din sila ng karakter.

May plano ang Diyos para sa atin, bago pa man tayo isinilang:

16  Nakita ng iyong mga mata ang aking laman, na hindi pa anyo. At sa Iyong aklat ay nasusulat
silang lahat, Ang mga araw na inihanda para sa akin, Nang wala pa sa kanila. ( Awit 139:16 )

Paano naman ang mga batang namatay, ipinalaglag, o pinatay sa murang edad?

Habang ang mga iyon ay mga trahedya ng tao, ang Diyos ay may plano para sa kanila—hindi Niya sila
nakalimutan (cf.  Isaiah 49:15).  Sila, tulad ng iba na hindi tinawag at hindi  pinili  sa panahong ito, ay
magiging bahagi ng ikalawang pagkabuhay na maguli (Apocalipsis 20:5, 11). At, sinasabi ng Bibliya na
mabubuhay silang muli—ngunit ang panahong iyon sa loob ng 100 taon ayon sa Isaias 65:20.

Paglipat Patungo sa Perpekto

Sa Lumang Tipan, isinulat ni Moises na ang “gawa ng Diyos ay sakdal” (Deuteronomio 32:4). Sa Bagong
Tipan, isinulat ni Apostol Santiago:

2  Mga  kapatid  ko,  ituring  ninyong  buong  kagalakan  kapag  nahuhulog  kayo  sa  iba't  ibang
pagsubok,  3  sa  pagkaalam na  ang  pagsubok  sa  inyong  pananampalataya  ay  nagbubunga  ng
pagtitiis.  4  Datapuwa't  hayaan ang pagtitiis  na  magkaroon ng sakdal  na  gawa,  upang kayo'y
maging sakdal at ganap, na walang pagkukulang. 5 Kung ang sinoman sa inyo ay nagkukulang ng
karunungan, humingi siya sa Dios, na nagbibigay sa lahat ng sagana at hindi nanunumbat, at ito
ay ibibigay sa kaniya. (Santiago 1:2-5)

Ang  pagdurusa  ay  mukhang  bahagi  ng  paglipat  patungo  sa  pagiging  perpekto.  HINDI  ito
nangangahulugan na sadyang pahirapan natin ang ating mga sarili  tulad ng ginagawa ng iba,  ngunit
matiyagang tiisin ang mga pagsubok at pagdurusa na ating nararanasan.

At oo, iyon ay mas madaling isulat kaysa sa karanasan—at alam ito ng Diyos (cf. Hebrews 12:11):

8 Isasakdal ng Panginoon ang tungkol sa akin; ( Awit 138:8 )

Ang Diyos ay gumagawa upang gawing perpekto KA!

Isipin na itinuturo ng Bibliya na natuto si Jesus ng pagsunod mula sa pagdurusa:

8 Bagama't Siya ay Anak, gayon ma'y natuto Siya ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na
kaniyang  dinanas.  9  At  nang  maging  ganap,  Siya  ay  naging  may-akda  ng  walang  hanggang
kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa Kanya, (Hebreo 5:8-9)

Dapat matutunan din yan ng mga followers niya.

Itinuro ni Jesus:



48 Kaya't kayo'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. ( Mateo 5:48 )

Ibig bang sabihin ay perpekto na ang mga Kristiyano?

Hindi.

Malinaw  na  itinuro  ni  Apostol  Juan  na  ang  mga  tunay  na  Kristiyano  ay  nagkakasala  pa  rin  at
nangangailangan ng kapatawaran (1 Juan 1:8-10).

Kaya, nangangahulugan ba ito na ang mga Kristiyano ay dapat na lamang mag-conclude dahil imposible
ito, na okay na hindi subukan?

Hindi.

Ang mga Kristiyano ay dapat magtagumpay sa tulong ng Diyos (Roma 12:21; Filipos 4:13; 1 Juan 4:4) ang
mga pagsubok at pagsubok sa buhay na ito, na tumutulong na ilapit tayo sa pagiging perpekto (Santiago
1:2-4).

Si Apostol  Pablo, habang nagdurusa sa isang paghihirap, ay nagsalaysay ng isang bagay na sinabi sa
kanya ni Jesus:

9 At sinabi niya sa akin, Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking lakas ay nagiging
sakdal sa kahinaan. ( 2 Corinto 12:9 )

Ginagawa na tayong perpekto ngayon sa mga pinagdadaanan natin.

Ito ay kapag ang mga Kristiyano ay muling nabuhay bilang mga anak ng Diyos na sila ay ganap na ganap
(cf. Efeso 4:13; Hebreo 11:40).





5. Bakit Ka Ginawa ng Diyos?

Ano ang iyong pakay?

HINDI KA katulad ng iba. Itinuturo ng Bibliya na “lahat ng mga sangkap ay walang katulad na gawain …
bawat isa … inilagay ng Diyos ang mga sangkap, bawat isa sa kanila, sa katawan ayon sa Kanyang nais”
(Roma 12:4-5, 1 Corinto 12:18) .

So, iba ka. Ang iyong kapalaran ay natatangi at mahalaga. Ang iyong buhay ay may kahulugan.

Ano ang biblikal na kahulugan ng iyong buhay?

Sino ka?

IKAW ang makapagbibigay ng pagmamahal sa kakaibang paraan.

At iyon ay isang bagay na magagawa mo nang walang hanggan.

Sa kalagitnaan ng huling siglo, inilathala ng Simbahan ng Diyos (Ikapitong Araw):

Ang Kristiyano ay nabubuhay hindi lamang para sa ngayon; inaasahan niya ang mas magandang
bukas.  (  What  the  Church  of  God  Believes.  The  Bible  Advocate  and  Herald  of  the  Coming
Kingdom. Oktubre 3, 1949, p. 7)

Ngunit ang isang Kristiyano ay hindi lamang inaasahan ang isang mas magandang bukas. Ang isang tunay
na  Kristiyano  ay  bubuo  ng  pagkatao  ngayon  sa  pamamagitan  ng  mga  pagsubok,  pagkakataon,  at
pagsubok sa buhay (cf. Roma 5:1-4) na tutulong sa Kristiyano na personal na makapag-ambag sa "mas
mabuting bukas."

Sa huli ang Diyos ay may mga espesyal na plano para sa IYO nang personal.

Ginawa ka ng Diyos na magbigay ng pag-ibig sa iyong sariling paraan (cf. 1 Corinto 12:20-13:10).

Pero paano?

Sa esensya, sa ngayon ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos sa
buhay na ito.

Sa  pamamagitan  ng  pagiging  masunurin,  paggawa  ng  mga  pagpili  sa  Bibliya,  pagkakaroon  ng
pananampalataya, pagsasabuhay ng pag-ibig, at pagtitiis hanggang wakas, ang mga Kristiyano ay hindi
lamang bubuo ng pagkatao ngunit gagawing mabuti ang kawalang-hanggan para sa kanilang sarili at sa
iba.

Sa abot ng pananampalataya, dahil ang pag-iral ng Diyos ay isang katotohanan (cf. Roma 1:20; tingnan
din  ang  libreng  aklat,  na  makukuha  sa  ccog.org,  Lohikal  ba  ang  Pag-iral  ng  Diyos?),  hindi
nangangailangan  ng  pananampalataya  upang  maniwala  na  mayroong  isang  Diyos.  Maging  ang  mga
demonyo ay naniniwala at nanginginig (Santiago 2:19).  Gayunpaman, kailangan ng pananampalataya



upang magtiwala, maniwala, at sumunod sa Diyos. Iyan ay bahagi ng "misteryo ng pananampalataya"
(cf. 1 Timoteo 3:9; higit pa sa pananampalataya ay matatagpuan sa libreng buklet, na makukuha online
sa ccog.org, Faith for those God has Called and Chosen ).

Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang Banal na Espiritu sa mga “ masunurin sa Kanya” (Mga Gawa 5:32). Iyan,
ang Espiritu ng Diyos, ang siyang gumagawa ng isang tunay na Kristiyano (Roma 8:9-11).

Ang mga Kristiyano, sa kanilang sarili, ay babaguhin at magiging perpekto sa unang pagkabuhay-muli (1
Corinto 15:50-54; Apocalipsis 20:5-6) upang tumulong sa pagbibigay ng pag-ibig at aktuwal na gawing
mas mabuti ang kawalang-hanggan.  Ang muling  pagkabuhay na ito  ay  kasabay ng  ikapito  at  huling
trumpeta  (1  Mga  Taga-Corinto  15:52),  na  siyang  panahon  na  ang  bahagi  ng  misteryo  ng  Diyos  ay
matatapos (Pahayag 10:7).

Tinukoy ni Apostol Pablo ang mismong pagbabago bilang “isang misteryo” (1 Mga Taga-Corinto 15:51).

Ang  mga  kasalukuyang  hindi  Kristiyano  ay  magkakaroon  ng  pagkakataong  ito  para  sa  pagbabago
pagkatapos  nilang  mabuhay  na  mag-uli  mamaya  (tingnan  din  ang  libreng  libro,  online  sa  ccog.org,
Pangkalahatang Alok ng Kaligtasan, Apokatastasis: Can God save the lost in a age to come? Daan-daang
ng mga banal na kasulatan ay naghahayag ng plano ng kaligtasan ng Diyos ).

Gumawa ng Mabuti

Ang Diyos ay mabuti (Marcos 10:18; Awit 143:10) at gumagawa ng tama (cf. Genesis 18:25).

Nais din ng Diyos na gumawa tayo ng mabuti kung ito ay nakalulugod sa Kanya (Awit 34:14; Hebreo
13:16).

19 Ikaw ay dakila sa payo at makapangyarihan sa gawa, sapagka't ang iyong mga mata ay bukas sa
lahat ng mga lakad ng mga anak ng mga tao, upang bigyan ang bawa't isa ayon sa kaniyang mga
lakad at ayon sa bunga ng kaniyang mga gawa. (Jeremias 32:19)

9  At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay
mag-aani kung hindi tayo manghina.  10  Kaya nga, habang tayo ay may pagkakataon,  gumawa
tayo ng mabuti sa lahat , lalo na sa mga nasa sambahayan ng pananampalataya. ( Galacia 6:9-10
)

5  … Ang Diyos,  6  na “magbibigay sa bawat isa ayon sa kanyang mga gawa”:  7  buhay na walang
hanggan  sa  kanila  na  sa  pamamagitan  ng  pagtitiis  na  patuloy  sa  paggawa  ng  mabuti  ay
naghahanap ng kaluwalhatian, karangalan, at kawalang-kamatayan; (Roma 2:5-7)

Nais ng Diyos na mabuti para sa iyo at kung tunay kang nagmamahal at “susunod sa Kanya” (Mga Gawa
5:32; Hebreo 5:9), iyan ang magiging resulta ng lahat (Roma 8:28).

Pansinin ang sumusunod:

24  Walang maigi sa tao  kaysa kumain  at uminom, at  ang  kanyang kaluluwa ay magtamasa ng
mabuti sa kanyang paggawa. Ito rin, nakita ko, ay mula sa kamay ng Diyos. ( Eclesiastes 2:24 )



12  Alam ko na walang  mas  mabuti para sa kanila kaysa sa magsaya, at gumawa ng mabuti sa
kanilang buhay, 13  at gayundin na ang bawat tao ay dapat kumain at uminom at tamasahin ang
kabutihan ng lahat ng kanyang paggawa - ito  ay  kaloob ng Diyos.  14  Alam kong anuman ang
gawin ng Diyos, ito ay magiging magpakailanman. ( Eclesiastes 3:12-14 )

Ang  nasa  itaas  ay  totoo,  mahalagang  dahil  ang  pagiging  produktibo  sa  trabaho  ay  nilayon  upang
pagandahin ang mga bagay. At dapat masiyahan ang mga tao sa pagiging produktibo.

Higit pa rito, isinasaalang-alang ng plano ng Diyos kung ano ang nangyari sa iyo. Pansinin ang mga turo
sa Lumang Tipan na may kaugnayan diyan:

11  Ang payo ng Panginoon ay nananatili magpakailan man, ang mga plano ng kaniyang puso sa

lahat ng sali't saling lahi.  12  Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang PANGINOON , ang bayan na

kanyang pinili  bilang kanyang sariling  mana.  13  Ang  PANGINOON ay  tumitingin  mula  sa  langit;

Nakikita niya ang lahat ng mga anak ng tao. 14 Mula sa dako ng kaniyang tahanan ay tumitingin

siya sa lahat ng nananahan sa lupa;  15  Binubuo niya ang kanilang mga puso nang paisa-isa;

Isinasaalang-alang niya ang lahat ng kanilang mga gawa . ( Awit 33:11-15 )

1 Sapagka't aking pinag-isipan ang lahat ng ito sa aking puso, upang aking maipahayag ang lahat:
na ang matuwid at ang pantas, at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Dios. ( Eclesiastes
9:1a )

9  Ang puso ng tao ay nagbabalak ng kaniyang lakad, nguni't ang PANGINOON ANG nagtutuwid ng
kaniyang mga hakbang. ( Kawikaan 16:9 )

24  Ang mga hakbang ng tao ay  sa  PANGINOON ;  Paano ngang mauunawaan ng isang tao ang
kaniyang sariling paraan? ( Kawikaan 20:24 )

73 Ginawa ako ng iyong mga kamay at inanyuan ako; ( Awit 119:73 )

17 ... “Hahatulan ng Diyos ang matuwid at masasama, Sapagkat may panahon doon para sa bawat
layunin at para sa bawat gawain.” ( Eclesiastes 3:17 )

Pansinin, ngayon, ang mga sipi sa Bagong Tipan:

11  Ngunit  ang  isa  at  ang  parehong  Espiritu  ay  kumikilos  sa  lahat  ng  mga  bagay  na  ito,  na
naghahati-hati sa bawat isa ayon sa nais ng Diyos mismo. … 27 Ngayon kayo ay katawan ni Cristo,
at kayong lahat ay indibidwal na mga miyembro . ( 1 Corinto 12:11, 27 , AFV )

7  Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nalilibak; sapagka't anomang itinanim ng tao, iyon
din ang kaniyang aanihin. 8 Sapagka't ang naghahasik ng ayon sa kaniyang laman ay sa laman ay
mag-aani ng kasiraan, datapuwa't ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu ay aani ng buhay na
walang hanggan. ( Galacia 6:7-8 )

10  Sapagka't ang Diyos  ay hindi di-makatarungan na limutin ang inyong gawa at pagpapagal ng
pag-ibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan... (Hebreo 6:10)



May plano ang Diyos para sa LAHAT! Kasama diyan IKAW ISA-ISA kung ikaw ay tinatawag sa panahong
ito o hindi. At isinasaalang-alang Niya ang LAHAT NG IYONG MGA GAWA.

Ang  lahat  ng  iyong  napagdaanan,  lahat  ng  iyong  pinaghirapan,  lahat  ng  iyong  nagawa,  atbp.  ay
naghahanda  sa  IYO  upang  gawing  mas  mabuti  ang  kawalang-hanggan  (maliban  kung  sa  huli  ay
tatanggihan mong suportahan ang Kaharian ng Diyos). Ang lahat ng iyong pinagdaanan ay naghahanda
sa iyo para sa tungkulin at gawain ng Diyos para sa iyo! IKAW ay makakapagbigay sa kakaibang paraan at
makakatulong na pagandahin ang kawalang-hanggan!

Binanggit ng Bibliya na kung paanong ang katawan ay may mga bahagi tulad ng mga kamay at mga mata
at mga bahagi para sa pang-amoy, pandinig, at iba pang mga bagay (1 Corinto 12:12-26), lahat tayo ay
may natatanging bahagi sa walang hanggang plano na mayroon ang Diyos. Oo, ang iyong tungkulin ay
maaaring ibang-iba sa iba pang bilyon-bilyong tao—huwag isipin na ang Diyos ay walang tunay na plano
para sa IYO.

,  mananagot  ka  sa  iyong  ginagawa  (Roma  14:12).  Ang  Diyos  ay  hahatol  batay  sa  iyong  ginagawa
(Eclesiastes  12:14;  Apocalipsis  20:12)  gayundin  sa  hindi  mo  nagawa  (Mateo  25:24-30).  Kapag  mas
ginagawa mo ang dapat mong gawin, mas gagawin mong mas mabuti ang kawalang-hanggan para sa
iyong sarili at sa iba. Habang hindi mo ginagawa ang hindi mo dapat gawin, gagawin mong mas mabuti
ang kawalang-hanggan para sa iyong sarili at sa iba. Ang Diyos ay isang matuwid na hukom (2 Timoteo
4:8).

Itinuro ng Bibliya na tayo ay gagantimpalaan ayon sa ating mga gawa (Mateo 16:27 ; Roma 2:6; 
Kawikaan 24:12; Jeremias 17:10; Apocalipsis 22:12)! At mas marami tayong matutulungang tao dahil 
doon (cf. Lucas 19:15-19). Sinasabi ng Bibliya na pagkatapos ng kamatayan, ang ating mga gawa ay 
sumusunod sa atin (cf. Apocalipsis 14:13)—na karaniwang nangangahulugan na kung ano ang ating 
natutunan at binuo habang pisikal ang huhubog kung paano tayo makakapagbigay at makakagawa sa 
buong kawalang-hanggan.

Lahat ng ginawa ng Diyos ay may dahilan Siya (Ezekiel 14:23). Kabilang ang haba ng ating buhay, na
kadalasan ay isang misteryo para sa atin (cf. Eclesiastes 9:12).

“Magkaroon ng pananampalataya sa Diyos” (Marcos 11:22) dahil Siya ay may kamangha-manghang mga
dahilan para sa lahat ng Kanyang ginagawa—kahit na hindi ito palaging mukhang ganoon sa atin (cf.
Hebreo 12:11; Roma 8:28).

Marami ang nagkamali sa paghatol sa Diyos batay sa kanilang sariling mga konklusyon, ngunit itinuturo
din ng Bibliya:

5  Kaya't huwag kayong humatol bago ang panahon , hanggang sa dumating ang Panginoon, na
siyang maghahayag ng mga nakatagong bagay sa kadiliman at maghahayag ng mga payo ng mga
puso. Kung gayon ang papuri ng bawat isa ay magmumula sa Diyos. ( 1 Corinto 4:5 )

May mga bagay na tinago. Hindi rin natin alam ang lahat tungkol sa sinumang tao.

Lahat ng tao ay hindi pare-pareho. Ang Diyos ay may indibidwal na plano para sa bawat isa sa atin (1
Corinto 12:4-12).



Ang Diyos ay gumagawa kasama ng lahat upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng ating bahagi sa
kawalang-hanggan! Gaya ng itinuturo ng banal na kasulatan:

17 Ang gawain ng katuwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katuwiran, katahimikan at
katiyakan magpakailanman. (Isaias 32:17)

11  Ituturo  mo sa akin ang landas ng buhay; Sa Iyong harapan ay kapuspusan ng kagalakan; Nasa
iyong kanang kamay ang mga kasiyahan magpakailanman. ( Awit 16:11 )

Kapayapaan at kasiyahan magpakailanman. Isang mas mahusay na kawalang-hanggan!

Ano ang isang bagay na DAPAT MO GAWIN?

11  Halika, kayong mga anak, makinig sa akin; Ituturo ko sa iyo ang pagkatakot sa Panginoon.  12

Sino ang tao na nagnanasa ng buhay, at umiibig ng maraming araw, upang makakita ng mabuti?
13  Ingatan mo ang iyong dila sa kasamaan, at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan.  14

Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ng mabuti; Humanap ng kapayapaan at ituloy ito. ( Awit
34:11-14 )

3  Magtiwala ka sa Panginoon, at gumawa ka ng mabuti; Manahan ka sa lupain, at kumain sa
Kanyang katapatan. 4 Magalak ka naman sa Panginoon, At ibibigay niya sa iyo ang nasa ng iyong
puso. ( Awit 37:3-4 )

GAWIN MO NG MABUTI! MAGTIWALA SA DIYOS.

Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?

Ibig sabihin, nilikha ng Diyos ang Kanyang ginawa upang ang Kanyang nilikha ay makagawa ng mabuti.

O mas partikular, nilikha ng Diyos ang lahat ng Kanyang ginawa upang ang kawalang-hanggan ay maging
mas mabuti!

Ang galing di ba?

3 … Dakila at kamangha-mangha ang Iyong mga gawa, Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa
lahat! (Apocalipsis 15:3)

19 Oh, pagkadakila ng iyong kabutihan, na iyong inilatag sa nangatatakot sa iyo, na iyong inihanda
sa kanila na nagsisitiwala sa iyo, sa harapan ng mga anak ng mga tao! ( Awit 31:19 )

Dakila ang kabutihan ng Diyos dahil sa inihanda Niya para sa ating pagdating.

Sa Hebreo 11:4-12,  simula kay Abel,  nalaman natin ang tungkol  sa  iba't  ibang tinawag ng Diyos  sa
Lumang Tipan. At sa pagtukoy sa kanila, pansinin kung ano ang itinuturo ng mga sumusunod na talata:

13  Ang lahat ng ito ay namatay sa pananampalataya, na hindi nakatanggap ng mga pangako,
ngunit nang makita ang mga ito sa malayo ay natitiyak ng mga ito, niyakap sila at ipinahayag na



sila ay mga dayuhan at mga manlalakbay sa lupa. 14 Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga
bagay ay malinaw na nagpapahayag na sila ay naghahanap ng sariling lupain. 15 At tunay na kung
naalaala  nila  ang  lupaing  iyon  na  kanilang  pinanggalingan,  magkakaroon  sana  sila  ng
pagkakataong makabalik.  16  Datapuwa't ngayo'y  naghahangad sila ng isang lalong mabuti, sa
makatuwid  baga'y  isang  lupain  sa  langit.  Kaya't  hindi  ikinahihiya  ng  Diyos  na  tawaging
kanilang Diyos, sapagkat naghanda Siya ng isang lungsod para sa kanila . ( Hebreo 11:13-16 )

Kaya kahit papaano mula pa noong panahon ni Abel, ang mga tao ay nagkaroon ng pananampalataya na
ang Diyos ay may plano para sa isang bagay na mas mabuti, at ang Diyos ay ang Diyos ng mga tunay na
nakauunawa  niyan.  Ang  “lungsod”  ay  ang  Bagong  Jerusalem  na  bababa  sa  lupa  mula  sa  langit
(Apocalipsis 21:2).

Ang plano ay para sa mga bagay na mapabuti.

Isaalang-alang ang sumusunod mula sa Bagong Tipan:

17  Kaya't  sa  nakakaalam na  gumawa ng  mabuti at  hindi  gumagawa  nito  ,  sa  kanya  iyon  ay
kasalanan. (Santiago 4:17)

Hindi ba't ang mga Kristiyano ay dapat gumawa ng mabuti?

Ang paggawa ng mabuti ay nagpapaganda ng mga bagay.

Mga Sinaunang Manunulat ng Simbahan sa Paggawa ng Mabuti at Pagdiyos

Ang mga naunang manunulat ng simbahan ay may ilang pang-unawa at nagbigay ng mga pahiwatig
tungkol sa layunin ng misteryo ng plano ng Diyos.

Noong ikalawang siglo  (AD) si  Polycarp ng Smyrna, na inorden ng isa o higit  pa sa orihinal  na mga
apostol, ay sumulat:

Maging masigasig tayo sa paghahangad ng mabuti (Polycarp's Letter to the Philippians, Kabanata
6)

Siya {Jesus}  ay nagtuturo ...  para sa  bunga ng walang hanggang gantimpala.  (Polycarp,  Mga
Fragment mula kay Victor ng Capua, seksyon 4)

Sa katulad na paraan, si Melito ng Sardis, na naging kahalili ni Polycarp, ay sumulat:

Binigyan ka niya ng isip na pinagkalooban ng kalayaan; Siya ay naglagay sa harap mo ng mga
bagay sa malaking bilang, upang ikaw sa iyong bahagi ay makilala ang katangian ng bawat bagay
at piliin para sa iyong sarili  ang mabuti; (Melito. A Discourse Which Was in the Presence of
Antoninus  Caesar.  In  Ante-Nicene  Fathers  by  Roberts  and  Donaldson,  Volume  8,  1885.
Hendrickson Publishers, Peabody (MA), pag-imprenta 1999, p. 755)

Ang pag-aaral na gumawa ng mabuti ay bumubuo ng pagkatao. Kapag pinili nating gawin ang mabuti,
nakakatulong tayo na pagandahin ang mga bagay.



Naunawaan ni Melito na binigyan ng Diyos ang mga tao ng kalayaang pumili at dapat nating piliin kung
ano ang mabuti.  Sa kabila  ng  pagpili  nina  Adan at  Eba na lumabag,  na  sa  esensya ay  nagdulot  ng
pagkaalipin (cf. Roma 6:16-17), ipinaliwanag ni Melito:

Ngunit ang tao, na likas na may kakayahang tumanggap ng mabuti at masama bilang lupa ng
lupa ay may kakayahang tumanggap ng mga binhi mula sa magkabilang panig, tinanggap ang
pagalit at sakim na tagapayo, at sa pamamagitan ng paghipo sa punong iyon ay lumabag sa utos,
at sumuway sa Diyos. (Melito. Ang Homiliya Sa Paskuwa ni Melito, linya 48)

Naunawaan din ni Melito na si Jesus ay bahagi ng planong iligtas tayo mula sa pagkaalipin ng kasalanan:

Ang misteryo ng paskuwa ay bago at luma, walang hanggan at temporal,  nasisira at walang
kasiraan, may kamatayan at walang kamatayan … Buweno, ang katotohanan ng bagay ay ang
misteryo ng  Panginoon ay  parehong luma at  bago … Sapagkat  sa  pamamagitan ng  tinig  ng
propesiya  na  ang  hiwaga  ng  Panginoon  ay  ipinahayag.  …Ito  ang  nagligtas  sa  atin  mula  sa
pagkaalipin tungo sa kalayaan, mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kamatayan tungo sa
buhay,  mula  sa  paniniil  tungo  sa  isang  walang  hanggang  kaharian,  at  ginawa  tayong  isang
bagong pagkasaserdote, at isang natatanging tao magpakailanman. (Melito. The Homily on the
Passover ni Melito, lines 2 ,58,61,68 )

Oo, ang kaharian ay magpakailanman, para sa kawalang-hanggan. At ito ay sa pamamagitan ng misteryo
ng propesiya—mga propesiya na hindi nauunawaan nang gaya ng nararapat sa kanila ng mga pinuno ng
relihiyon noong panahon ni Jesus—si Jesus ay ipinahayag bago Siya dumating (para sa daan-daang mga
hulang iyon, tingnan ang libreng aklat, online sa www.ccog.org na may pamagat na: Patunay na si Jesus
ang Mesiyas  ).  Ang isa pang misteryo na nauugnay sa Paskuwa ay na si  Hesus ay nagpira-piraso ng
tinapay at binigyan ang bawat isa sa mga disipulo ng isang natatanging piraso (cf. Lucas 24:30), na, para
sa  mga  taong  maayos  na  nagdidiwang  ng  Kristiyanong  Paskuwa  (na  kung  minsan  ay  tinatawag  na
Eukaristiya) ngayon, ay nakakatulong. ipakita na may kakaiba ang Diyos para sa bawat isa sa atin at lahat
tayo ay espesyal na tao.

Sinabi  ni Irenaeus ng Lyon na tinuruan siya ni Polycarp ng Smyrna. Isinulat ni Irenaeus na ang mga
Kristiyano ay  may “pag-asa  ng  pagkabuhay-muli  hanggang sa  kawalang-hanggan” (Irenaeus.  Against
Heresies, Book IV, Kabanata 18, para 5). At oo, ang binuhay-muling mga Kristiyano ay mabubuhay sa
kawalang-hanggan.

Itinuturo ng Mga Awit:

20 Ikaw, na nagpakita sa akin ng malalaki at matitinding kabagabagan, bubuhayin mo akong muli,
at iaahon akong muli mula sa kailaliman ng lupa. 21  Iyong dadagdagan ang aking kadakilaan, at
aliwin mo ako sa lahat ng dako. ( Awit 71:20-21 )

Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli (tinukoy din bilang muling pagkabuhay) ay palalakihin ng Diyos
ang kadakilaan ng Kanyang mga lingkod.

Magkano kaya?



Binanggit ni Jesus ang bahaging “kayo ay mga Diyos” (Juan 10:34) ng Awit 82:6 na isang pagtuturo na
may kaugnayan sa sukdulang pagpapadiyos sa mga taong handang mamuhay sa paraan ng Diyos.

Itinuro din ni Irenaeus na:

... walang ibang tinatawag na Diyos sa pamamagitan ng mga Kasulatan maliban sa Ama ng lahat,
at ang Anak,  at ang mga nagtataglay ng pag-aampon  (Irenaeus. Adversus haereses , Book IV,
Preface, Verse 4)

“Sinabi ko, kayong lahat ay mga anak ng Kataas-taasan, at mga diyos; ngunit mamamatay kayo
tulad  ng  mga  tao.”  Walang  alinlangan  niyang  sinasalita  ang  mga  salitang  ito  sa  mga  hindi
tumanggap ng kaloob ng pag-aampon, ngunit hinahamak ang pagkakatawang-tao ng dalisay na
henerasyon  ng  Salita  ng  Diyos,  dinadaya  ang  kalikasan  ng  tao  sa  pagsulong  sa  Diyos,  at
pinatunayan ang kanilang sarili  na hindi nagpapasalamat sa Salita ng Diyos, na naging laman
para sa kanila. Sapagka't sa layuning ito ginawang tao ang Salita ng Diyos, at Siya na Anak ng
Diyos ay naging Anak ng tao, ang taong iyon, na kinuha sa Salita, at tinanggap ang pag-aampon,
ay maaaring  maging anak ng Diyos.  .  Sapagkat sa  pamamagitan ng  walang ibang paraan ay
makakamit natin ang kawalang-kasiraan at kawalang-kamatayan, maliban kung tayo ay nagkaisa
sa kawalang-kasiraan at kawalang-kamatayan. Irenaeus. Adversus haereses , Book III, Kabanata
19, Verse 1).

Isinulat ni Apostol Juan:

2 Mga minamahal, tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, at kung ano tayo ay hindi pa nahahayag;
alam natin na kung ito ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya, sapagkat makikita natin siya
kung ano siya. (1 Juan 3:2, Darby Bible Translation)

Dahil si Jesus ay hindi pa bumabalik, ang mga Kristiyano ay hindi pa nagbabago upang maging katulad
Niya—ngunit ang pagbabago ay bahagi ng plano (cf. 1 Mga Taga-Corinto 15:50-53). May ilang misteryo
pa  rin  sa  kung  ano  ang  magiging  hitsura  natin  (1  Corinto  13:12),  ngunit  ang  plano  ng  Diyos  ay
nagsasangkot ng pagpapadiyos (Roma 8:29; Gawa 17:29; Mateo 5:48; Efeso 3:14-19; Malakias 2 :15).

Noong unang bahagi ng ikalawang siglo, isinulat ni Ignatius ng Antioch:

Sapagka't  hindi  ko  ibig  na  kumilos  sa  inyo  bilang  isang  kalugud-lugod  sa  tao,  kundi  bilang
kalugud-lugod sa Diyos, gaya rin naman na kayo ay nakalulugod sa Kanya. Sapagkat hindi na rin
ako  magkakaroon  ng  [isa  pang]  pagkakataong  makamit  ang  Diyos  ...  na  may  karapatan  sa
karangalan ng isang mas mabuting gawain … Mabuting ituro mula sa mundo ang Diyos, upang
ako ay  makabangon muli  sa  Kanya.  ...  Pahintulutan  akong  maging  pagkain  ng  mabangis  na
hayop, na sa pamamagitan ng kaninong instrumento ay ipagkakaloob sa akin na makamit ang
Diyos ... Ninanais ko ang inumin ng Diyos, ang Kanyang dugo, na walang kasiraang pag-ibig at
buhay na walang hanggan. (Ignatius. Liham sa mga Romano, Kabanata 2,4).

Siya  ang  pintuan  ng  Ama,  kung  saan  pumasok  si  Abraham,  at  Isaac,  at  Jacob,  at  ang  mga
propeta, at ang mga apostol, at ang Simbahan. Ang lahat ng ito ay para sa kanilang layunin na
makamit ang pagkakaisa ng Diyos (Ignatius. Liham sa mga Taga-Roma, Kabanata 9).



Kaya, itinuro ni Ignatius na ang layunin para sa bayan ng Diyos ay pagpapadiyos at gumawa ng mas
mabuti, walang hanggan, gawain.

Nang maglaon noong ikalawang siglo, isinulat ni Theophilus ng Antioch:

Sa  mga  taong  sa  pamamagitan  ng  matiyagang  pagpapatuloy  sa  paggawa  ng  mabuti  ay
naghahangad ng kawalang-kamatayan, bibigyan Niya ng buhay na walang hanggan, kagalakan,
kapayapaan, kapahingahan, at kasaganaan ng mabubuting bagay, na hindi nakita ng mata, ni
narinig ng tainga, ni pumasok man sa puso ng tao. magbuntis. (Theophilus. To Autolycus, Book I,
Kabanata 14)

Kaya't din, nang ang tao ay nabuo sa mundong ito, ito ay mystically nakasulat sa Genesis, na
para bang siya ay dalawang beses na inilagay sa Paraiso; upang ang isa ay natupad nang siya ay
ilagay doon, at ang ikalawa ay matutupad pagkatapos ng pagkabuhay na maguli at paghuhukom.
Sapagkat  tulad  ng  isang  sisidlan,  kapag  ito  ay  nabuo  ay  may  ilang  kapintasan,  ay  muling
hinuhubog o ginawang muli, upang ito ay maging bago at buo; gayon din ang nangyayari sa tao
sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagka't sa anumang paraan o sa iba ay nasira siya, upang
siya'y bumangon nang buo sa pagkabuhay na maguli; Ang ibig kong sabihin ay walang batik, at
matuwid, at walang kamatayan. ...

Sapagkat kung ginawa Niya siyang walang kamatayan mula pa sa simula, gagawin Niya siyang
Diyos ... upang kung siya ay kiling sa mga bagay ng kawalang-kamatayan, na tinutupad ang utos
ng Diyos,  siya  ay  tatanggap  bilang  gantimpala  mula  sa  Kanya ng  kawalang-kamatayan,  at
magiging Diyos  ... Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng batas at mga banal na kautusan; at ang
bawat  isa  na  nag-iingat  ng  mga  ito  ay  maaaring  maligtas,  at,  sa  pagtatamo  ng  muling
pagkabuhay,  ay  maaaring  magmana  ng  kawalang-kurapsyon  (Theophilus  of  Antioch.  To
Autolycus, Book 2, Chapters 26, 27, p. 105).

siya  na  kumikilos  nang matuwid  ay  makakatakas  sa  mga walang  hanggang  kaparusahan,  at
iisiping karapatdapat sa walang hanggang buhay mula sa Diyos. (Theophilus. To Autolycus, Book
II, Kabanata 34)

Ngunit ang mga sumasamba sa walang hanggang Diyos, Sila ay magmamana ng buhay na walang
hanggan, (Theophilus. To Autolycus, Book II, Chapter 36)

At natutunan natin ang isang banal na batas; ngunit mayroon tayong tagapagbigay ng batas Siya
na talagang Diyos, na nagtuturo sa atin na kumilos nang matuwid, at maging banal, at gumawa
ng mabuti. (Theophilus. To Autolycus, Book III, Kabanata 9)

Kaya, itinuro ni Theophilus ang pagpapadiyos at paggawa ng mabuti para sa mga tunay na Kristiyano.

Noong ikatlong siglo, ang santo ng Romano Katoliko at si Obispo Hippolytus ng Roma ay sumulat:

Ang Ama ng kawalang-kamatayan ay nagpadala ng walang kamatayang Anak at Salita sa mundo,
na dumating sa tao upang hugasan siya ng tubig at ng Espiritu; at Siya, na muling ipinanganak sa
atin sa kawalang-kasiraan ng kaluluwa at katawan, ay hiningahan tayo ng hininga (espiritu) ng
buhay, at  binigyan tayo ng isang hindi  nasisira na malawak. Kung, samakatuwid, ang tao ay



naging  walang  kamatayan,  siya  rin  ay  magiging  Diyos.  At  kung  siya  ay  ginawang  Diyos  sa
pamamagitan ng tubig at ang Banal na Espiritu pagkatapos ng pagbabagong-buhay ng layer siya
ay matatagpuan din na kasamang tagapagmana ni  Kristo pagkatapos ng muling pagkabuhay
mula sa mga patay (Hippolytus. The Discourse on the Holy Theophany, Chapter 8). 

Sapagkat, sa pamamagitan ng pag-unlad sa kabanalan, at pagkamit sa mas mabubuting bagay,
“pag-abot sa mga bagay na nauna,” {Filipos 3:13, KJV} ayon sa salita ng pinagpalang Pablo, tayo
ay patuloy na umaangat sa mas mataas na kagandahan. Ang ibig kong sabihin, gayunpaman,
siyempre, ay espirituwal na kagandahan, upang sa atin din ay masasabing, "Lubos na ninanais ng
Hari ang iyong kagandahan." (Hippolytus. Mga Fragment mula sa Scriptural Commentaries ni
Hippolytus)

Kaya, itinuro ni Hippolytus ang pagpapadiyos at ang mga Kristiyano, sa pamamagitan ng pag-unlad sa
kabutihan, ay nakakamit ng mas mahusay na mga bagay.

Noong ika -4 na siglo, itinuro ng Greco-Roman saint at Bishop Ambrose ng Milan:

Pagkatapos ay  naglihi  ang isang Birhen,  at  ang Salita  ay  naging  laman upang ang laman ay
maging Diyos (Ambrose ng Milan. Tungkol sa Birhen (Aklat I, Kabanata 11).

Noong ika -4 na siglo, sumulat ang santo ng Greco-Orthodox at Bishop John Chrysostom:

... ang tao ay maaaring maging Diyos, at isang anak ng Diyos. Sapagkat mababasa natin, “Sinabi
ko, Kayo ay mga diyos, at kayong lahat ay mga anak ng Kataas-taasan” (John Chrysostom. Homily
32 on the Acts of the Apostles).

Ang pagpapadiyos ay naunawaan na isang layunin para sa mga tao mula pa noong panahon ni Jesus.

Misteryo ng Lahi?

Ang mga tao ay may iba't ibang kulay, hugis, at anyo.

Walang lahi ang nakahihigit sa ibang lahi.

Maraming tao ang naninirahan sa mga bansa kung saan nangingibabaw ang kanilang lahi. Natututo sila 
ng iba't ibang aral.

Ang ilang mga tao ay naninirahan sa mga bansa kung saan ang kanilang lahi ay lubos na nadidiskrimina. 
Natututo sila ng iba't ibang aral.

Ang ilan ay isang timpla ng higit sa isang lahi. Natututo sila ng iba't ibang aral.

Ang ilang mga tao ay nakatira sa mga bansang mas tumatanggap ng maraming lahi. Natututo sila ng iba't
ibang aral.

At may mga pagkakaiba-iba sa mga senaryo na iyon, na bahagyang nagreresulta sa pag-aaral ng iba't 
ibang mga aralin.



Lahat tayo ay nagmula kina Adan at Eva (Genesis 3:20), at pagkatapos ay sa mga inapo ng anak ni Noe at 
ng kanilang mga asawa.

Habang may mga hominid ng iba't ibang uri bago sina Adan at Eva, lahat ng modernong tao ay nagmula 
kay Adan at Eba–kaya, oo, lahat tayo ay bahagi ng sangkatauhan, mula sa pamilya nina Adan at Eva.

Binanggit sa Bagong Tipan ang “misteryo sa mga Gentil” (Colosas 1:27).

Ang unang lugar na nakatagpo natin sa terminong Gentiles ay nasa Genesis 10 kung saan nagpapakita na
pagkatapos ng baha, ang mga anak ni Noe ay nagkaroon ng mga anak at lumipat sa iba't ibang lugar at 
naging mga ninuno ng iba't ibang lahi at maraming etnikong grupo.

Mula sa pananaw ng kaligtasan, walang pagkakaiba sa pagitan ng Hudyo o Hentil, Israelita o hindi 
Israelita (Colosas 3:9-11), “sapagkat walang pagtatangi sa Diyos” (Roma 2:11). “Darating sila mula sa 
silangan at kanluran, mula sa hilaga at timog, at uupo sa kaharian ng Diyos” (Lucas 13:29).

Iyon ay sinabi, bakit ang mga varieties?

Well, iyon ay may posibilidad na magresulta sa mga tao na may iba't ibang hanay ng karanasan.

Ngunit ano ang tungkol sa mga indibidwal, hindi lamang mga hanay ng mga tao?

Isinasaalang-alang ng plano ng Diyos ang LAHAT ng iyong mga indibidwal na karanasan ( Galacia 6:7-8; 
Hebreo 6:10; Awit 33:11-15 ).

Binanggit ng Bibliya na tulad ng katawan ay may mga bahagi tulad ng mga kamay at mga mata at mga 
bahagi para sa pang-amoy, pandinig, at iba pang mga bagay ang lahat sa katawan ay may tungkulin:

14 Sapagka't sa katunayan ang katawan ay hindi isang sangkap kundi marami.

15 Kung sasabihin ng paa, "Dahil hindi ako kamay, hindi ako bahagi ng katawan," hindi ba ito 
bahagi ng katawan? 16 At kung sasabihin ng tainga, "Dahil hindi ako mata, hindi ako bahagi ng 
katawan," hindi ba ito bahagi ng katawan? 17 Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang
pandinig? Kung ang kabuuan ay pandinig, saan ang amoy? 18 Datapuwa't ngayon ay inilagay ng 
Dios ang mga sangkap, bawa't isa sa kanila, sa katawan ayon sa kaniyang ibig. 19 At kung silang 
lahat ay iisang sangkap, saan naroroon ang katawan?

20 Datapuwa't ngayo'y tunay na mayroong maraming mga sangkap, gayon ma'y isang katawan. 21 

At hindi masasabi ng mata sa kamay, "Hindi kita kailangan"; ni muli ang ulo sa paa, "Hindi kita 
kailangan." 22 Hindi, higit pa, yaong mga sangkap ng katawan na tila mas mahina ay 
kinakailangan. 23 At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating hindi gaanong marangal, 
ay pinagkakalooban natin ng higit na karangalan; at ang ating mga bahaging hindi nakikita ay 
may higit na kahinhinan, 24 ngunit ang ating mga bahaging nakikita ay hindi nangangailangan. 
Datapuwa't binuo ng Dios ang katawan, na binigyan ng higit na karangalan ang bahaging kulang 
nito, 25 upang huwag magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa katawan, kundi upang ang mga 
sangkap ay magkaroon ng gayon ding pagmamalasakit sa isa't isa. ( 1 Corinto 12:14-26 )



Pansinin na ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng mga pagkakaiba ay upang magkaroon tayo ng 
parehong pangangalaga sa isa pa–ibig sabihin, ang mga pagkakaiba ay nilayon upang tulungan tayong 
magbigay ng pagmamahal sa iba't ibang paraan.

Ngayon, maaaring sabihin ng ilan na mas mahirap mabuhay kung ikaw ay isang tiyak na lahi, taas, mas 
mahina, atbp.

At sa ilang mga paraan iyon ay totoo.

Gayunpaman, ito ay bahagi ng plano:

27 Ngunit pinili ng Diyos ang mga kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain ang marurunong, 
at pinili ng Diyos ang mahihinang bagay ng sanglibutan upang hiyain ang mga bagay na 
makapangyarihan; ( 1 Corinto 1:27 )

Ginawa ng Diyos ang mga tao na may iba't ibang kulay, hugis, atbp. upang maging bahagi ng iisang 
katawan (Roma 12:4-5; 1 Corinto 12:12-14).

Lahat ay magkakaroon ng pagkakataon para sa kaligtasan.

Ang lahat ng tumatanggap sa alok na iyon ay makakapagbigay ng pagmamahal sa isang natatanging 
paraan upang gawing mas mabuti ang kawalang-hanggan para sa kanilang sarili at sa lahat—ang 
pagkakaroon ng iba't ibang lahi, etnisidad, at hitsura sa panahong ito ay makakatulong sa darating na 
panahon ng kawalang-hanggan na maging mas mabuti kaysa sa kung hindi man. mayroon.

Magtrabaho para Gumawa ng Mabuti

Isinulat  ni  Solomon  na  dapat  isaalang-alang  ng  mga  tao  ang  gawain  ng  Diyos  (Eclesiastes  7:13).
Maraming tao ang hindi nauunawaan ang gawain ng Diyos o isinasaalang-alang ito ng mabuti - ngunit
dapat nila (cf. Mateo 6:33). May isang gawaing dapat gawin ngayon upang suportahan (Mateo 24:14,
28:19-20; Roma 9:28; 2 Corinto 9:6-8; Apocalipsis 3:7-10). At iyon ay mabuting gawin (cf. 2 Corinto 9:6-
14; Pahayag 3:7-13).

Mahigit dalawang dosenang beses (NKJV) partikular na sinasabi  ng Bibliya na “gumawa ng mabuti.”
Gumagawa tayo ng mabuti sa pamamagitan ng pagtatrabaho upang makatulong sa iba. Gumagawa tayo
ng mabuti sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa (Mateo 22:37-39)—sa ibang tao.

Ang mga Kristiyano ay dapat suportahan ang gawain ng Diyos upang maabot ang iba (Mateo 24:14,
28:19-20; Roma 10:15, 15:26-27).

Ang layunin ng trabaho ay pagandahin ang mga bagay:

5 Ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan, (Kawikaan 21:5a)

23 Sa lahat ng paggawa ay may pakinabang, (Kawikaan 14:23)

23 Sa lahat ng paggawa ay may pakinabang (Kawikaan 14:23, Young's Literal Translation)



Ang pagtatrabaho ay dapat magbigay ng benepisyo (bentahe) sa lahat.

Sumulat si Apostol Pablo:

12 Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong palagi kayong nagsisisunod, hindi lamang sa aking
harapan, kundi ngayon higit pa sa aking kawalan, gawin ninyo ang inyong sariling kaligtasan na
may takot at panginginig; 13  Sapagka't ang Diyos ang gumagawa sa inyo kapwa sa pagnanais at
paggawa para sa kanyang mabuting kaluguran. (Filipos 2:12-13)

Dapat tayong magtrabaho para sa ikabubuti ng Diyos—na dagdagan ang pag-ibig at gawing mas mabuti
ang kawalang-hanggan.

May trabaho ang Diyos para sa bawat isa sa atin:

15 Ikaw ay tatawag, at ako ay sasagot sa iyo; Iyong nanaisin ang gawa ng iyong mga kamay. ( Job
14:15 )

IKAW din, ay gawa ng mga kamay ng Diyos! Siya ay may plano para sa iyo at ito ay nagsasangkot sa
paggawa mo ng isang gawain upang makatulong na mapabuti ang kawalang-hanggan.

Ang manunulat na si Maria Popova ay gumawa ng sumusunod na obserbasyon:

Ang misteryo ng kung bakit ikaw at ang iyong sarili sa pagkabata ay parehong tao sa kabila ng
mga pagbabago sa buhay ay, pagkatapos ng lahat, ang isa sa mga pinaka-kagiliw-giliw na tanong
ng pilosopiya. (Popova M. Grace Paley on the Art of Growing Older. Brain Pickings, Setyembre 3,
2015)

Bagaman ito ay isang misteryo sa marami, ito ay hindi isang misteryo sa Diyos. Nakikipagtulungan ang
Diyos sa ating lahat para tulungan tayong maging pinakamahusay sa abot ng ating makakaya. Pati na rin
ang pagtulong sa iba.

Isaalang-alang na ang dahilan upang mag-imbento ng mga bagay ay karaniwang upang gawing mas
mahusay ang mga bagay.

Ang dahilan kung bakit "imbento" ng Diyos ang mga tao ay upang gawing mas mabuti ang kawalang-
hanggan.

Sina Pablo at Bernabe ay nagsabi:

18 Kilala ng Diyos mula sa kawalang-hanggan ang lahat ng Kanyang mga gawa. ( Gawa 15:18 )

Nilikha ng Diyos ang mga tao at inilagay sila sa mundong ito bilang bahagi ng Kanyang plano para sa
mabuting gawain:

8  Sapagka't  sa biyaya kayo'y naligtas  sa  pamamagitan ng  pananampalataya,  at  ito'y  hindi  sa
inyong  sarili;  ito  ay  kaloob  ng  Dios,  9  hindi  sa  mga  gawa,  upang  ang  sinoman  ay  huwag



magmapuri. 10  Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting
gawa, na inihanda ng Dios nang una pa upang ating lakaran. ( Efeso 2:8-10 )

lahat ng tao?

Lahat ng tumatanggap sa plano ng Diyos ay gagawing mas mabuti ang kawalang-hanggan. At iyan ang
lahat ng nabuhay maliban sa mga hindi nababagong masasama (para sa higit pang mga detalye tungkol
diyan, tingnan ang aming libreng online na aklat:  Pangkalahatang Alok ng Kaligtasan, Apokatastasis:
Maililigtas  ba  ng  Diyos  ang  mga  nawawala  sa  darating  na  panahon?  Daan-daang  mga  banal  na
kasulatan ang naghahayag ng plano ng Diyos ng kaligtasan ).

Ipinahayag ni Jesus na mayroong isang lugar para sa bawat isa sa atin:

1  “Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Sumasampalataya ka sa Diyos; maniwala ka rin sa
Akin. 2  Sa bahay ng Aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na
aalis ako upang ipaghanda kayo ng isang lugar? 3  At kung ako'y yumaon at maghanda ng isang
dako para sa inyo, ako ay babalik at tatanggapin ko kayo sa Aking harapan, upang kayo rin ay
maroon kung saan ako naroroon. (Juan 14:1-3, BSB)

Ang  isang  lugar  para  sa  IYO  ay  nangangahulugan  na  si  Hesus  ay  nangangako  ng  isang  lugar  na
pinakamainam para sa iyo. Para sa iyong kakayahan. Huwag mag-alala na hindi ka maaaring maging
isang masaya at nag-aambag na miyembro ng Kaharian ng Diyos. Ang Diyos ay tapat upang tapusin ang
gawain na sinimulan Niya sa iyo (cf. Filipos 1:6).

Ang plano ng Diyos para sa mga tao ay mananatili magpakailanman:

14 Alam kong anuman ang gawin ng Diyos, ito ay magiging magpakailanman. ( Eclesiastes 3:14 )

Ipinakikita ng Bibliya na si Jesus, Mismo, ay naparito upang gawing mas mabuti ang mga bagay:

6 ... Siya rin ang Tagapamagitan ng isang mas mabuting tipan, na itinatag sa mas mabuting mga
pangako. (Hebreo 8:6)

Ang mga Kristiyano ay may pag-asa para sa ikabubuti—at ito ay dapat na nakaaaliw:

19 ... mayroong pagdadala ng isang mas mabuting pag-asa, na sa pamamagitan nito ay lumalapit
tayo sa Diyos. (Hebreo 7:19)

13  Datapuwa't  hindi  ko  ibig  na  hindi  ninyo  maalaman,  mga  kapatid,  ang  tungkol  sa  mga
nangatutulog,  upang  kayo'y  huwag  mangagdalamhati  gaya  ng  iba  na  walang  pag-asa.  14

Sapagka't kung tayo'y naniniwala na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman
dadalhin ng Dios ang mga natutulog kay Jesus na kasama niya.

15  Sapagka't ito ay sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong
nangabubuhay  at  nangananatili  hanggang  sa  pagparito  ng  Panginoon  ay  hindi  sa  anomang
paraan mauuna sa mga nangatutulog. 16 Sapagka't ang Panginoon din ang bababa mula sa langit
na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Dios. At ang mga patay kay



Kristo ay unang mabubuhay. 17 Kung magkagayon, tayong nangabubuhay at natitira ay aagawing
kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon ay
palagi tayong makakasama ng Panginoon.  18  Kaya't aliwin ang isa't isa sa mga salitang ito. ( 1
Tesalonica 4:13-18 )

34  ... na nalalaman ang inyong sarili na magkaroon ng isang mas mabuti at matibay na pag-aari.
( Hebreo 10:34 , Berean Literal na Bibliya)

Nilikha ng Diyos ang lahat ng Kanyang ginawa upang ang kawalang-hanggan ay maging mas mabuti. Ito
ay magiging mas mabuti magpakailanman (cf. Jeremiah 32:38-41).

Ang paggawa ng mga bagay na mas mabuti para sa atin ay nakalulugod sa Diyos, na mas mabuti rin. At
oo, maaaring malugod ang Diyos (cf. Hebreo 11:5, 13:16; 1 Pedro 2:19-20, NLT)--hindi ba't mas mabuti
rin iyon para sa Diyos?

Nilikha ng Diyos ang Kanyang ginawa upang maging mas mabuti ang kawalang-hanggan.

Iyon ang dahilan kung bakit nilikha Niya ang sansinukob at iyon ang dahilan kung bakit nilikha Niya ang
mga lalaki at babae.

Kasama sa plano ng Diyos ang lahat ng makikinig sa Kanyang panawagan sa panahong ito (tingnan din:
Tinatawag Ka ba ng Diyos? ) at iba pa sa darating na panahon (tingnan din ang libreng online na aklat:
Pangkalahatang Alok ng Kaligtasan. Apokatastasis: Maililigtas ba ng Diyos ang mga nawawala sa isang
panahon na darating? Daan-daang mga banal na kasulatan ang naghahayag ng plano ng kaligtasan ng
Diyos ).

Kailangang maunawaan ng mga Kristiyano na ang kanilang indibidwal na bahagi  ay pagandahin ang
kawalang-hanggan.

Ngunit ito ay DAPAT gawin sa paraan ng Diyos.

12  May daan na tila  matuwid sa  tao,  nguni't  ang wakas niyaon ay  ang daan ng kamatayan.
( Kawikaan 14:12; 16:25 )

May mga taong nag-iisip na pinapabuti nila ang mundo sa maraming paraan. At hangga't naaayon ito sa
mga paraan ng Diyos, sana ay ganoon.

Gayunpaman, may mga taong nag-iisip na pinapabuti nila ang mundo kapag nagprotesta sila pabor sa
mga karapatan sa pagpapalaglag at iba't ibang anyo ng imoralidad na tinuligsa ng Bibliya.

May  mga  taong  nag-iisip  na  ginagawa  nilang  mas  mabuti  ang  mundo  kapag  itinataguyod  nila  ang
paganong mga gawi bilang mabuti.

Nakalulungkot, karamihan sa mga tao ay humihikayat sa kanilang sarili at nagtitiwala sa pananaw ng iba,
mas  lumang  mga  tradisyon,  kanilang  mga  hangarin,  at/o  kanilang  puso  sa  Bibliya.  Gayunpaman,
nagbabala ang kasulatan:



9 “Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay, At totoong masama; Sino ang makakaalam
nito? 10 Ako, ang Panginoon, ay sumisiyasat sa puso, aking sinusubok ang pagiisip, Sa makatuwid
baga'y upang bigyan ang bawa't tao ayon sa kaniyang mga lakad, Ayon sa bunga ng kaniyang
mga gawa. (Jeremias 17:9-10)

Mayroon ka bang pusong handang gawin ang mga bagay sa paraan ng Diyos?

Talaga? talaga?

Sana gawin mo.

Bagama't nais ng Diyos na gumawa ng mabuti ang mga tao, ang mga may mapanlinlang na puso ay hindi
gumagawa nito:

20  Siyang may magdaraya na puso ay hindi nakasusumpong ng mabuti, at siyang may suwail na
dila ay nahuhulog sa kasamaan. ( Kawikaan 17:20 )

Kahit na ang mga bagay ay mukhang mahirap sa pisikal na pananaw, magtiwala sa Diyos:

9 Oh, matakot sa Panginoon, kayong mga banal niya! Walang gusto sa mga may takot sa Kanya. 10

Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagdurusa sa gutom; Ngunit ang mga naghahanap sa
Panginoon ay hindi magkukulang ng anumang mabuting bagay. ( Awit 34:9-10 )

31 “Kaya't huwag kayong mag-alala, na magsasabi, 'Ano ang aming kakainin?' o 'Ano ang iinumin
natin?'  o 'Ano ang isusuot  natin?'  32  Sapagka't  pagkatapos ng  lahat  ng mga bagay na ito  ay
hinahanap ng mga Gentil. Sapagkat alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat
ng  mga  bagay  na  ito.  33  Datapuwa't  hanapin  muna  ang  kaharian  ng  Dios  at  ang  kaniyang
katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. 34 Kaya't huwag kayong mag-
alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili nitong mga bagay. Sapat na
para sa araw ay ang sarili nitong problema. ( Mateo 6:31-34 )

Upang mapakinabangan ang iyong potensyal para sa iyong sarili at sa iba, magtiwala sa Diyos at gawin
Siya bilang iyong tagapayo sa paggawa ng desisyon:

5  Tumiwala  ka  sa  Panginoon  ng  buong  puso  mo,  at  huwag  kang  manalig  sa  iyong  sariling
kaunawaan; 6 Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at kaniyang ituturo ang iyong mga
landas.  7  Huwag kang maging  pantas  sa  iyong  sariling  mga mata;  Matakot  sa  Panginoon at
lumayo  sa  kasamaan.  8  Magiging  kalusugan  sa  iyong  laman,  at  lakas  sa  iyong  mga  buto.
( Kawikaan 3:5-8 )

Huwag maging masyadong matalino sa iyong sariling mga mata na hindi ka lubos na magtitiwala sa
Diyos.

Magiging mas mabuting magtiwala ka sa Diyos.

Magtrabaho at suportahan ang gawain ng Diyos upang maabot ang iba.





6. Mayroong Pangmatagalang Plano

Ngayon ang Diyos ay “ang Mataas at Matayog na nananahan sa kawalang-hanggan, na ang pangalan ay
Banal” (Isaias 57:15).

Ang mga Kristiyano,  bilang mga tagapagmana ng  Diyos  ngayon at  literal  na  mga  anak  ng  Diyos  na
luluwalhatiin kasama Niya sa malapit na hinaharap (Roma 8:16-17), ay gagawin din ang parehong bagay.
Ang mga Kristiyano ay mananahan sa kawalang-hanggan (bagaman, hindi katulad ng Diyos, lahat tayo ay
magkakaroon ng simula).

Ang Diyos, Mismo, ay may mahabang planong nasa isip:

20  Sapagka't ang sangnilikha ay sumailalim sa walang kabuluhan, hindi sa kusa, kundi dahil sa
kaniya na nagpasuko nito sa pag-asa; 21  Sapagka't ang nilalang din naman ay maliligtas mula sa
pagkaalipin ng kabulukan tungo sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Dios.  22  Sapagka't
nalalaman natin na ang buong sangnilikha ay humahagulgol at naghihirap nang magkakasama sa
panganganak  hanggang  ngayon.  23  Hindi  lamang  iyan,  kundi  tayo  naman na  mayroong  mga
unang bunga ng Espiritu, maging tayo sa ating sarili ay dumadaing sa ating sarili, na naghihintay
ng pagkukupkop, ang katubusan ng ating katawan. 24 Sapagka't tayo ay naligtas sa pag-asang ito,
ngunit ang pag-asa na nakikita ay hindi  pag-asa; dahil  bakit umaasa pa rin ang isang tao sa
kanyang nakikita? 25  Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ito nang
may pagtitiyaga. ( Roma 8:20-25 )

Alam ng Diyos na magkakaroon ng mga paghihirap sa Kanyang nilikha, ngunit mayroon Siyang plano.

Pansinin ang tatlong salin ng Jeremias 29:11:

11  Sapagkat  alam  ko  ang  mga  plano  ko  para  sa  iyo,  sabi  ng  Panginoon,  “mga  planong
magpapaunlad sa iyo at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at
kinabukasan. (Jeremias 29:11, NIV)

11 Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pagiisip
ng kapayapaan,  at  hindi  ng  kapighatian,  upang bigyan kayo ng wakas at  pagtitiis.  (Jeremias
29:11, Douay-Rheims)

11 Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo,” sabi ni Yahweh. “Ang mga ito ay mga plano
para sa kabutihan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa.
(Jeremias 29:11, New Living Translation)

Sinipi ng ilan ang Jeremias 29:11 bilang patunay na may plano ang Diyos para sa kanila. At habang ang
Diyos ay may plano para sa lahat, marami ang may posibilidad na hindi isaalang-alang ang talatang iyon
sa konteksto.

Pansinin kung ano ang itinuturo ng Bibliya:

11 Sapagka't nalalaman ko ang mga pagiisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pagiisip
ng kapayapaan, at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa.  12  Kung



magkagayo'y tatawag kayo sa Akin at yumaon at mananalangin sa Akin, at didinggin ko kayo. 13

At ako'y inyong hahanapin, at ako'y inyong masusumpungan, pagka inyong hahanapin ako ng
inyong buong puso. 14 Ako ay masusumpungan mo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik ka mula
sa iyong pagkabihag; Pisanin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at mula sa lahat ng lugar kung
saan ko kayo itinaboy,  sabi  ng  Panginoon,  at  dadalhin  ko kayo sa  lugar  kung saan ko kayo
dadalhin na bihag. (Jeremias 29:11-14)

Pansinin na ang plano ay pagpapatapon. Upang maging isang manlalakbay, upang maging isang pilgrim.
Kaya, tayong mga mananampalataya ay hindi dapat magtaka na hindi tayo palaging nababagay. Isaalang-
alang din ang isinulat ni Apostol Pedro:

9  Datapuwa't  kayo'y  isang  lahing  hirang,  isang  maharlikang  pagkasaserdote,  isang  banal  na
bansa, ang kaniyang sariling natatanging bayan, upang inyong maipahayag ang mga kapurihan
niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kaniyang kamangha-manghang liwanag; 10

na noon ay hindi isang bayan ngunit ngayon ay mga tao ng Diyos, na hindi nagkamit ng awa
ngunit ngayon ay nagkamit ng awa.

11  Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga taga ibang lupa at mga manlalakbay,
lumayo kayo sa mga pita ng laman na nakikipagdigma laban sa kaluluwa, 12 Na ang inyong paggawi
ay marangal  sa  gitna ng mga Gentil,  upang kapag sila'y  magsalita laban sa  inyo bilang mga
manggagawa  ng  kasamaan,  ay  sa  pamamagitan  ng  inyong  mabubuting  gawa  na  kanilang
nakikita, luwalhatiin ang Diyos sa araw ng pagdalaw. ( 1 Pedro 2:9-12 )

17 Sapagkat ang panahon ay dumating na para sa paghuhukom na magsimula sa bahay ng Diyos;
at kung ito ay magsisimula sa atin muna, ano ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa
ebanghelyo  ng  Diyos?  18 Ngayon  "  Kung  ang  matuwid  ay  bahagya  nang  maliligtas,  Saan
magpapakita ang masama at ang makasalanan?" ( 1 Pedro 4:17-18 )

28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng
mga umiibig sa Dios, sa mga tinawag ayon sa kaniyang layunin. (Roma 8:28)

Minsan nalilito tayo, ngunit isaalang-alang ang itinuturo ng banal na kasulatan:

24  “Turuan mo ako, at pipigilan ko ang aking dila; Ipaunawa sa akin kung saan ako nagkamali.
( Job 6:24 )

8  "Sapagka't ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay
aking mga daan," sabi ng Panginoon. 9 “Sapagkat kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa
sa lupa, gayon ang Aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang Aking mga
pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. (Isaias 55:8-9)

Maniwala at unawain na ang Diyos ay may plano at hindi nagkakamali. Magkaroon ng pananampalataya
(tingnan din ang aming libreng online na buklet:  Pananampalataya para sa mga Tinawag at Pinili ng
Diyos ).

Magiging mas mahusay ka dahil sa mga paghihirap na iyon kung magtitiwala ka sa Diyos (Hebreo 12:5-
11; Kawikaan 3:5-8). At kung kayo ay tinawag, pinili, at tapat sa panahong ito (Apocalipsis 17:14), kayo



ay maghahari sa lupa bilang mga hari at mga saserdote (Apocalipsis 5:10) kasama ni Jesus sa panahon ng
milenyo (Apocalipsis 20:4-6). . Magagawa mong ituro sa mga tao ang paraan upang mamuhay nang mas
mabuti upang matulungan sila sa milenyo at sa Huling Dakilang Araw (cf. Isaiah 30:21).

Unawain na kapwa ang Ama at Anak ay nagdurusa sa mga kasalanan ng sangkatauhan (cf. Genesis 6:5-
6), at sa pamamagitan ng pagdurusa na ginawa ni Jesus na mamatay para sa ating mga kasalanan (cf. 1
Pedro 4:1). Si Jesus ay kusang-loob na inilagay ang Kanyang sarili  sa pamamagitan nito (Juan 10:18),
ngunit ginawa ito upang mapabuti ang kawalang-hanggan.

May mga aral  na kailangan nating matutunan sa buhay na ito upang mabuo ang uri ng karakter na
tutulong sa atin na mapabuti ang kawalang-hanggan.

1  Kaya't, palibhasa'y inaring-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ay mayroon tayong
kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo,  2  na sa pamamagitan din
niya ay mayroon tayong pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na ating
kinatatayuan, at nagagalak sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Dios.  3  At hindi lamang iyan, kundi
tayo rin ay nagmamapuri sa mga kapighatian, sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga
ng pagtitiis; 4 at tiyaga, pagkatao; at karakter, pag-asa. ( Roma 5:1-4 )

5 Datapuwa't dahil din dito, na ibigay ang buong pagsisikap, idagdag sa inyong pananampalataya
ang kagalingan, sa kagalingan ng kaalaman, 6 sa kaalaman ng pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa
sarili pagtitiyaga, sa pagtitiyaga ang kabanalan,  7  sa kabanalan ng kabaitang pangkapatid, at sa
kabaitang kapatid na pag-ibig. . 8 Sapagka't kung ang mga bagay na ito ay sa inyo at sumasagana,
kayo ay hindi magiging baog o hindi mabunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. ( 2
Pedro 1:5-8 )

Maaaring hindi mo akalain na nakikinabang ka sa mga paghihirap at pagsubok, ngunit kung ikaw ay isang
Kristiyano, dapat.

Pansinin ang isang bagay na isinulat ng yumaong Herbert W. Armstrong:

BAKIT inilagay ng Diyos na Lumikha ang TAO sa lupa? Para sa pinakamataas na layunin ng Diyos
sa  pagpaparami  ng  kanyang  sarili--muling  likhain  ang  kanyang  sarili,  na  para  bang,  sa
pamamagitan ng pinakamataas na layunin ng paglikha ng matuwid na banal na katangian sa huli
sa milyun-milyong hindi  mabilang na ipinanganak at isinilang na mga anak na magiging mga
nilalang ng Diyos, mga miyembro ng pamilya ng Diyos. Dapat pabutihin ng tao ang pisikal na lupa
gaya ng ibinigay ng Diyos sa kanya, tinatapos ang paglikha nito (na sadyang tinanggihan ng mga
nagkasalang anghel) at, sa paggawa nito, upang IBALIK ANG PAMAHALAAN NG DIYOS, kasama
ang DAAN ng buhay ng Diyos; at higit pa, sa mismong prosesong ito PAGTAPOS NG PAGLIKHA
NG TAO sa pamamagitan ng pag-unlad ng banal,  matuwid na KATANGIAN ng Diyos, na may
sariling pagsang-ayon ng tao. Kapag ang sakdal at matuwid na katangiang ito ay naitanim sa tao,
at ang tao ay nagbalik-loob mula sa mortal na laman tungo sa imortal na espiritu, kung gayon ay
darating ang HINDI KApanipaniwalang POTENSYAL NG TAO--ang tao ay ISINILANG SA banal na
PAMILYA ng Diyos, na ibinabalik ang pamahalaan ng Diyos sa lupa, at pagkatapos ay makilahok
sa pagkumpleto ng PAGLIKHA sa buong walang katapusang kalawakan ng UNIVERSE! … Ang
Diyos  ay  dapat  na  muling  ginawa  ang  KANYANG  SARILI  nang  milyun-milyong  ulit!  Kaya,  sa
ikaanim na araw ng linggo ng muling paglikha, sinabi ng Diyos (Elohim), “Lalangin natin ang tao



ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis” (Gen. 1:26). Ang tao ay ginawa upang magkaroon
(sa kanyang pagsang-ayon) ng isang espesyal na kaugnayan sa kanyang Maylikha! Siya ay ginawa
sa anyo at anyo ng Diyos. Binigyan siya ng espiritu (essence in form) para gawing posible ang
relasyon (Armstrong HW. Mystery of the Ages. Dodd Mead, 1985, pp. 102-103).

Ang  layunin  ng  pagbuo ng  pagkatao  ay  upang  maging  mas  mahusay  at  makapaglingkod  nang  mas
mahusay.

Paano tayo bumuo ng karakter?

Buweno, ang pinakamahusay na paraan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya.

At iyon ay para sa ating ikabubuti.

19  Tinatawag ko ang langit at lupa bilang mga saksi ngayon laban sa iyo, na inilagay ko sa harap
mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa; kaya nga piliin ang buhay, upang ikaw at ang
iyong mga inapo ay mabuhay;  20  Upang iyong ibigin ang Panginoon mong Dios,  upang iyong
dinggin ang kaniyang tinig, at upang ikaw ay kumapit sa kaniya, sapagka't siya ang iyong buhay
at  ang  haba  ng  iyong  mga  araw;  at  upang  kayo  ay  makatahan  sa  lupain  na  isinumpa  ng
Panginoon  sa  inyong  mga  ninuno,  kay  Abraham,  Isaac,  at  Jacob,  na  ibibigay  sa  kanila.”
( Deuteronomio 30:19-20 )

12  “At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Dios, kundi ang matakot sa
Panginoon mong Dios, na lumakad sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin siya, at paglingkuran
ang Panginoon mong Dios nang buong puso mo at nang buong puso mo. kaluluwa, 13 at sundin
ang  mga  utos  ng  Panginoon  at  ang  kaniyang  mga  palatuntunan  na  aking  iniuutos  sa  iyo
ngayon para sa iyong ikabubuti ? ( Deuteronomio 10:12-13 )

Pansinin na ang Diyos ay nagbigay ng mga utos para sa ating ikabubuti.

Maaari mong sabihin na iyon ay nasa Lumang Tipan, at ang pag-ibig na iyon ang mahalaga.

Sa isang antas magiging tama ka.

Sa isang antas?

Oo, sa antas na handa kang sundin ang mga utos ng Diyos, na mga maibiging tuntunin para sa ating
ikabubuti, magiging tama ka.

Itinuro ni Jesus:

15 Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. (Juan 14:15)

9  “Kung paanong inibig Ako ng Ama, ay inibig ko rin kayo; manatili sa Aking pag-ibig.  10  Kung
tutuparin ninyo ang Aking mga utos,  mananatili  kayo sa Aking pag-ibig,  kung paanong aking
tinupad ang mga utos ng Aking Ama at nananatili sa Kanyang pag-ibig. (Juan 15:9-10)



Minahal tayo ng Diyos at ginawa tayo upang tanggapin at makinabang tayo sa pag-ibig na iyon. Ang
bawat  tamang  pagpili  ayon  sa  Bibliya,  tamang  desisyon,  at  tamang  aksyon  na  ginagawa  natin  ay
nakakatulong sa ating pagbuo ng pagkatao. Makakatulong ito sa atin nang personal gayundin sa iba.

Sumulat si Apostol Pablo:

1 Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Cristo. ( 1 Corinto 11:1 )

12  ...  ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, ngunit "ang taong gumagawa ng mga ito ay
mabubuhay  sa  pamamagitan  ng  mga  ito".  (Galacia  3:12)  

12 ... ang utos na banal at matuwid at mabuti. (Roma 7:12)

Yaong mga tunay na tutularan si Hesus ay lalago sa biyaya at kaalaman ni Hesus sa buong kawalang-
hanggan (2 Pedro 3:18) upang higit na makapagbigay ng pag-ibig.

Ipinahayag nina Apostol Santiago at Jesus na ang pag-ibig ay nakatali sa mga utos ng Diyos:

8  Kung talagang tinutupad mo ang maharlikang kautusan ayon sa Kasulatan, “Iibigin mo ang
iyong kapuwa gaya ng iyong sarili,” mabuti ang gagawin mo; 9 Datapuwa't kung nagtatangi kayo,
nagkakasala kayo, at hinahatulan kayo ng kautusan bilang mga suwail. 10 Sapagka't ang sinumang
tumutupad sa  buong  kautusan,  ngunit  natitisod sa  isang  punto,  ay  nagkakasala  sa  lahat.  11

Sapagka't ang nagsabi, "Huwag kang mangangalunya," ay nagsabi rin, "Huwag kang pumatay."
Ngayon kung hindi ka mangangalunya, ngunit ikaw ay pumatay, ikaw ay naging isang lumalabag
sa batas. (Santiago 2:8-11)

37  Sinabi sa kanya ni Jesus, “'Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, nang
buong kaluluwa mo, at nang buong pag-iisip mo.'  38  Ito ang una at dakilang utos. 39 At ang
pangalawa ay katulad nito: 'Iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.'  40  Sa dalawang
utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan at ang mga Propeta." ( Mateo 22:37-40 )

Ang layunin ng mga utos ay ipakita ang pag-ibig (1 Timoteo 1:5), pabutihin tayo, at tulungan ang iba na
maging mas mabuti.

13 Pakinggan natin ang konklusyon ng buong bagay:

Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos , 
Sapagka't ito ang lahat ng tao. 
14 Sapagka't dadalhin ng Dios ang bawa't gawa sa paghatol, 
Kasama ang bawa't lihim na bagay, Maging mabuti o masama. ( Eclesiastes 12:13-14 )

Ang Sampung Utos ay hindi isang di-makatwirang tuntunin o pasanin.

Pansinin ang isang bagay mula sa Luma at Bagong Tipan:

18  Kung saan walang paghahayag, itinatakwil ng mga tao ang pagpipigil; Ngunit masaya siyang

tumutupad ng batas. ( Kawikaan 29:18 )



3  Mga minamahal, bagama't sabik akong sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, sa
halip ay napipilitan akong sumulat upang pasiglahin kayo na makipaglaban nang buong taimtim
para sa pananampalatayang ipinagkatiwala minsan at magpakailanman sa mga banal. 4 Sapagkat
may mga taong palihim na nakapasok sa gitna ninyo—mga taong noon pa man ay minarkahan
para sa kahatulan na ilalarawan ko—mga taong hindi makadiyos na ginawa ang biyaya ng ating
Diyos na dahilan ng kasamaan at tumatanggi sa ating tanging Guro at Panginoon. , Panginoong
Hesukristo. (Judas 3-4, NET Bible)

3 Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos. At ang Kanyang mga
utos ay hindi mabigat. (1 Juan 5:3)

Ang Sampung Utos ay hindi pabigat, ngunit ang pagsunod sa mga ito ay nagpapasaya sa isang tao.

Sa buhay na ito, nais ng Diyos na mamuhay tayo ng matagumpay, maligayang buhay -- upang tamasahin
ang  mabuting  kalusugan,  mapaghamong  karera,  magandang  pag-aasawa,  at  masayang  mga  anak.
Nangangako Siya  ng  mga pagpapala  at  espesyal  na  proteksyon sa  mga naghahangad na gawin ang
Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga utos!

2 Minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay umunlad sa lahat ng bagay at maging malusog, gaya ng
pag-unlad ng iyong kaluluwa.  3  Sapagka't ako'y lubos na nagagalak nang ang mga kapatid ay
dumating  at  nagpatotoo  sa  katotohanang  nasa  iyo,  kung  paanong  ikaw  ay  lumalakad  sa
katotohanan. 4 Wala akong higit na kagalakan kaysa marinig na ang aking mga anak ay lumalakad
sa katotohanan. (3 Juan 2-4)

26  "Narito,  inilalagay  ko sa  harap ninyo ngayon ang  isang  pagpapala  at  isang  sumpa:  27  Ang
pagpapala, kung inyong susundin ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa
inyo ngayon;  28  At ang sumpa, kung hindi ninyo susundin ang mga utos ng Panginoon. iyong
Diyos, ngunit lumihis ka sa daan na iniuutos ko sa iyo ngayon (Deuteronomio 11:26-28).

19  Tinatawag ko ang langit at lupa bilang mga saksi ngayon laban sa iyo, na inilagay ko sa harap
mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa; kaya nga piliin ang buhay, upang ikaw at ang
iyong mga inapo ay mabuhay;  20  Upang iyong ibigin ang Panginoon mong Dios,  upang iyong
dinggin ang kaniyang tinig, at upang ikaw ay kumapit sa kaniya, sapagka't siya ang iyong buhay
at ang haba ng iyong mga araw; ( Deuteronomio 30:19-20 )

Ang pamumuhay sa daan ng Diyos ay nagdudulot ng kaligayahan na higit pa sa panandaliang kasiyahan.
Nagdudulot ito ng katiyakan kapag mahirap ang panahon:

13  Mapalad ang tao na nakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng unawa;  14

Sapagka't ang kaniyang mga pakinabang ay maigi kay sa pakinabang ng pilak, at ang kaniyang
pakinabang kay sa dalisay na ginto.  15  Siya ay higit na mahalaga kaysa sa mga rubi, at lahat ng
mga bagay na iyong ninanasa ay hindi maihahambing sa kanya. 16 Ang haba ng mga araw ay nasa
kaniyang  kanang  kamay,  sa  kaniyang  kaliwang  kamay  ay  kayamanan  at  karangalan.  17  Ang
kaniyang mga daan ay mga daan ng kaluguran, at lahat ng kaniyang mga landas ay kapayapaan.
18  Siya'y  punong  kahoy  ng  buhay  sa  mga  humahawak  sa  kaniya,  at  mapalad  ang  lahat  na
nagsisihawak sa kaniya. ( Kawikaan 3:13-18 )



15 Mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon! ( Awit 144:15 )

21  Ang humahamak sa kaniyang kapuwa ay nagkakasala; Ngunit siya na naaawa sa mga dukha,
siya ay masaya. ( Kawikaan 14:21 )

14 Mapalad ang taong laging may paggalang ... (Kawikaan 28:14a)

5  Mapalad siya na may Dios ni Jacob na kaniyang saklolo, Na ang pagasa ay nasa Panginoon
niyang Dios,  6  Na siyang gumawa ng langit at lupa, ng dagat, at ng lahat na nandoon; Na nag-
iingat ng katotohanan magpakailanman, (Awit 146:5-6)

Ang pamumuhay sa  paraan  ng  Diyos  ay  talagang nagpapasaya  sa  atin.  Dapat  nating gawin  iyon at
manalangin para sa karunungan (Santiago 1:5).

Ang Sampung Utos ay ipinaalam sa atin upang tumulong sa pagbuo ng pagkatao sa atin upang tayo ay
maging  mas  mabuti  at  mapabuti  ang  kawalang-hanggan.  Magagawa  natin,  sa  buhay  na  ito,  na
pagandahin ang sarili nating kawalang-hanggan kung tunay tayong magtitiwala sa Kanya.

Gayunpaman,  dahil  sa  mga  pagbaluktot  mula  sa  mga  pinuno ng  relihiyon,  nabigyang-inspirasyon  si
Apostol Pablo na isulat ang tungkol sa “hiwaga ng katampalasanan” (2 Tesalonica 2:7). Ayon kay Hesus,
sa mga huling panahon na ito, lalago ang katampalasanan at magiging sanhi ng paglamig ng pag-ibig ng
marami (Mateo 24:12). Nakalulungkot, ito ay makakatulong na humantong sa huling oras ng pagtatapos
"Misteryo ng Babilonia na Dakila" (Apocalipsis 17:5)—isang relihiyosong kapangyarihan sa lungsod ng
pitong burol (Apocalipsis 17:9 , 18 ). Para sa higit pa tungkol diyan at sa Sampung Utos, tingnan ang
libreng online na buklet: Ang Sampung Utos: Ang Dekalogo, Kristiyanismo, at ang Hayop .

Ang Plano ng Diyos ay Mas Mabuting Isa

Ang huling bahagi ng plano ng Diyos ay magiging mas mabuti kaysa sa unang bahagi ng plano bilang:

8 Ang wakas ng isang bagay ay mas mabuti kaysa sa simula nito; ( Eclesiastes 7:8 )

Gayunpaman, pansinin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagdududa sa Diyos at sa aktwal na bayan ng
Diyos:

13 Ang iyong mga salita ay naging mabagsik laban sa akin , sabi ng Panginoon, gayon ma'y iyong
sinasabi, Ano ang aming sinalita laban sa iyo? 14 Iyong sinabi, 'Walang kabuluhan ang maglingkod
sa Diyos; Anong pakinabang na ating iningatan ang kaniyang utos, at tayo'y nagsilakad na parang
mga nagdadalamhati sa  harap ng Panginoon ng mga hukbo?  15 Kaya't  ngayon ay  tinatawag
nating  mapalad  ang  mga  palalo,  Sapagka't  ang  mga  gumagawa  ng  kasamaan  ay  itinataas;
Tinutukso pa nga nila ang Diyos at lumaya.'“

16  Nang magkagayo'y silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsalita sa isa't isa, At dininig ng
Panginoon at dininig sila; Kaya't ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap Niya Para sa mga
may takot sa Panginoon At nagbubulaybulay sa Kanyang pangalan.



17 Magiging akin sila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na gagawin ko silang aking mga
hiyas.  At  patatawarin  ko  sila  gaya  ng  pag-iingat  ng  isang  tao  sa  kanyang  sariling  anak  na
naglilingkod sa kanya.”  18  Kung magkagayo'y makikilala mo muli ang matuwid at ang masama,
ang naglilingkod sa Dios at ng hindi naglilingkod sa kaniya. (Malakias 3:13-18)

Pansinin ang sumusunod na propesiya:

6  Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang Bata, Sa atin ay ibinigay ang isang Anak; At ang
pamahalaan  ay  maaatang  sa  Kanyang  balikat.  At  ang  Kanyang  pangalan  ay  tatawaging
Kamangha-manghang, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng
Kapayapaan.  7 Sa paglago ng kaniyang pamahalaan at kapayapaan ay walang katapusan  , sa
ibabaw ng luklukan ni David at sa kaniyang kaharian, upang ayusin at itatag sa kahatulan at
katarungan Mula sa panahong yaon hanggang sa magpakailan man. Gagawin ito ng sigasig ng
Panginoon ng mga hukbo. (Isaias 9:6-7)

Kaya, palalakasin ng Diyos ang Kanyang pamahalaan at kapayapaan, at walang katapusan iyon. Walang
katapusan sa paggawa ng mga bagay na mas mahusay.

“Ang mga apostol, gaya ng ginawa ni Jesus, ay nagpahayag ng ebanghelyo — ang MABUTING BALITA ng
darating na MAHUSAY NA MUNDO” (Armstrong HW. The Incredible Human Potential. Everest House,
1978).

Ang darating na Kaharian ng Diyos ay walang hanggan:

13 Ang iyong kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang iyong kapangyarihan ay nananatili sa
lahat ng sali't saling lahi. ( Awit 145:13 )

3 Kay dakila ng kaniyang mga tanda, at pagkalakas ng kaniyang mga kababalaghan! Ang kaniyang
kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang kaniyang kapangyarihan ay sa sali't saling lahi.
(Daniel 4:3)

27  Kung magkagayo'y ang kaharian at ang kapangyarihan, At ang kadakilaan ng mga kaharian sa
silong  ng  buong  langit,  ay  ibibigay  sa  bayan,  sa  mga  banal  ng  Kataastaasan.  Ang  Kanyang
kaharian  ay  walang  hanggang  kaharian,  At  lahat  ng  mga  nasasakupan  ay  maglilingkod  at
susunod sa Kanya. (Daniel 7:27)

Pansinin na ang mga banal ay bibigyan ng walang hanggang kaharian. Naaayon iyon sa kung ano ang
inspirasyon ni Apostol Pedro na isulat:

10  Kaya  nga,  mga kapatid,  lalo  pang  maging masigasig  na  tiyakin  ang inyong  pagkatawag at
pagkahirang,  sapagkat  kung  gagawin  ninyo  ang  mga  bagay  na  ito  ay  hindi  kayo  kailanman
matitisod; 11 Sapagka't sa gayon ay ipagkakaloob sa inyo ang isang pagpasok na sagana sa walang
hanggang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo. ( 2 Pedro 1:10-11 )

Ibig sabihin alam na natin lahat ng detalye?

Hindi, ngunit binigyan Niya tayo ng kakayahang maunawaan at makita ang ilan sa Kanyang mga plano:



10  Nakita ko ang bigay-Diyos na gawain na dapat gawin ng mga anak ng tao.  11  Ginawa niyang
maganda ang lahat sa kanyang panahon. Inilagay din Niya ang kawalang-hanggan sa kanilang
mga puso, maliban na walang makakaalam ng gawain na ginagawa ng Diyos mula sa simula
hanggang sa wakas. ( Eclesiastes 3:10-11 )

12  Sapagka't ngayon ay nakikita natin sa isang salamin, malabo, ngunit pagkatapos ay mukha sa
mukha. Ngayon alam ko nang bahagya, ngunit pagkatapos ay malalaman ko kung paano rin ako
kilala. ( 1 Corinto 13:12 )

9 Ngunit gaya ng nasusulat:

Hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao Ang mga bagay na inihanda
ng Dios sa mga umiibig sa Kanya." ( 1 Corinto 2:9 )

Kaya, ang trabaho ay isang bagay na nais ng Diyos na gawin ng mga tao. Ipapagawa ng Diyos ang mga
magiging Kanyang gumanap ng mga gawain upang pagandahin ang kawalang-hanggan. Para malaman
natin ang bahagi ng plano, at ang plano ay mas mahusay kaysa sa naunawaan natin.

Maging sa panahon ng Lumang Tipan, nasulyapan ng ilan ang kawalang-hanggan at ang katotohanan ng
plano ng Diyos (cf. Hebreo 11:13-16).

Upang  magkaroon  ng  ideya  kung  gaano  kahusay  na  kawalang-hanggan  sa  Kaharian  ng  Diyos  ang
maihahambing  sa  “kasalukuyang  masamang  kapanahunan”  (Mga  Taga-Galacia  1:4),  pansinin  ang
sumusunod:

3 At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, Narito, ang tabernakulo ng
Dios ay kasama ng mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging kaniyang bayan.
Ang Diyos Mismo ay makakasama nila at magiging Diyos nila. 4 At papahirin ng Diyos ang bawat
luha sa kanilang mga mata; hindi na magkakaroon ng kamatayan, o kalungkutan, o pagtangis.
Wala nang kirot, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na.”

5  At ang nakaupo sa trono ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At
sinabi Niya sa akin, “Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat.” (Apocalipsis
21:3-5)

7 … Mapasa kanila ang walang hanggang kagalakan. (Isaias 61:7)

18  Sapagka't  aking  inaakala  na  ang  mga  pagdurusa  sa  kasalukuyang  panahon  ay  hindi
karapatdapat na ihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. (Roma 8:18)

Hindi  lamang  matatapos  ang  pagdurusa,  magkakaroon  ng  tunay  na  kagalakan.  At  maaari  kang
magkaroon ng bahagi na nagdaragdag ng kagalakan.





7. Pangwakas na mga Komento

Tinataya  na  mayroong  kabuuang  40  hanggang  110  bilyon  o  higit  pang  mga  tao  ang  nabuhay  (at
karamihan ay namatay).

Ang layunin ng sangkatauhan ay hindi ang walang kabuluhang pagsamba sa Diyos upang mag-ipon ng
kasiyahan  para  sa  ating  sarili  at  kaluwalhatian  para  sa  Kanya.  Bagama't  ang  kawalang-hanggan  ay
magiging puno ng kasiyahan para sa atin at ang Diyos ay karapat-dapat sa higit na kaluwalhatian kaysa sa
naiintindihan natin ngayon, ang layunin natin ay gawing mas mabuti ang kawalang-hanggan para sa iba
rin.

Si  Jesus  ay  gumawa ng  isang  lugar  para  sa  bawat  isa  sa  atin  (cf.  Juan  14:2)  habang  ang  Diyos  ay
humuhubog sa atin nang paisa-isa (Awit 33:15) upang maging perpekto tayo (Awit 138:8).  Tatapusin
Niya ang gawaing sinimulan Niya sa bawat isa sa atin na nagnanais (Filipos 1:6).

Ang  bilyun-bilyon  sa  atin  ay  magkakaiba  at  may  iba't  ibang  paraan  upang  magbigay.  Ang  aming
pangunahing  tungkulin  ay  pagandahin  ang  kawalang-hanggan--nangangahulugan  ito  na  oo,
magkakaroon ka ng kakaibang paraan ng pagbibigay. Maliban kung sa huli ay tumanggi kang suportahan
ang Kaharian ng  Diyos,  magkakaroon ka  ng iyong bahagi  sa  paggawa ng kawalang-hanggan na mas
mabuti para sa bawat isa sa hindi bababa sa 40 bilyong iba pa at pagkatapos ay higit pa (cf. 1 Mga Taga-
Corinto 12:26; Job 14:15; Galacia 6: 10)!

Itinuturo  ng  Bibliya  na  dapat  nating  “pahalagahan  ang  iba  kaysa  sa  ating  sarili”  (Filipos  2:3).
Samakatuwid, isaalang-alang na halos lahat ng nakatagpo mo ay makakatulong balang araw na gawing
mas  mahusay  ang  kawalang-hanggan  para  sa  iyo  (at  ikaw para  sa  kanila).  Ang  bawat  isa  na  iyong
nahusgahan nang mali,  na-prejudice  laban sa,  nagkaroon ng maling  pag-iisip  tungkol  sa,  marahil  ay
naputol  sa  trapiko,  minamaltrato,  pati  na  rin  sa  mga  naging  mabait  ka,  maaaring  kailanganin  mo
talagang magtrabaho. Kaya't sikaping “maging mabait sa isa't isa, magiliw ang puso, na mangagpatawad
sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Dios kay Cristo" (Efeso 4:32). “Hangga't nakasalalay sa inyo,
mamuhay nang payapa sa lahat” (Roma 12:18).

Dahil ang kawalang-hanggan ay tumatagal ng walang katapusang tagal ng panahon, isaalang-alang na
talagang makikilala mo ang 40 bilyon (marahil higit pa) na mga tao na higit na mas mahusay kaysa sa
kilala mo ngayon sa iyong sarili!

Maaaring  talagang kailangan mong magtrabaho para sa ilan na naramdaman mong hindi  kailanman
magagamit  ng Diyos (cf.  Mateo 21:28-32)—para sa "maraming nauuna ay mahuhuli,  at  nahuhuli  na
mauuna" (Marcos 10:31).

Isaalang-alang,  higit  pa,  na  itinuturo  ng  Bibliya  na  ang  lahat  ng  tao—kabilang  ang  mga  hindi  mo
masyadong pinapahalagahan—ay may potensyal na mapuspos ng buong kaganapan ng Diyos:

14  Dahil dito'y lumuluhod ako sa Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo,  15  na  mula sa kaniya ay
pinangalanan ang buong angkan sa langit  at  lupa,  16  Upang kayo'y ipagkaloob niya,  ayon sa
kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan. sa pamamagitan
ng Kanyang Espiritu sa panloob na pagkatao, 17 upang si Kristo ay manahan sa inyong mga puso
sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kayo, na nakaugat at nakasalig sa pag-ibig,  18  ay



makaunawa kasama ng lahat ng mga banal kung ano ang lapad at haba at lalim at taas - 19 upang
malaman ang pag-ibig ni Cristo na lampas sa kaalaman;  upang kayo ay mapuspos ng buong
kapuspusan ng Diyos . ( Efeso 3:14-19 ).

Dapat tayong matuto, at matuto nang higit pa (2 Pedro 3:18).

Higit  pang  kaalaman  ang  ipinropesiya  para  sa  panahon  ng  wakas  (Daniel  12:4)  ,  kabilang  ang
pagpapanumbalik ng mga bagay na nawala (Mateo 17:11).

Tila ang kaalaman kung bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng Kanyang ginawa ay isang bagay na kailangang
mas ganap na maibalik.

Paano ito ginagawa ng Diyos?

9  “Sino ang kaniyang ituturo ng kaalaman? At sino ang gagawin niya upang maunawaan ang
mensahe? Yung kakaalis lang ng gatas? Ang mga iginuhit lamang mula sa mga suso? 10 Sapagkat
utos sa  utos,  utos sa  utos,  taludtod sa taludtod,  taludtod sa  taludtod,  Dito  kaunti,  doon sa
kaunti.” (Isaias 28:9-10)

10  Ngunit  ipinahayag  ito  ng  Diyos  sa  atin  sa  pamamagitan  ng  Kanyang  Espiritu.  Sapagkat
sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng bagay, oo, ang malalalim na bagay ng Diyos. ( 1 Corinto 2:10 )

Kaya, sa pamamagitan ng pagtingin sa iba't ibang mga banal na kasulatan, matututo tayo ng doktrina. At
kung tayo ay pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos ay mas mauunawaan natin.

At paano dapat tumugon ang indibiduwal na mga Kristiyano kapag nahaharap sa bagong kaalaman sa
teolohiya?

Ang pagdarasal sa Diyos para sa pang-unawa gaya ng binanggit ni Job ay isang hakbang na dapat gawin:

24 Turuan mo ako, at pipigilan ko ang aking dila; Ipaunawa sa akin kung saan ako nagkamali. ( Job
6:24 )

Sa Bagong Tipan, ang mga Berean ay nagpakita ng isang marangal na halimbawa:

10 At kaagad pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa gabi sa Berea. Pagdating nila, pumasok
sila sa sinagoga ng mga Judio. 11 Ang mga ito ay higit na makatarungan ang pag-iisip {noble, KJV}
kaysa sa mga nasa Tesalonica, sapagka't kanilang tinanggap ang salita ng buong kahandaan, at
sinasaliksik ang mga Kasulatan araw-araw upang malaman kung totoo nga ang mga bagay na ito.
( Gawa 17:10-11 )

Bahagi ng layunin ng aklat na ito ang magbigay ng mga banal na kasulatan upang makita ng lahat ng
gustong makita na ito nga. Bahagi ng aking layunin sa pagsulat nito ay upang ibahagi ang katotohanan ng
Diyos sa lahat ng may bukas na mga tainga.



May plano ang Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Diyos at gusto mong mahalin mo ang iba. Dapat kang
mamuhay ayon sa Kanyang mapagmahal na paraan ng pamumuhay. Pagdaragdag ng tunay na pag-ibig:
iyon ay maituturing na kahulugan ng buhay.

Manalangin upang maging sa panig ng Diyos (cf. Joshua 5:13-14). "Kung ang Diyos ay para sa atin, sino
ang maaaring laban sa atin?" Roma 8:31).

Itinuturo ng Bibliya na ang buong sangnilikha, kabilang ang mga tao, ay ginawang “napakabuti” (Genesis
1:31) at ginawa at pinagpala Niya ang ikapitong araw (Genesis 2:2-3).

Itinuturo ng Bibliya na bagama't ginawa ng Diyos na matuwid ang mga tao, naghanap sila ng maraming
maling paraan (Eclesiastes 7:29) .

Muli, pakisuyong unawain na ang Bibliya ay nagtuturo:

8 Ang wakas ng isang bagay ay mas mabuti kaysa sa simula nito; Ang matiyaga sa espiritu ay mas
mabuti kaysa sa mapagmataas sa espiritu. ( Eclesiastes 7:8 )

Ang simula ay napakabuti, at ang wakas ay magiging mas mahusay.

Ginawa ng Diyos ang sangkatauhan upang magparami ng Kanyang sarili at maging bahagi ng Kanyang
pamilya (Malakias 2:15).

Ginawa Niya tayong makibahagi sa Kanyang kaluwalhatian (Roma 8:17) at upang mamuno sa sansinukob

(Hebreo 2:5-17). Itinuro ni Jesus na, “Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap” (Mga Gawa

20:35).

GINAWA ng Diyos  ang sangkatauhan upang magbigay  ng  pagmamahal  (cf.  1  Juan 4:7-12)  at  upang
magkaroon ng higit na pag-ibig sa sansinukob (cf. Mateo 22:37-39). Iyan ang kahulugan ng buhay.

Ano ang misteryo ng plano ng Diyos? Bakit nilikha ng Diyos ang anumang bagay?

Nilikha ng Diyos ang Kanyang ginawa upang ang kawalang-hanggan ay magiging mas mabuti (cf. Hebreo
6:9, 11:16; Filipos 1:23).

Iyon ang dahilan kung bakit nilikha Niya ang sansinukob at iyon ang dahilan kung bakit nilikha Niya ang 
mga lalaki at babae. Partikular niyang nilikha ang uniberso bilang pamana/mana para kay Hesus at sa 
buong sangkatauhan.

Ang mga taong pinagkalooban ng buhay na walang hanggan ay magpapaganda ng kawalang-hanggan.

Kasama sa plano ng Diyos ang lahat ng makikinig sa Kanyang tawag sa panahong ito (tingnan din ang
libreng online na booklet na Tinatawag ka ba ng Diyos? ), at iba pa sa darating na panahon (tingnan din
ang Pangkalahatang Alok ng Kaligtasan, Apokatastasis: Can Iligtas ng Diyos ang nawawala sa a Daan-
daang banal na kasulatan ang naghahayag ng plano ng kaligtasan ng Diyos ).

Kristiyano o hindi, bakit ka ginawa ng Diyos?



Ang layunin mo sa buhay na ito ay bumuo ng karakter upang mapakinabangan mo ang iyong potensyal
at madagdagan kung gaano mo pa mapapabuti ang kawalang-hanggan.

Ginawa ka ng Diyos upang magamit mo ang iyong mga kakaibang talento (Mateo 25:14-23; Lucas 19:11-
19) para magbigay ng pag-ibig upang mapabuti ang kawalang-hanggan!

Kaya nga nilikha ng Diyos ang Kanyang ginawa. Kaya nga ginawa ka ng Diyos.



Patuloy na Simbahan ng Diyos

Ang opisina ng Continuing Church of God sa USA ay matatagpuan sa:  1036 W.  . engrande Avenue, Grover

dalampasigan, California 93433 USA. Mayroon kaming mga tagasuporta sa buong mundo, at sa lahat ng mga

kontinente (lahat ng mga kontinente, maliban sa Antarctica).

Patuloy na Impormasyon sa Website ng Simbahan ng Diyos
CCOG.ORG Ang pangunahing website para sa Patuloy na Simbahan ng Diyos, na may mga link sa literatura sa 100 
wika.
CCOG.ASIA Asian- nakatutok website, na may maraming wikang Asyano.
CCOG.IN Website na nakatuon sa India, na may ilang wikang Indian.
CCOG.EU Website na nakatuon sa Europa, na may maraming wikang European.
CCOG.NZ Naka-target ang website patungo sa New Zealand.
CCOGAFRICA.ORG Naka-target ang website patungo sa Africa.
CCOGCANADA.CA Naka-target ang website patungo sa Canada.
CDLIDD.ES Ito ay isang website na ganap na wikang Espanyol.
CG7.ORG Ito ay nakatuon sa mga tagapag-ingat ng ika-7 araw ng Sabbath.
PNIND.PH Website na nakatuon sa Pilipinas, na may ilang Tagalog.

Mga Channel ng Video sa Radyo at YouTube
BIBLENEWSPROPHECY.NET Balita sa Bibliya Propesiya online na radyo. 
Bible News Prophecy channel. Mga Sermonette sa YouTube, BitChute, Brighteon, sa Vimeo.
CCOGAfrica channel. Mga video mensahe sa YouTube at BitChute mula sa Africa.
CCOG Animations Mga animated na mensahe sa YouTube BitChute.
ContinuingCOG & COGTube. Mga Pangaral sa YouTube at BitChute ayon sa pagkakabanggit.

Mga Website ng Balita at Kasaysayan 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Website ng kasaysayan ng simbahan.

COGWRITER.COM Website ng balita, kasaysayan, at propesiya
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Ang Bibliya ay Naghahayag ng Maraming Misteryo

Ang Bibliya ay nagsasabi tungkol sa misteryo na inilihim mula pa noong simula ng mundo (Roma 16:25-
27), ngunit ito ay inihayag sa makahulang mga kasulatan—“ang salita ng katotohanan” ( 2 Timoteo 2:15;
Santiago 1:18 ).

Ang Bibliya ay tumutukoy sa maraming misteryo, tulad ng misteryo ng kaharian ng Diyos (Marcos 4:11),
ang misteryo ng biyaya (Efeso 3:1-5), ang misteryo ng pananampalataya (1 Timoteo 3:9), ang misteryo
ng relasyon ng kasal (Efeso 5:28-33), ang misteryo ng katampalasanan (2 Tesalonica 2:7), ang misteryo
ng muling pagkabuhay (1 Corinto 15:51-54), ang misteryo ni Kristo (Efeso 3: 4) ang misteryo ng Ama
(Colosas  2:2),  ang  misteryo  ng  Diyos  (Colosas  2:2;  Apocalipsis  10:7)  at  maging  ang  Misteryo  ng
Babilonyang Dakila (Apocalipsis 17:5).

Ang aklat, Ang MISTERYO ng PLANO NG DIYOS: Bakit Nilikha ng Diyos ang Anuman? Bakit ka ginawa ng 

Diyos?, nagpapaliwanag sa pamamagitan ng banal na kasulatan, maraming misteryo at tumutulong sa 

pagsagot sa mga tanong tulad ng:

Ang 'Beatific Pangitain ' ba ang pinakahuling plano ng Diyos?

Ginawa ba ng Diyos na matuwid ang mga tao?

Bakit may paghihirap?

May plano ba ang Diyos para sa IYO?

May plano ba ang Diyos para sa mga hindi Kristiyano?

Ano ang kinalaman ng pag-ibig sa plano ng Diyos?

Ang plano ba ng Diyos para sa lahat ng tutugon sa Kanya ay makapagbigay ng pag-ibig sa isang 

natatanging paraan upang gawing mas mabuti ang kawalang-hanggan para sa kanila nang personal at sa 

lahat?

Oo, malalaman mo kung bakit nilikha ng Diyos ang anuman at kung bakit ka ginawa ng Diyos!
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